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Kære elever og forældre.
Her har du årets valgfagsfolder. Vores valgfagspakke rummer både fag som du
aldrig har haft før, og som du kan vælge af interesse og nysgerrighed, samt andre du
kender, så som fysik og tysk.
Som du kan læse i folderen, er der mulighed for at vælge ekstra fag i både
matematik, engelsk og dansk. Når du skal træffe dine valg, kan du for eksempel
overveje, hvilke uddannelser du har interesse i og måske ønsker efter 10.klasse. Du
kan også tænke på, om der er fag du gerne vil styrkes i. På den måde vil du stå
stærkere, når du om et år skal starte på en ungdomsuddannelse.

TYSK
Tysk er meget mere end svære ord og vanskelig grammatik. Det er også leg, snak, film og
samfundsforhold.
Så der er MANGE GODE GRUNDE til at vælge tysk:
Tysk, - fordi du skal en eller anden form for gymnasieuddannelse efter 10. klasse
Tysk, - fordi din erhvervsuddannelse måske kan bringe dig til Tyskland
Tysk, - fordi du gerne vil arbejde med turister i sommerlandet
Tysk, - fordi du ELSKER sprog
Du kan have faget bare for lære sproget, og har du lyst, har
du mulighed for at prøve dig selv af til en prøve ved årets
afslutning.
Så derfor skal du selvfølgelig vælge tysk som valgfag.

Fysik
Fysik/kemi giver dig muligheden for at få et praktisk/teoretisk fag, hvor teori og praktiske forsøg
bliver delt ligeligt. Ved de fleste forsøg beregner vi den teoretiske værdi og holder den op mod
forsøgsresultaterne.
Vi snakker derefter om mulige fejlkilder. Der bliver lagt vægt på at vi lærer generelle begreber og
arbejdsmetoder. Dette for at give jer den bedst mulige start, når I skal læse videre.
Overordnede områder I skal arbejde med, er Energi - elektrokemi - styrke og koncentration. Fysik
er delt mellem en teoretisk time og en praktisk time som
foregår i Glamsbjergsskolens laborator

Matematikpakken
Når du er elev hos os, kan du vælge imellem forskellige matematikforløb ud over de obligatoriske
timer med din klasse. Som valgfag i matematik har vi valgt at sammensætte en matematikpakke til
dig der slet ikke føler du forstår matematik, til dig der bare gerne vil have lidt ekstra og til dig der
gerne vil have et højere niveau.

Mat from scratch
Faget er for dig, der ikke føler dig på hjemmebane i matematik. For dig, der føler du altid har haft
en usynlig mur foran dig, og at læreren har talt volapyk foran tavlen. Faget er for dig, der ligger
niveaumæssigt meget lavt. Hvis du gerne vil prøve at forstå matematik igen – ved at arbejde på en
anden måde, så kom med.
Vi skal op af stolene og lave noget praktisk matematik, hvor vi prøver at lære det på en anden
måde.
Vi skal lære at bruge programmerne GeoGebra, regneark og wordmat som hjælpemiddel, men på
helt lavt niveau hvor vi går meget langsomt frem.
Vi skal have fokus på faglig læsning. Dvs. at vi også prøver at bruge danskfaget, til at finde ud af
hvad ordene i matematikopgaverne egentlig betyder.
Undervisningen kommer helt ned i tempo samtidig med at der hele tiden veksles imellem
metoderne.
Vigtigst af alt er, at du gerne vil give det et skud mere.

Tilbudsmatematik
Er for alle, dog ikke for dem der er egnet til ”Mat from scratch”. I skal arbejde med alle
matematikkens grundbegreber. Vi starter helt fra bunden og ender omkring
c-niveau. Derudover forsøger vi at pre-starte de emner I skal arbejde med på klassen, så I får
mulighed for at være lidt foran i opstarten på nye emner.
I vil også blive præsenteret for lidt mere avanceret brug af GeoGebra, Excel og Regneregler.

Praktisk matematik
Faget er for dig der har en særlig interesse eller brug for matematik i fremtiden. Du skal arbejde
med at løse og skabe matematik ud fra praktiske problemstillinger. Faget vil også være en hjælp til
dig, der vil være mere sikker på at forstå matematikken i faget fysik. Du vil typisk have karakteren
7 og opefter for at deltage.

