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Der udbydes i alt 3 runder valgfag i løbet af skoleåret inden for følgende kategorier: 

 

Det musisk/kreative (fx: håndværk og design, julemarked, metalværksted, kor mv.) 

Her undervises der i teknikker, fordybelse, kunstneriske udtryk og processer. 

Eleverne opøver samtidig færdigheder i procesforløb og færdiggørelse af produkt. 

 

De grønne fag (fx: jagttegn, heste, krop & bevægelse) 

Her undervises der i teknikker, fordybelse, naturforståelse, miljø og lign. Eleverne 

opøver samtidig færdigheder i at opholde sig i naturen og i vigtigheden af motion og 

bevægelse. 

 

Idræt & Motion (fx: fodbold, idræt, ridning, cykling mv) 

Her undervises der i specifikke idrætsmæssige teknikker, leg, kropsforståelse- og 

udfoldelse mv og lign. Eleverne opnår samtidig glæden og vigtigheden af motion og 

bevægelse i dagligdagen. 

 

Boglige valgfag (fx: historie, naturfag, tysk mv) 

Målet er at styrke disse boglige fag som supplement til undervisningen i forbindelse 

med undervisningen på linjefagene. 

 

Eksistens (fx: botræning, selvudvikling mv) 

Gennem debat, film mv. tages der udgangspunkt i for den unge vigtige forhold, som pubertet, 

identitet, selvindsigt, livsduelighed og eksistens. 
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DRAMA 
Fredag 2. modul, 75 minutter 
Tre perioder: 

1. periode: fra skolestart (efter introuger) til jul 

2. periode: fra uge 1 til og med uge 10 

3. periode: fra uge 12 til sommerferien 
 

Emner 
Improvisation 

- Øvelser der træner  

- Opmærksomhed i en gruppe/i et rum, samt samarbejde. (”Bombepind”, “walktheroom”, 

“Zipp-zapp-boing”, “Rødgulgrøn med nøgler”, ”vampyrmorder”, ”guide en blind” og 

spejlinger) 

- At turde være impulsiv/følge en andens initiativ/læse en situation (”Frys”, 

”bevægelsesmaskine”, ”gæt morder/våben/sted”, mimeleg) 

 

Udtryk og indtryk 
- Stemmetræning/lydkulisser/lydoptag udenfor/stemninger 

- Bevægelse til musik 

- Kropssprog og mimik  

- Statusøvelser.   

- Øvelser med masker, ”møde med en ny verden” 

 

Bag masken 
- Kort kursus i teatersminke 

- Interview af hinanden i forskellige roller 

- Spille samme scene igen og igen med forskellige roller og stemninger 

 

Klovnen i mig selv 
- Improvisation med klovne; skabe sin egen sjove karakter ved at bruge de tidligere øvelser. 

 

Sketcher 
- Skabe små scener med roller. Udgangspunkt i elevernes ideer, jokes/vitser, ”stjæle” fra 

fjernsyn etc. (Fremvise?).  

 

Organisering 
- Lokaler: ønsket hallen til de mere pladskrævende øvelser.  

Fast mødested.  

- Fast start og slut på alle gange; opvarmningsøvelse og highfive/tak for i dag. 

- Nogle øvelser er korte og gentages fra gang til gang, så man kan mærke udvikling.  

- Evaluering mellem øvelserne med tommel op/tommel ned for hvordan man synes øvelsen 

var, gerne sætte ord på/uddybe kort 
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Materialer 
- Teatersminke 

- Masker  

- Kostumer 

- Selvlavede kort med instruktioner/set-ups 

- Film/medier 

- Diverse remedier som nøgler, kølle etc. 

 

Produkt 
Processen er det primære fokus gennem hele forløbet, dog er der muligheder for små produkter 

undervejs. 

Evt. at holdet udfører sminkning af medelever til fastelavn.  

Evt. produkt i emnet med sketcher med fremvisning for skolen. 

