


FORDYBELSESFAG 
Du skal vælge et fag til dit skoleskema, der passer til dine  

interesser og evner, for det kommende skoleår 2018-19.  

Fordybelsesfagslektionerne kommer til at ligge som to  

sammenhængende lektioner om ugen fælles for udskolingen, så 

alle elever har fordybelsesfag på samme tid. Det vil sige, at  

holdene vil bestå af elever fra 7., 8. og 9. klasse. 

Fordybelsesfaget er gældende for hele skoleåret.  

De stopper dog efter Festival 2019 i maj, hvor 9. klasse 

har sidste skoledag. 

Læs mere om fagene på de næste sider - dit valg! 

HVILKET FAG SKAL JEG VÆLGE? 

Læs grundigt om fagene og snak med dine lærere og forældre, før 

du vælger fag. Du skal vælge fag efter interesse og kompetencer. 

Du skal vælge din 1. prioritet og din 2. prioritet. 

 

HVORNÅR FÅR JEG SVAR?  

Sidste skoleår fik næsten alle elever opfyldt deres 1. prioritet. Det 

vil vi selvfølgelig bestræbe os på at opfylde igen i år. Du modtager 

det endelige svar inden sommerferien. 

 

HVEM KAN JEG SPØRGE OM HJÆLP? 

Spørg Morten (mbk@sprs.dk) på skolens kontor, hvis det er om  

tilmelding. Spørg fordybelsesfagslærerne, hvis det er om fagene. 

 

 

 

 

 

VALGFAGENE SKAL ... 

  * Styrke elevernes forståelse af verden omkring os  

  * Styrke det tværfaglige samarbejde 

  * Styrke brobygningen til ungdomsuddannelserne 

Thomas, afdelingsleder for udskoling 



DRAMA & DRAMABAND 
Har du en indre performer? Elsker du musicals? Kan du lide at  

arbejde kreativt med krop, stemme og musik som udtryksmiddel? 

Så skal du vælge Drama & dramaband.  

Drama & dramaband handler om at kende sig selv og tage en lille 
del af det, forstørre det, og gøre det synligt for andre. Drama & 

Dramaband arbejder på at finde frem til de redskaber, som kan 
gøre eleverne til bedre performere, end de allerede er. Uanset om 
det er drama eller musikken, der er udtryksformen. Alt sammen 

med fokus på, at give eleverne et større selvværd.  
Faget arbejder varieret med fokus på  

skolefestens musical. 

GASTRONOMI 
I madkundskab lærte du en masse grundlæggende teknikker og en 
del om madens historiske aspekter samt en masse om forskellige 

råvarer. Hvis du kunne tænke dig at bygge oven på dine  
færdigheder og kundskaber inden for madens vidunderlige verden, 

er gastronomi faget for dig.  

Efter et år med gastronomi behersker du blandt andet forskellige 
snitteteknikker, sous-vide, fritering, fermentering, is-fremstilling, 

molekylær gastronomi, fremstilling af ost, øl brygning og meget 
mere. Rent praktisk skal du være klar på at have  
gastronomi i 3 lektioner 3 gange om måneden og  

så fri den 4. 

IDRÆT I DET FRI 
Er du begejstret for at fyre den af fysisk? Er du klar til at dyrke 
udendørs idræt i alle mulige former, i al slags vejr og i forskellige 

terræner? Kan du lide at skrue op for pulsen, og er konkurrencer, 

spil og sport lige dig? Så er Idræt i det fri det rigtige valgfag.  

Udgangspunktet er, at det skal være sjovt og anderledes. Idræt i 

det friskal få smilet frem og sveden til at springe. Når man bruger 
energi, får man energi. Men! Oplever du ofte skadesproblemer i 

forbindelse med idræt, er din naturlige reaktion før en løbetur ”jeg 
orker det ikke” eller siger du ”åh nej”, når du skal  
ud i regnvejr, så bliver du desværre nødt til at se  

dig om efter et andet valgfag. 

Anders & Pernille 

Simon & Søren 

Jimmy 



KOMMUNIKATION & MEDIER 
Er du flittig mediebruger? Kan du lide at filme og tage billeder? Vil 

du lære at kommunikere klart og præcist til modtager? Så skal du 

vælge Kommunikation & medier.  

Kommunikation & medier arbejder problemorienteret med  
forskellige emner, hvor du anvender foto og video i teori og i  

praksis i større og mindre medieproduktioner. Resultaterne deles 
med resten af holdet, hvor der er feedback og refleksion, så du  
også lærer at forholde dig til andres kommunikation. Faget er  

varieret og indeholder både gruppearbejde, præsentationer og 
projekter. Eksempler på emner: Video, foto, hjemmeside,  

interview, digital dannelse, reklame, kodning, retorik,  
musikvideo, internet, journalistik, remix, sociale medier,  

filmfestival, gæsteforedrag.  