Xtra-dansk
Xtra-dansk henvender sig til dig, som har udfordringer med det grundlæggende dansk, og som
gerne vil forbedre dine færdigheder. Der arbejdes med grammatik, og herunder bøjningsendelser
til stavning samt læsestrategier. Hvis du har særlige behov, forsøger vi at arbejde med det.

Ekstra-engelsk
Ekstra engelsk er for den elev, der vil have styrket sine sproglige kompetencer, både i mundtlig
engelsk, skriftlig fremstilling og grammatik.
Ekstra engelsk vil foregå på tværs af klasserne. I perioder vil vi lave holddelinger efter niveau. I
andre perioder vil vi lave workshop, med forskellige emner, man kan vælge sig inde på. Vi vil også
lave grammatik kurser, samtale øvelser og projekter. Inden prøven til sommer, vil vi give eleven
mulighed for at få ekstra hjælp i forhold til synopseprøven.
Man er ikke altid på samme hold, lærer og elev vælger sammen holdene.
Hvis du har brug for at få dit engelske sprog styrket, skal du vælge ekstra engelsk

English Topics
Expand your vocabulary; get a chance to speak English. We use the English you already know, yet
try to become better and more familiar and comfortable speaking the language.
No homework.
We discuss different subjects, emphasizing on the seven English-speaking countries.
We play games and compete, to practice speaking English for a longer period of time.
To attend you do not have to be super good at the language but you have to be willing to
participate in the discussions and games and not be afraid to make mistakes.
Formålet med faget er at give de elever, der ikke mener, de får trænet deres udvidede, aktive
engelske sprog nok, et ekstra tilbud. Det er et tilbud til de elever, der er meget dygtige til faget,
men også de elever, der ønsker at deltage aktivt i mundtlighed.
Al undervisning foregår på engelsk. Det er blandt andet historiske, kulturelle og samfundsmæssige
emner, der arbejdes med. Eleverne får selv en del ansvar for timerne, hvor der hovedsageligt
arbejdes med mundtlighed.
Undervisningen foregår på et højere niveau end i den obligatoriske engelsk time, da alt foregår på
engelsk, og det tilstræbes at situationerne og timerne og aktiviteterne gøres så autentiske som
muligt.

KDS ”Klar dig selv”
Formålet med undervisningen i ”Klar dig selv” er, at eleverne gennem afvekslende læringsforløb
bliver i stand til at agere i deres eget liv.
Eleverne skal opnå praktiske færdigheder og forståelse for egen og andres madkultur,
husholdningens og forbrugets samspil samt forståelse for sundhed og livskvalitet.
Undervisningen forbereder endvidere eleverne på at tage del i og medansvar for problemstillinger
vedrørende mad, husholdning, forbrug samt mange andre virkelighedsnære problemstillinger i
den almindelige dagligdag.
Vi arbejder både praktisk med madlavning i skolekøkkenet samt undervisning i og udenfor
klasselokalet.
Eksempler på idéer og oplæg kan være prissammenligninger på dagligvarer udført i områdets
supermarkeder, gennemgang af en lejekontrakt, vi ser på en tom lejebolig, udarbejdelse af
jobansøgninger, sund og S.U. venlig madlavning samt meget andet.

Studiecafé 1 & 2
I studiecafé 1 og 2 har du mulighed for at få lavet dine afleveringer og få hjælp af lærerene. I løbet
af året bliver der på StudieCafé 1 udbudt en række kurser, det kunne eksempelvis være i
tegnsætning – brug af regneark – engelsk grammatik osv.

Idræt
Valgfagsidræt er for dig som gerne vil have mulighed for at dyrke lidt idræt en gang i ugen.
Undervisningen starter med at være udendørs. Efter efterårsferien bevæger vi os over i
Glamsbjerghallen, hvor vi i igen bevæger os udendørs omkring påske.
Til valgfagsidræt skal vi prøve mange forskellige sportsgrene. Lige fra de traditionelle sportsgrene
(fodbold, hockey, badminton, etc.) til de mere utraditionelle (spikeball, ultimatefrisbee,
ultimatebold, etc.)
Faget er primært til de elever som ikke er på vores idrætslinje.