 

Mål 
For hele perioden er målet at eleverne får nye erfaringer der gør dem mere bevidste om deres eget 

og andres kropssprog og mimik. Derudover at de får træning i at turde udtrykke sig på forskellige 

måder i en lille gruppe og eventuelt på en scene, men fremfor alt at have det sjovt og udfordre egne 

grænser.   
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FRILUFT torsdag 
Torsdag eftermiddag 
1. periode; Friluftsplads, august-december 

2. periode; Friluftsplads, januar-påske 

3. periode; Kornkammeret og bigården 
 

Emner 
1. periode; Friluft 

- Bålmad, passe friluftsplads, hugge brænde, snitte og gåture i skoven.  

 

2. periode; Friluft 
- Bålmad, passe friluftsplads, hugge brænde, snitte og gåture i skoven.  

 

3. periode; Bier 

- Passe skolens bier 

 

Organisering 
1. og 2. periode; 

- Eleverne arbejder både individuelt og i små grupper afhængigt af hvilken opgave de vælger 

sig ind på.  

- En elev på skift får til opgave at dokumentere vores undervisning for hver gang med 

billeder. 

3. periode; 

- Eleverne bliver delt op i små grupper med hver deres opgave den pågældende 

undervisningsdag.  

- En elev skal billeddokumentere vores undervisning. 

 

Materialer 
1. og 2. periode; 

- Save, økser, brænde snitteknive, tændstikker, aviser, opskriftsbøger, og andet der knytter sig 

til udeliv omkring bål- og naturlivet. 

- iPads til billeddokumentation.  

3. periode; 

- Bidragter 

- Andet biudstyr. 

- Opslagsbøger om planter. 

- Kopimateriale om bier. 
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Produkt 
1. og 2. periode; 

- Efter 75% af undervisningstimerne skal der være lavet noget spiseligt over bål. 

- Billedkollage over vores timer skal udarbejdes og udstilles for resten af skolen.  

3. periode; 

- At kunne sælge skolens honning  

- Årshjul over årets gang i en bigård.  

 

Mål 
1. og 2. periode; 

- At eleverne opnår kompetencer i at håndtere håndværktøj. 

- At få forståelse for passende påklædning. 

- Alle elever skal som minimum nå at håndtere sav, økse og skal kunne tænde et bål 

selvstændigt.  

3. periode; 

- At eleverne opnår kompetencer i at forstå det daglige liv i et bistade, samt at opøve 

forståelse for biodiversitet i den danske natur. 

- At eleverne opnår kompetencer i at kunne kende forskel på hvilke planter der er optimale for 

honningproduktion. 

- At eleverne kan vejen fra bistade til honning på glas. 
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FRILUFT fredag 
Fredag formiddag, friluftspladsen/skoven 
3. periode 
 

Emner 
Friluftsliv 

- Bålmad, passe friluftsplads, hugge brænde, snitte og gåture i skoven.  

 

Organisering 
Eleverne vælger for hver gang den opgave de helst vil på. Enten i små grupper eller individuelt. 

(En elev skal tage billeder af vores undervisning.) 

 

Materialer 
- Save 

- Økser 

- Brænde 

- Snitteknive 

- Tændstikker 

- Aviser 

- Opskriftsbøger 

- Andet der knytter sig til udeliv omkring bål- og naturlivet iPads til billeddokumentation. 

 

Produkt 
Efter 75% af undervisningstimerne skal der være lavet noget spiseligt over bål.  

Billedkollage over vores timer skal udarbejdes og udstilles for resten af skolen.  

De ting eleverne når at snitte, får de med hjem. 

 

Mål 
- At eleverne opnår kompetencer i at håndtere håndværktøj.  

- At få forståelse for passende påklædning. 

- Alle elever skal som minimum nå at håndtere sav, økse og skal kunne tænde et bål 

selvstændigt. 
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HÅNDVÆRK OG DESIGN 
Torsdage kl. 13.15 - 15.15 
11 uger fra januar til påske 
 

Emner 
Produktion af håndlavede produkter 

Eleverne vælger sig et yndlingstal som skal fremstilles enten i træ, papmache eller andet materiale. 