KULTURFAG 
Hvis du interesserer dig for vores samfund, skal du vælge  

kulturfag.  

Vi skal se på de forskellige historiske begivenheder, krige og kriser, 
og hvordan de har påvirket vores samfund, til det vi ser i nutiden. 
Hvorfor kommer der egentlig krige og kriser? Hvad er det der  

udløser krige og hvor stor en rolle spiller religion egentlig? Vi kan 
finde emner i fællesskab – og ellers har jeg rigtig mange gode  

ideer. Økonomiske kriser gennem tiden, terror og religioners/ 
ideologiers indflydelse, nazismens tilblivelse/udvikling,  
ungdomsoprør og Christiania gennem 50 år,  

ungdomskultur og mediernes påvirkning, Udkants  
Danmarks udfordringer… Ja, listen er lang. Vel mødt til  

et yderst interessant og meget relevant valgdag. 

PSYKOLOGI 
Er du nysgerrig på, hvordan den menneskelige psyke fungerer? Vil 
du vide, hvad der påvirker vores måde at føle, tænke og reagere. 

Vil du forstå dig selv og andre bedre?  

Psykologi handler bl.a. om hjernen, og hvordan den styrer vores 
tanker, følelser og handlinger. Du vil lære, hvordan vi udvikler os 

fra barn til voksen. Du vil også blive introduceret til mindfulness 
meditation, et psykologisk værktøj, der kan give ro i tankerne og 

løfte dit humør. Af mere alvorlige emner sætter vi bl.a. fokus på 
angst, depression, spiseforstyrrelser og misbrug, men også  
sjove emner som kærlighed, seksualitet, glæde og lykke.  

Faget veksler imellem undervisning, gruppearbejde,  
projekter og diskussioner i klassen. Spillefilm og  

dokumentarprogrammer bruger vi også en del. 

Morten 

Lone 

Christin 



SPANSK 
iHola Chicos! Næst efter kinesisk, er spansk det mest talte sprog i 
verden. 400 millioner mennesker på flere kontinenter taler spansk. 

Er du glad for sprog? Har du lyst til at lære spansk? Vil du blive 
klædt bedre på til at tale med spansktalende på ferien? Vil du  
gerne være et skridt foran, hvis du skal have spansk i Gymnasiet? 

Når man først har lært to fremmedsprog, er det tredje meget  

nemmere.  

I Spansk får du en både teoretisk og praktisk indføring i det  
spanske sprog. Vi lærer basal sætningsopbygning, men arbejder 
også fra starten varieret med både ordlege, rollespil, film,  

sang og musik for at opbygge et stort ordforråd og  

slippe hæmningerne. Bienvenidos! 

SKOLEKOR 
Kan du lide at synge? Måske ikke alene og måske alene. Sammen 
med andre, og lære at synge rigtigt. Alle kan vælge det her valg-

fag - dig der er trænet, dig der er god og dig der bare har lyst til 

at synge.  

Vi arbejder med sangteknik og stemmetræning. Vi synger  

flerstemmigt kor og mange forskellige sprog og genrer. Vi arbejder 
også med at synge flerstemmigt. Vi har det sjovt samtidig med, at 

vi skal forberede os på at optræde for publikum. Koret synger ved 
forskellige lejligheder til skolearrangementer: Lucia,   
Juleafslutningen, Skolefesten, Forårskoncerten, Dimission  

og efter invitation til arrangementer i lokalområdet. Vi  
afholder også nogle kordage, hvor vi synger kor hele  

dagen. Før sommerferien slutter vi med en tur i Tivoli. 

TYSK 
I tysk har vi fokus på forskellige kommunikationsopgaver og  

emner - bl.a. fritidsinteresser, rejser og musik.  

Vi arbejder helt konkret med at forbedre dine kommunikative  
kompetencer i forhold til lytning og tale. Vi beskæftiger os også 
med grammatik, hvor hovedvægten ligger på tidsformer af verber, 

løst sammensat og fast sammensat verber, verber med  
præpositioner, modalverber, bisætninger og styrkelse af vigtige 

lokale og temporale præpositioner. Derudover vil vi også træne din 
skriftlige kommunikation - fx at skrive en e-mail. Til 
sidst vil vi også arbejde med tyske sange. Hvad er de 

største hits i Tyskland? Bl.a. vil vi oversætte dem samt 
interpretere og kommentere dem, så du kan øve dig i at 

sige din mening om noget. 

Gunhild 

Nastassja 

Tórður  

 

 

 

 

 

 


