
AUX Verdens bedste 10.klasse



Eg n e  st y r ke r 
Du får  fokus på fag l ig  st y r kelse . 

N i ve a u
Du har  mul igehed for  at  vælge fag i  n i veau:

1=  højst  n i veau og 3= Lavste  n i veau 

M o t i vat i o n
Øget  mot i vat ion v ia  stor  va lgf r ihed.
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Du får 5  perioder af 5 – 6 uger varihed, hvor du har 4 forskellige boglige forløb . 
Hvert forløb har 4 lektioner af 60 minutters varihed i løbet af en uge. Du har 
derfor 12 boglige timer på en uge. 
De enkelte fag, som dansk, engelsk, tysk, matematik og fysik,  er repræsenteret i hver 
periode, via et forløb. 
Eleven vælger sine egne periodefag - ud fra niveau, fag og emne. 
Der er udarbejdet et minimum af antal af hvert ”fag”, som du skal overholde. 
  3 Dansk perfiodefag
 3 Matematik periodefag
 3 Engelsk periodefag
 2 Tysk periodefag
 2 Fysik periodefag
Det skal vi nok hjælpe dig med at tjekke op på om du har. 
Hvert forløb afsluttes med en bedømmelse og karakter

Periodefag 
Som 10.klasser ser dit skoleskema noget anderledes ud end en almindelig 10.klasse elev. På dit skema vil der ikke stå Dansk, Matematik, 

tysk, engelsk eller fysik/kemi som du kender det. Du vil blive mødt med fag som - hverdags økonomi, Harry Potter for beginners, 
Andersartig leben, Plast eller få en god stil. - Der er frihed til at vælge forløb som du synes kunne være spændende. 

Med fokus på dig selv
På Agerskov Ungdomsskole betragter vi AUX som begyndelsen på det 
videre uddannelsesforløb. Med udgangspunkt i egen uddannelsesplan 
og personlig interesse kan du  med valg af periodefag, dygtiggøre dig ud 
fra dit faglige standpunkt. 

Du kan vælge periodefag der ligger i tråd med de ønsker du har efter AUX 
og dermed opkvalificere dig yderligere.
Du kan også vælge periodefag for at styrke de fag du har svært ved.

Det hurtige beskrivelse 
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periodefag  A 

periodefag  C 

periodefag B 

periodefag D 

vigtig at viden
Du har i hver periode et: 

Alle niveauer forbereder til ungdomsuddannelserne.
 Niveau 1 og 2 er for fagligt dygtige elever. 
 Niveau 3 er for middel dygtige elever.
 Niveau støtte er for elever der syntes det boglige er svært. 

Dette har intet med niveauer at gører, det handler udelukkende om moduler og hvornår 
du har de forskellige fag i dit skema.  
Hvert af disse periodefag - har 4 lektioner fordelt på en ugen. 

Hvad er det nu lige det er ?



Et eksempel 
Periodefag A
Fag     Titel       Niveau 
Dansk    få en god stil      2 
Dansk    Støtte       Støtte 
Matematik    Grundlæggense Matematik    3
Matematik    Sport og Matematik     1
Fysik/kemi    Plast       2

Periodefag B
Fag     Titel       Niveau 
Engelsk    Bloody years of Ireland     1
Dansk    Reklamer og etik      1
Dansk    Interekstualitet     2
Tysk     Freizeit und Freundschaft    3
Engelsk    Youth  culture      2

Periodefag C
Fag     Titel       Niveau 
Fysik/kemi    Grundlæggende Kemi     3 
Matematik    Funktioner, Ligninger og 2.grads ligninger  2
Dansk    Musikvideoens verden    2
Idræt     Kost og træning - din vej til udvikling   1
Engelsk    Engelsk grammatik     3

Periodefag D
Fag     Titel       Niveau 
Tysk     Reisen durch Deutschland    2
Dansk    Læsning       3
Fysik/kemi    Olie        1
Engelsk    Ireland - History, culture and lives  2
Matematik    Differentialregning     1



Det du så skal gøre nu
Du skal nu vælge 1 fag fra Periodefags gruppe, for eksemple: 

Blok   Fag    Emne       Niveau
A   Matematik   Grundlæggense Matematik    3
B   Engelsk   Bloody years of Ireland     1
C   Dansk   Musikvideoens verden    2
D   Tysk    Reisen durch Deutschland    2

Denne sammensætning vil nu blive til dit skema i Periodefag 1. 
Hver periode har forskellige tilbud 
HUSK hvert fag har 4 timers undervisninge i løbet af ugen, du får 16 boglige timer 
om  ugen. 