Derefter skal der kunne hænge noget på det eller det skal kunne have en funktion for en ting de har 

på deres værelse. Eks. Smykketræ, mobilholder eller andet. 

- Der anvendes forskellige teknikker og materialer 

- Eleverne udarbejder håndarbejde og planlægger processen fra ide, tegning og udførsel til 

færdiggørelse og udstilling af det færdige produkt. 

 

Organisering 
Eleverne arbejder individuelt med at producere håndlavede produkter. 

Undervisningsgangene tilrettelægges, så der til hver gang arbejdes ud fra et fagdidaktisk område i 

faglig sammenhæng. 

 

Materialer 
- Der arbejdes med forskellige teknikker og materialer, arbejdet ”modelleres” af læreren og 

udføres derefter af eleverne. 

 

Produkt 
Eleverne fremstiller hver især et antal produkter knyttet til periodens emne. 

Eksempler:  

- Smykketræ 

- Mobilholder  

- Hyldeknægte 

 

Mål 
Eleverne skal i arbejdet med håndværk og design lære at forstå samspillet mellem idé, tanke og 

handling frem til et færdigt produkt. Gennem praktiske håndværks- og designprocesser skal 

eleverne lære at arbejde undersøgende, problemløsende og evaluerende, så en kreativ, innovativ og 

entreprenant tilgang fremmes.  
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JAGTTEGN 
Torsdage fra 13.15 – 15.15 
4x10 uger 

Derudover skal eleverne på lerduebanen mindst to gange, og tidspunktet afpasses til banernes 

åbningstid.  
 

Emner 
- Jagtlovgivning 

- Vildtkending 

- Jagthunde 

- Naturtyper og terrænpleje 

- Forlægning af vildt 

- Våbenkendskab 

- Skydning og afstandsbedømmelse 
 

Vi arbejder med udgangspunkt i praksis, for at formidle den teori lærebøgerne beskriver, på en 

forståelig måde, og opnå en langt bedre indlæring og forståelse for det teoretiske stof. Vi ønsker om 

at udklække dygtige nyjægere, hvor den enkelte gennem jagttegnsforløbet, har fået en forståelse for 

jagten, og jægerens rolle i et moderne samfund. 

I løbet af kurset vil der være ekskursioner ud af huset, hvor vi blandt andet besøger en skytte, en 

jagtforretning., og muligvis deltager som klappere på en selskabsjagt. 

 

Organisering 
Vi arbejder med udgangspunkt i praksis og forsøger ved hjælp af samtaler og oplevelse, at skabe 

sammenhæng mellem teori og praksis. 

 

Materialer 
- Grundbog til jagttegnsundervisning + den tilhørende lovsamling. 

 

Produkt 
At eleverne erhverver sig et jagttegn. 

 

Mål 
At eleverne får en større naturforståelse, hvilket er med til at give dem en øget opmærksomhed på 

deres omgivelser, når de færdes i naturen. 

Det skulle gerne medvirke til en livslang glæde, ved at komme ud i naturen. 
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JULEMARKED 
Fredag 
2x10 uger 
 

Emner 
- Glaskunst 

- Keramik 

- Læder 

- Filtning 

- Træarbejde 

Produktion af produkter til julemarkedet. 

Der anvendes forskellige teknikker og materialer  

 

Organisering 
Eleverne arbejder individuelt med at producere håndlavede produkter. 

Undervisningsgangene tilrettelægges, så der til hver gang arbejdes ud fra et fagdidaktisk område i 

faglig sammenhæng. 

 

Materialer 
Der arbejdes med forskellige teknikker og materialer, arbejdet ”modelleres” af læreren og udføres 

derefter af eleverne. 

 

Produkt 
Forskellige håndlavede varer til julemarkedet. 