Psykologi
I valgfaget psykologi vil vi arbejde med den grundlæggende psykologi. Eleverne vil få en
introduktion til den interessante verden psykologi er. Vi vil blandt andet snakke om kendte
psykologer som Freud/Erikson/Maslow.
Socialpsykologi, udviklingspsykologi, kognitiv psykologi samt adfærdspsykologi er nogle af de
retninger vi berører.
Vi vil lave tests, øvelser, diskutere emner, relevante for unge, se film, der omhandler svigt, lavt
selvværd/manipulation og undersøge, hvordan man lever i et fællesskab, og hvad fællesidentitet
og identitet er.
Eleverne skal opnå kundskaber i psykologiens kernestof. Det skal bidrage til øget forståelse og
respekt mennesker imellem. Eleverne skal opnå en forståelse for de centrale psykologiske teorier
og undersøgelser, der florerer i dag og ligeledes inddrages i psykologiens historie og forskellige
psykologiske retninger/skoler.
Det tilstræbes, at eleverne vil kunne bruge den psykologiske viden i andre sammenhænge og lære
at reflektere og analysere psykologiske forhold både socialt i deres hverdag og fagligt i andre fag
samt i aktuelle emner.
Eleverne skal have en forståelse for menneskets adfærd i forhold til kultur, arv og miljø.
Der tages udgangspunkt i de unges liv og værdier, og hvad der rører sig lige nu.

Samfundsfag
Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet.
Undervisningen skal bidrage til, at eleverne forstår sig selv og andre som en del af samfundet samt
bidrage til, at de kender og respekterer de demokratiske spilleregler og grundværdier.
Undervisningen tager udgangspunkt i både læreroplæg og idéer fra eleverne. Der lægges vægt på
elevernes interessefelt, og de har god mulighed for at præge undervisningen. Det er meget vigtigt,
at man som elev er aktivt deltagende i samtaler og diskussioner.
Eksempler på idéer og oplæg kan være samfundsrelaterede emner i Danmark og verden og
kendskab til de politiske partier. Rolleforventninger og identitet, internettet, forbrydelse og straf,
levevilkår og velfærdssamfundet kunne være emner der tages op.

Verden omkring dig
Valgfaget har især fokus på mødet med andre kulturer.
Hvis I har mod på det, kan vi søge samarbejde med et andet land i Europa eller Norden.
Samarbejdet kan foregå enten digitalt eller fysisk, det er helt op til jer!
Vi sætter emner og begreber til debat:








Globalisering
Forbrug og handel
FN’s 17 verdensmål
Demokrati og menneskerettigheder
Norden
Krig og medmenneskelighed
Genanvendelse og cirkulær økonomi

Valgfaget lægger op til at I skal være nysgerrige og udvise initiativ og engagement.

Træværksted
I trækværkstedet vil der både være faste planlagte projekter som alle skal lave og individuelle
projekter, som man selv har stor indflydelse på.
I træværkstedet vil der være flere fokusområder:
-

Korrekt håndtering af værktøj

-

Personligt design

-

Omverdenen som inspirationskilde

-

Eksperimentering med materiale og funktion

-

Genanvendelse

I værkstedet vil man kunne lære, uden man behøver sidde stille. Der vil blive brugt teknikker man
kender fra sløjd i tidligere undervisning, men vi vil også tænke nyt, og prøve at bruge nær-miljøet
til spændende projekter. I så stor grad som muligt, vil der blive taget udgangspunkt i ønsker og
idéer fra de elever, som er tilmeldt faget.