Du vælger periodefag 
inden skolestart.



AUX - uger
3 forløb af 2 ugers varighed. I disse forløb samles hele årgangen og har fælles projekt. 
Der arbejdes med opgaver der tager udgangspunkt i et fordybelse emne: 

 Rundt omkring mit stamtræ
 Privat økonomi
 Samfundsborger

Disse 3 forløb er meget projektorienterede, hvor du møder forskellige afleverings former 
– som skriftlig skrivning, præsentation, rollespil og meget mere.. 

Rundt omkring mit stamtræ
 Dit eget stamtræ – mindst tre helst flere generationer
 Mig og min familie
 Hvem/hvad påvirker mig - personer, begivenheder, 
 Danmarkshistorie, tidslinjer, opfindelser, opdagelser, litteratur, film, musik,  
 mode
 Interviewteknik, beskrivelse, beretning, undersøgelser i faglitteratur/på nettet.
 Fag der indgår i forløbet: historie, geografi, samfundsfag

MÅL: 
Indsigt i egen fortid, samfundsudvikling og teknologiske landvindinger

Emne uger med alle AUX’er 

AUX UGE 1 



AUX UGE 2 

AUX UGE 3

Privat økonomi
 Økonomiske forpligtigelser
 Budget og økonomisk planlægning af fiktive personer
 Gæsteforedrag – fagforening, bank, skat, forsikring
 Fag der indgår i forløbet: økonomi, regning, samfundsfag

MÅL:
Indsigt i og brug af værktøjer til elevens nærmeste fremtid, indsigt i personlig 
økonomi (bank, forsikring, budget)
Kendskab til foreningsliv, herunder også fagforeninger.

Samfundsborger
 Folketinget og staten
 Valg og demokrati
 Tur til København - Besøg på Christiansborg
 Hvordan bliver jeg en aktiv/engageret medborger? - er det nok at vælge   
 til valg?

MÅL:
Viden om staten, folketinget, demokrati som styreform, partier, magtens 
tredeling, valg til folketing og kommune. 



Skriftlige opgaver  

OSO
Den obligatoriske selvvalgte opgave skal tage udgangspunkt i din uddannelsesplan, 
dit valg af ungdomsuddannelse samt den uddannelse og det job, du måske kunne tæn-
ke dig efterfølgende. 

Hvordan kan jeg blive xxxxxx? Hvilke faglige, sociale og personlige kompetencer 
kræver uddannelsen og jobbet? Hvordan passer det til mig og de krav og forvent-
ninger jeg har til familie- og fritidsliv?

Årsopgave 
En individuel opgave - den tager udgangspunkt i det samlede års arbejde og dit valg af 
ungdoms uddannelse. 
• Du kan lave en gymnasielfaglig opgave 
• Du kan lave en erhversfaglig opgave 

Formålet med AUX årsopgaven er, at eleven viser, at han/hun kan arbejde selvstændigt 
med en skriftlig opgave, hvor der arbejdes med materiale, der ligger ud over det, der er 
gennemgået i undervisningen.

Afsluttes med eksamen og med ekstern censor

Jeps, du skal lave to store skriftlige opgaver 

Uge 46 og 47 

Uge 23 og 24 



 ET AUX SKOLEÅR
INTRO DAGE 

PERIODEFAG 1

AUX UGE 1

PERIODEFAG 2

OSO OPGAVE OG BROBYGNING

PERIODEFAG 3 OG SKITUREN

AUX UGE 2

PERIODEFAG 4 

AUX UGE 3

PERIODEFAG 5

ÅRSOPGAVE 

SLUTDAGE 

UDLANDSREJSE 

GYMNASTIKUGEN



Adresse: Vellerupvej 25, 6534 Agerskov 
Telefon: 74 83 33 15

Mail: info@agerskovungdomsskole.dk
agerskovungdomsskole.dk