 

Mål 
- Eleverne skal i arbejdet med håndværk og design lære at forstå samspillet mellem idé, tanke 

og handling frem til et færdigt produkt. Gennem praktiske håndværks- og designprocesser 

skal eleverne lære at arbejde undersøgende, problemløsende og evaluerende, så en kreativ, 

innovativ og entreprenant tilgang fremmes.  

- At eleverne opnår kompetencer indenfor forskellige teknikker og materialer 

- At eleverne opnår at producere smukke ting, der kan sælges på julemarkedet 

- At eleverne opnår større selvværd 
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MASKINVÆRKSTED 
Fredag formiddag 
Faget udbydes i valgfagsperiode 1 + 2. 
 

Emner 
- Reparation 

- Planlægning af projekt 

- Praktisk udførelse 

- Samarbejde 

Motorlære, 12V el fejlfinding, Svejsning for begyndere, Skæring, Slibning samt Brug af almindeligt 

forekommende hånd og el værktøj 

 

Organisering 
Der arbejdes med praktiske opgaver som udgangspunkt, opgaverne uddeles og differentieres 

afhængig af de deltagende elevers evner og forkundskaber. 

Underviseren fungerer som vejleder og problemløser. 

 

Materialer 
Vi arbejder på maskiner og materialer tilhørende Østergård 

 

Produkt 
Der udføres reparationer på skolens materialer 

 

Mål 
- Eleverne skal kunne konstatere en fejl og lægge en plan for reparation 

- Eleverne skal kunne planlægge et projekt 

- Eleverne skal kunne håndtere forskellige relevante stykker værktøj 
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NATURFAG 
Som prøvefag eller blot som interesse fag. 

Det forudsættes at eleven er 9. kl. og har haft fysik/kemi for at kunne gå op til den officielle NF 

prøve ellers laves der et ”EØ prøvebevis” 

Fredag 10.30 – 12.00  
 

Emner 
- Den enkelte og samfundet udledning af stoffer (Standart UM) 

- Naturkatastrofer og klimaændringer (EØ emne) 

- Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan (Standart UM) 

- Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget (Standart UM) 

- Drikkevandsforsyning for fremtidens generationer (Standart UM) 

- Teknologiens betydning for menneskers sundhed og livsvilkår (Standart UM) 

- Bioteknologi (EØ emne) 

- Dybde området f.eks. Hvad kan vi sige om træ / træet, ud fra en NF fagligt 

perspektiv? 

- Unges livsvilkår (evt EØ emne) 

Indhold: 

- Indholdet vil afhænge af emnet, men udgangspunktet er at emnerne skal belyses fra såvel en 

geografisk, biologisk som fysik/kemiske synsvinkel men også ud fra en samfunds og 

historisk perspektiv 
 

Organisering 
Klasseundervisning, med dialog om faglige oplæg. 

 

Materialer 
Privat udarbejdede materialer noter, samt kopimateriale her under artikler, tv-udsendelser, foto, 

figurer, videoer mv 

 

Produkt 
Eleverne udarbejder løbende noter og et projektbeskrivelse mv. i relation til prøveaflæggelse 

 

Mål 
- At eleven oplever naturfags området som interessant og noget man kan bruge såvel i praksis 

samt som forståelses ramme i ens hverdag. 

- At eleverne får det bedst mulige udgangspunkt for at gå op til FP9 Naturfags prøve, dvs. 

fællesprøve for Bio/Geo/Fys/Kem som er en mundtligt enten som individuel eller 

gruppeeksamen. 
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SELVUDVIKLING 
Fredag 10.30 – 12.00 
 

Emner 
Nedenstående er kun eksempler da eleverne selv er med til at sammensætte faget: 

- Kommunikation 

- Hvad er sex 

- IQ 

- Diagnoser 

- Søvn 

- SF Grundtvig  

- Spiseforstyrrelser 

- Selvskadende adfærd 

- Stress  

- Førstehjælp 

- Udviklingspsykologi 
Indholdet skabes i dialogen mellem deltagerne dvs. eleverne og læreren 

  

Organisering 
Undervisningen forgår som dialog. Personlig og fælles refleksion over hvordan man emner kan 

relatere det til egen situation og liv generelt. Der vil i enkelte emner være en forventning om at 

eleven tilegnes sig konkret viden og værdigheder f.eks. førstehjælp. 