Praktikværkstedet
Kunne du godt tænke dig at komme i erhvervspraktik i løbet af 10. klasse?
Kunne du godt tænke dig at afprøve nogle erhverv for at finde ud af hvilken uddannelse du vil starte på?
Så er praktikværkstedet måske et fag for dig.
Erhvervspraktik kan hjælpe til at give dig større viden om hvad du vil i fremtiden. Hvis du får indblik i
hvordan jobbet som tømrer, metalarbejder, butiksarbejde eller andet er, vil det give dig bedre mulighed for
at vælge den rette uddannelsesvej efter 10.klasse. Du får også mere viden om hvilke krav det stiller til dig at
have et job. Derudover får du også indblik i hvad det vil sige at være på en arbejdsplads. Derfor kan
erhvervspraktik være en god idé, især hvis du er lidt usikker på hvad du vil være ”når du bliver stor”😊.
I praktikværkstedet vil du få hjælp til at finde et praktiksted og sammensætte et praktikforløb og også blive
støttet i at finde ud af hvad du så lærte af din praktik.
Timerne kan også bestå af besøg på virksomheder eller uddannelsessteder.
Faget består af 2 ugentlige lektioner, men forvent at disse lektioner kan spredes ud til mange forskellige
aktiviteter, således der måske nogen uger ingen lektioner er, og andre uger bruges der mere end 2
lektioner.
Du kan også tilmelde dig faget løbende, hvis du i løbet af skoleåret finder ud af du gerne vil i praktik. Så
skal du være tilknyttet praktikværkstedet i løbet af din praktikperiode.

Efter10
Formålet med undervisningen i Efter10 er, at eleverne gennem afvekslende læringsforløb bliver
afklarede og dermed bedre i stand til at foretage et gennemtænkt valg af ungdomsuddannelse
efter 10.klasse.
Undervisningen skal forberede eleverne på at opnå forståelse og viden om så mange
ungdomsuddannelser som muligt. Vi skal arbejde både praktisk og teoretisk med uddannelser og
forskellige typer af erhverv.
Eksempler på idéer i undervisningen kunne være et nærmere kendskab til både den gymnasiale og
erhvervsrettede vej, fordybelse i forskellige typer af erhverv, besøg på forskellige
uddannelsesinstitutioner. Vi skal på virksomhedsbesøg hvor vi ”snuser til lugten i bageriet”, have
oplæg udefra af ”rigtige mennesker i rigtige job” samt besøge Erhvervstanken (der handler om
erhvervsuddannelser). Samfundsfaglige emner og overvejelser omkring livet - herunder
selvudvikling og motivation vil også indgå i faget.
Vi vil derfor have undervisning både i og uden for klasselokalet. Undervisningen kan i perioder
lægges sammen og afholdes i blokke, så det er muligt at tage på virksomhedsbesøg om
eftermiddagen. I sådanne tilfælde vil eleverne efterfølgende få afspadsering. Der kan også
forekomme besøg i løbet af skoledagen. I sådanne tilfælde kan vi bruge valgfagstimerne på at
indhente evt. forsømte lektier. Faget kører frem til juleferien.

Ordblindeundervisning
Vidste du, at ordblinde meget ofte har meget svært ved ordlyde?
Vidste du, at ordblinde meget ofte ikke læser særlig hurtigt?
Vidste du, at ordblinde meget ofte ikke får læseforståelsen med?
Det gør vi!
På ordblindeholdet vil vi arbejde med ordlydene, både mundtligt og skriftligt. Det gør vi for, at du kan bruge
dine hjælpemidler korrekt, da programmerne desværre er designet til, at du kan dine ordlyde korrekt.
Vi arbejder også med oplæsning af alle tekster i alle fag, da det udvikler din læsehastighed og øger din
læseforståelse. Det er netop med til at gøre dig endnu mere klar til ungdomsuddannelserne, så du kan følge
med.
Derudover arbejder vi også med dine hjælpemidler, så du bliver bedre og mere øvet i brugen af dem. Vores
mål er, at du bliver bedre og øvet i dine hjælpemidler – og gøre dig mere sikker og klar til
ungdomsuddannelser og livets videre færd.
Vi bruger IntoWords til både Windows, Mac og Chrome. Vi bruger også Grammateket til at understøtte og
hjælpe med grammatikken.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lokale
B11
B14
B15
B16
B17
B18
B20
Mød.lok.
Sløjd
Fysik
B11
B14
B15
B16
B17
B18
B20
B11
B14
B15
B16
B17
B18
B20
B11
B12
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B11
B12
B14
B15
B16
B17
B18
B20
Sløjd
Gl.hal
Mød.lok.
Fysik

1.lekt.

