
Valgfag  
for 7. årgang 20/21



         Godt at vide før du vælger valgfag.  
Det er nu tid til at vælge valgfag, og I kan læse om de enkelte valghold i denne brochure.  

Igen i år vil der være et samarbejde mellem Birkerød skole, Rude Skov skole og Søholmskolen, afd. Toftevang og afd. Bistrup.  

Det er vigtigt at præcisere, at der er tale om obligatorisk valgfag, det kan altså ikke vælges fra.  
Hvor det kan lade sig gøre, vil man få faget på egen skole. 

I skal være opmærksomme på, at der ikke kan byttes valghold.    

Der kan vælges mellem følgende valgfag:  
 

Håndværk & Design  
Billedkunst  

Hjemkundskab  
Musik 

Vi skal bede om, at I foretager jeres valg senest 10. Juni 2020. Valgholdsundervisningen ligger som udgangspunkt  
onsdag kl. 13.30 – 15.00. Dog har den enkelte valgholdslærer mulighed for at samle timerne, lægge dem på et andet tidspunkt 

eller andet for at skabe rum for ture mv.  

Det er meget vigtigt at nærlæse vedlagte brochure, da det her fremgår,  
om der er særlige omstændigheder vedr. tidspunkter, lokalitet mv.  

I foretager jeres valg ved at tilmelde jer på   xxx (tilmelding). Det er altså elevens forældre, der skal tilmelde gennem 
"arrangementer/tilmeldinger". I skal vælge fire hold i prioriteret rækkefølge, og vi forsøger, at opfylde ønskerne.  

Dog bliver de enkelte kun oprettet, hvis der er minimum 15 elever, der har valgt det.  

Mange hilsner   

Mette (Birkerød Skole), Christine (Rude Skov Skole), Anna (Søholmskolen afd. Toftevang) og Lotte (Søholmskolen afd. Bistrup) 



Håndværk & Design

Håndværk og design spænder bredt over værktøj, redskaber, teknikker, materialekendskab, design, bæredygtighed  
og innovation. Med undersøgende arbejde gennem sanser og hånd, opnås kendskab til kulturarv,  

håndværkets udvikling og historie. Der arbejdes både med eget design og i team.  
 

Gennem arbejdet med designprocesser, design og æstetik, dansk design og design og kultur, udvikles  arbejdet med processen 
fra tanke til produkt og der udvikles kompetencer inden for innovation og entreprenørskab.   

I håndværk og design kommer vi tættere på vores eget forhold til æstetiske processer, håndværkets betydning,  
materialers egenskaber og at arbejde og udvikle eget design. 



Billedkunst

Billedkunst er alt muligt andet end papir og blyant.  
Der eksperimenteres med mange forskellige udtryksformer; tegning, maleri, skulptur,  

Street-Art, digital billedbehandling og design.  
Der bliver også mulighed for at inddrage den omgivende verden, fx kunstmuseer og byens rum.  

Efter valgfaget er eleverne i stand til at mestre forskellige teknikker indenfor kreativ præsentation. 



Madkundskab

En kort beskrivelse af I madkundskab skal eleverne eksperimentere med mad og smagssanserne, få kendskab til fødevarer, 
miljø, ressourcer, økologi, grundmetoder, god hygiejne, ernæring og sundhed,  

hvor vi løbende arbejder med madkultur og madhistorie.    
Efter valgfaget skal børnene selvstændigt kunne tage kritiske og bevidste madvalg for at opnå et godt, langt og sundt liv.   



Musik

Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge 
danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig 

til samfundets mangeartede musiktilbud. 

Eleverne skal beskæftige sig aktivt og skabende med musik. Faget skal medvirke til elvernes følelsesmæssige og intellektuelle, 
udvikling af koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig del som en del af et fællesskab. 

I faget musik skal elverne udvikle forståelse af dansk og udenlandsk musiktraditioner som en del af kulturlivet, dels således 
som den indgår i det aktuelle samfundsliv, dels i den historiske perspektiv.  


	Godt at vide før du vælger valgfag.