 

Materialer 
Privat udarbejdede materialer noter, samt kopimateriale her under artikler, tv udsendelser, film, 

foto, figurer, videoer mv. 

 

Mål 
Formålet er at gøre deltageren mere livsdueligt og få en større indsigt og forståelse af egne og 

andres situation og adfærd, Samt indblik i de fysiske og psykiske samt sociale forhold der påvirker 

vores liv. Der vil der være meget fokus på at udvikle refleksion og dialogen som et redskab for egen 

udvikling 

Målet er at deltageren få viden og større selv indsigt samt kendskab til de mekaniser der styre vores 

liv og vores adfærd. 
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SPORTS- OG FRILUFTSVALGFAG 
Torsdag 
1. + 3. periode 
 

Emner 
- Fodboldtræning 

- Holdtræning 

- Individuel træning 

- Sammenhold og glæder 

Indhold 

- Opvarmning  

- Konditionstræning 

- Boldkontrol 

- Positionstræning 

- Speed-aguility 

- Spiltræning 

- Teknisk træning 

- Udstrækning 

 

Organisering 
Holdtræning på fodboldbanen (udendørs) eller i hallen, evt. individuelle øvelser. 

Materialer 
- DGI træningsapp 

- YouTube videoer  

- Cooper-test 

- Konditionstest 

 

Produkt 
- Glæde og sammenhold på banen 

- Deltage i turneringsdag på søsterskole. 

- Bedre kondition og teknik 

 

Mål 
- Eleverne skal kunne indgå i fodboldkampe mellem Østergård og andre skoler 

- Eleverne skal have en fornemmelse af at have en afgørende betydning for 

holdet/fællesskabet   
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TRAKTORKØRSEL 
Fredag morgen, 1,5 time pr. gang 
3. valgfagsperiode 
 

Emner 
Praktisk kørsel med traktor 

- Sikkerhed 

- Alm kørsel 

- Kørsel m vogn  

- Orientering i trafikken 

- Tegngivning 

- Placering 

- Bakning med vogn 

 

Organisering 
- Kræver at eleven har bestået traktorteoriprøven. 

 

Materialer 
- Skolens traktor (og eventuelt plæneklipper til bakning med vogn øvelser). 

 

Produkt 
- Klar til vejkørsel og dermed, mulighed for det færdige kørekort. 

 

Mål 
- At blive så fortrolig med kørsel med traktor, at vejkørsel kan blive muligt .  
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RIDNING/HEST 
Onsdag, 08.30 – 12.00 
2 lektioner 
 

Emner 
- Hestens røgt og pleje 

- Ridning/træning af hesten fra jorden 

Indhold: 

- Sikkerhed i omgangen med hesten 

- Rideundervisning 

- Pasning af seletøj 

 

Organisering 
Eleverne vælger for hver gang den opgave de helst vil på. Enten i små grupper eller individuelt. 

(Der arbejdes praktisk med hestens røgt og pleje og samtidig stor fokus på sikkerheden i omgangen 

med hesten. 

Efterfølgende arbejder vi med hestene på ridebanen. 

 

Materialer 
- Materialer i stalden og på ridebanen. 

 

Produkt 
- Eleven har fået selvtillid i sin omgang med hesten. 

- Mulighed for deltagelse til Østergårdens ridestævne. 

 

Mål 
- At eleven er blevet fortrolig med hesten og kan håndtere den på en sikker og forsvarlig 

måde. 

- At eleven kan passe og pleje hestene. 

- At eleven på rolig vis, enten kan ride eller håndtere hesten fra jorden ude på banen.  
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YOGA OG TRÆNING 
Torsdage 12.30 – 15.00 
1. periode 

Vi mødes altid i hallen og der skal foregå omklædning og efterfølgende bad, som er en del af 

valgfaget.  