2. lekt.

3. lekt.

4. lekt.

5. lekt.

10.A - Dan
10.B - Mat
10.C - Mat
10.X - Eng
10.Y - Dan
10.Z - Mat

10.A - Dan
10.B - Mat
10.C - Mat
10.X - Eng
10.Y - Dan
10.Z - Mat

10.A - Eng
10.B - Dan
10.C - Dan
10.X - Mat
10.Y - Mat
10.Z - Dan

10.A - Eng
10.B - Dan
10.C – Dan
10.X - Mat
10.Y - Mat
10.Z - Dan

10.A – Mat
10.B - Eng
10.C - Eng
10.X - Dan
10.Y - Eng
10.Z - Eng

St.café 2
St.café 2
EF10
Tysk 1
OBU 1

St.café 2
St.café 2
EF10
Tysk 1
OBU 1

ART
M&K
M&K
SCI
SCI
M&K

Træværk 1
Fysik 1
ART
M&K
M&K
SCI
SCI
M&K

Træværk 1
Fysik 1
ART
M&K
M&K
SCI
SCI
M&K

10.A - Dan
10.B - Dan
10.C - Eng
10.X - Dan
10.Y - Mat
10.Z - Eng
KDS 1
Psyk 1
Samf.

10.A - Dan
10.B - Dan
10.C - Eng
10.X - Dan
10.Y - Mat
10.Z - Eng
KDS 1
Psyk 1
Samf.

10.A - Mat
10.B - Eng
10.C - Dan
10.X - Mat
10.Y - Dan
10.Z - Dan
KDS 2
Psyk 2
St.café 1
Tilbudsmat 1 Tilbudsmat 1 St.café 1
V.O.D
V.O.D
St.café 1
Tysk 2
Tysk 2
Tysk 1
Prak.mat Prak.mat Tilbudsmat 2
ART
ART
ART

10.A - Mat
10.B - Eng
10.C - Dan
10.X - Mat
10.Y - Dan
10.Z - Dan
KDS 2
Psyk 2
St.café 1
St.café 1
St.café 1
Tysk 1

M&K
M&K
SCI
SCI
M&K

M&K
M&K
SCI
SCI
M&K

10.A - Dan
10.B - Dan
10.C - Eng
10.X - Mat
10.Y - Eng

M&K
M&K
SCI
SCI
M&K

10.A - Eng
10.B - Eng
10.C - Mat
10.X - Dan
10.Y - Mat
Tilbudsmat 2 10.Z - Eng

10.Z - Dan

English T
X-engelsk
X-engelsk
EF10
Tysk 2
OBU 2
Træværk 2
Idræt

English T
X-engelsk
X-engelsk
EF10
Tysk 2
OBU 2
Træværk 2
Idræt

Fysik 2

Fysik 2

Obligatoriske timer

Valgfag

10.A - Mat
10.B - Mat
10.C - Dan
10.X - Dan
10.Y - Dan
10.Z - Mat

10.A - Mat
10.B - Mat
10.C - Dan
10.X - Dan
10.Y - Dan
10.Z - Mat

Forpost

Forpost

6. lekt.

7. lekt.

10.A - Eng
10.B - Mat
10.C - Mat
10.X - Eng
10.Y - Eng
10.Z - Mat

10.A - Dan Praktik v
Praktik v
10.B - Dan Mat from scr Mat form scr
10.C - Mat
10.X - Eng
10.Y - Eng
Fysik teori Fysik teori
10.Z - Dan X-Dansk
Rådg. CM
Rådg. SL
Rådg. HB
Rådg. PL
Rådg. AH
Rådg. DJ
Rådg. JP/RA
Rådg JT

Temalinjer

Mine valg

Valgfag 1:_________________
Valgfag 2:_________________
Valgfag 3:_________________
Valgfag 4:_________________

Temalinje: Her skal du vælge 1.stk.
Idræt, Sundhed & Motion:___
Medie & Kommunikation:____
Artline: ___
Science:___