En veksling mellem at gøre brug af hallen, men også udendørsarealet -herunder forskellige løb med 

poster der henviser til undervisnings gennemgang. 
 

Emner 
Kropskendskab med motorisk grundtræning og yoga  
Underemner: 

- Motorik trappen 

- Individuel motorik gennemgang.  

- Anatomi og fysiologi  

- Yogaens virkemidler 

- Mindfulness 

Indhold: 

- Eleverne lærer om den motoriske grundtræningen, herunder motorikkens opbygning. 

Eleverne kan igennem forskellige motorisk test, få øje på hvor de har bedst ressourcer, men 

også de grundlæggende mangler der kan trænes.  

- Der tages udgangspunkt i motorik trappen og der indbydes til fælles holdtræning, individuel 

træning og eleverne lærer selv at opbygge deres træning.  

- Der er krav om logbog skrivning -og dokumentation for træning.  

- Yoga-delen tænkes ind i den samlet træning, da den kan indlede til at holde fokus og 

afsluttes med at give slip.  

 

Organisering 
- Opvarmning hvor alle deltager.  

- Herefter kan der være fælles træning, gruppearbejde og individuel arbejde.  

- Afsluttes altid med udstrækning/yogadelen, og herefter individuel arbejde med logbog  

Pædagogisk praksis:  

- Det er vigtigt at rammerne er kendte, og forudsigelige. Derfor vil eleverne vide inden 

valgfag hvad der skal arbejdes med samt forventninger.  

- Dette i form af opslag inden, samt gennemgang ved undervisnings start. 

 

Materialer 
- Logbog 

- iPad  

- Forskellige trænings materialer og billeder  

- Motorisk test 

- You-tube video 
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Produkt 
- Eleverne skal fører logbog hver gang, og vil blive fulgt efter denne. Der gives tid til dette i 

undervisningen.  

- Eleverne kan efter ønske selv stå for opvarmning, og formidle den -ifølge aftale om 

personlige mål med faget. 

 

Mål 
- At eleverne opnår kendskab til deres egen motorik herunder både ressourcer og mangler -et 

større kendskab til egen krop, og fokus op hvad denne indeholder, giver et velvære og et 

motivation for at passe godt på kroppen. 

- Eleverne opnår selv at kunne sætte individuelle mål via logbog skrivning, og arbejde bevidst 

med at opnå det de vil. 
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CYKELVÆRKSTED 
 
 

Emner 
- Vedligehold af din og skolens cykler 

- Mindre reparationer af din og skolens cykler 

Indhold 

- Smøring af cyklen 

- Stramning af kæden 

- Lap en slange/skift et dæk 

- Evt. justering af gear og bremser 

 

Organisering 
Der arbejdes med praktiske opgaver, med udgangspunkt i egen og skolens cykler 

 

Materialer 
- Vi arbejder med egne og skolens cykler. 

 

Produkt 
En velfungerende cykel 

 

Mål 
At eleverne skal kunne håndtere værktøj, selvstændigt vedligeholde og foretage småreparationer af 

deres cykel. 
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KROP OG BEVÆGELSE 
 
 

Emner 
- Kroppen der kan bære os hele livet.  

- En god muskulatur øger vores bevægefrihed. 
Indhold 

- Holdningskorrigerende træning 

- Balanceøvelser 

- Koordineringsøvelser 

- Let konditionstræning 

- Lidt anatomi 

 

Organisering 
Individuel og hold træning, med udgangspunkt i den enkeltes niveau. 

 

Materialer 
- Redskaber fra hallen 

- Området omkring skolen 

- Vores egen krop(vægt) 

- Lidt teoretisk materiale 

 

Produkt  
Bedre holdning, balance og bevægelighed. 

 

Mål 
- Redskaber fra hallen 

- Området omkring skolen 

- Vores egen krop(vægt) 

- Lidt teoretisk materiale 

 


