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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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BOLDSPIL 
Tirsdag 13:00-15:30 

1.og 3. periode 

 

Formål med faget 
- At eleven støttes i at få større selvtillid og tro på egne evner  

- At eleven oplever glæde ved at bruge sin krop og dens funktioner. 

- At eleven oplever glæden ved leg, konkurrencer, boldspil, fysisk træning osv.  

- At elevens motoriske og fysiske formåen videreudvikles.  

- At eleven får mulighed for at overskride personlige grænser i forhold til:  

- Hvad tør jeg, hvad kan jeg og hvad vil jeg?  

- At eleven oplever idrættens værdier omkring samarbejde og holdånd.  

- At eleven får en øget bevidsthed omkring sundhed og livsstil.  

 

Emner 
Emne 1:  
Fag Emne  Indhold Placering/varrighed 

Praksis Fodbold Skud, holdånd, 5 uger 

Teori  

Spilforståelse, sundhed, 

roller og funktion Til efterårsferien 

 

Emne 2:  
Fag Emne  Indhold Placering/varrighed 

Praksis Floorball Skud, teknik, kamp 6 uger  

Teori  

Spilforståelse, taktik og 

roller Til juleferien 

 

Emne 3: 
Fag Emne  Indhold Placering/varrighed 

Praksis Basket Kast, motorik, teknik 5 uger  

Teori  Spilforståelse, regler Til vinterferien 

 

Emne 4: 
Fag Emne  Indhold Placering/varrighed 

Praksis Indendørs fodbold Skud, holdånd,  4 uger 

Teori  Kondition  

 

Emne 5: 
Fag Emne  Indhold Placering/varrighed 

Praksis Badminton Skud, taktik, koordination 4 uger 

Teori  Taktik  
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Emne 6:  

Fag Emne  Indhold Placering/varrighed 

Praksis Slagbold Koordination,  8 uger 

Teori  Sundhed, trivsel og kost  

 

Indhold 
- Opvarmning, konditionstræning, boldkontrol, positionstræning, spiltræning, teknisk træning, 

udstrækning, sundhed, kost, kondition, taktik og koordination 

 

Materialer 
- Redskaber fra hallen 

- Hallen 

- Boldbanen 

 

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 afgørende betydning for holdet/fællesskabet

 

Faglige områder og kompetencer 
Gennem forskellige aktiviteter vil vi udvikle elevens evne til at deltage i regelbaserede boldspil 

såvel individuelt som på hold. Desuden skal eleven lære at udvise hensyn og tolerance i 

idrætsaktiviteter, der indebærer kropskontakt. Gennem lege og træningsøvelser vil vi søge at 

udvikle elevens evne til koordination, balance og kropsspænding. Gennem aktiviteter vil vi søge at 

udvikle elevens viden om sammenhænge mellem fysisk aktivitet og trivsel.  

- Eleven har viden om principper for opvarmning.  

- Eleven kan med støtte fastholde koncentration og fokus i idrætsudøvelse.  

 

Pædagogisk praksis 
- Vi gør stor brug af humor og leg. 

- Vi arbejder ihærdigt på at skabe et læringsmiljø, hvor der er trygt og plads til alle.  

- Vi gør brug af positiv motivation.  

- Vi tilrettelægger undervisningen således, at der er mulighed for differentiering i forhold til 

den enkeltes niveau.  

- Undervisningen vil foregå i skolens hal og skolens boldbane 
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DRAMA 
Mandag 13:45-15:30 
Tre perioder: 

1. periode: fra skolestart uge 35 til og med uge 51 

2. periode: fra uge 1 til og med uge 12 

3. periode: fra uge 14 til og med uge 24 
 

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. 

Afprøve i lokalmiljøet? 

 

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

fjernsyn etc. (Fremvise til halloween? Julemarked? Galla? etc)  

 

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 
Mandag 13:45-15:30 
Forløber over 12 undervisningsgange fra august til december 

 

Emner 
- Praktisk arbejde med håndtering af håndværktøj 

- Spejderliv 

- Årets gang i naturen 

 

Indhold 
- Snitte små figurer 

- Fremstille små insekthoteller 

- Bål 

- Hugge brænde 

- Gåture i skoven 

- Tjekke bistader 

 

Placering 
- Vi vil være i friluft-området 

- Vi vil gå ture i den lokale skov 

 

Organisering 
Eleverne vil for hver gang få præsenteret de mulige opgaver og kan derefter vælge sig ind på det de 

har lyst til. Dog hvis en opgave ikke bliver færdig i en undervisning, skal den gøres færdig næste 

gang, inden en ny startes op. 

Vi vil ca. 1 gang om måneden gå en tur i skoven for at se på de forandringer, der sker i naturen når 

årstiderne skifter. 

 

Materialer 
- Håndværktøj, som hentes i Kornkammeret. 

- Brædder til insekthoteller 

- Skruer der passer til 

- Snitteknive 

- Snittebøger til inspiration 

- Hassel- eller piletræ til snittearbejde. 

- Remedier til at lave bål 

- Bi-tøj  

 

Produkt 
- Produkter til julemarkedet, insekthoteller, snittede figurer, honning. 

- At eleven føler glæde, ro og tilfredshed med at være ude i naturen.   

 



 

7 

 

Mål 
- At eleverne opnår færdigheder i at færdes i naturen. 

- At eleverne kan håndtere håndværktøj, såsom skruemaskiner, snitteknive, økser, save osv. 

- At eleverne kan håndtere starte og slutte et bål under sikre forhold.  
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JAGTTEGN 
Onsdag 16:00-17:30 
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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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 
- At eleven forbedrer sin koordination og balance 

- At eleven forbedrer sin kondition 

- At eleven stifter bekendtskab med anatomi 

- At eleven forbedrer sin fysiske styrke via forskellige øvelser 
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NEM MAD OG BRØD 
Tirsdag 13:00-15:30, varer hele året 

Placering: Østergårds køkken 
 

Emner og mål 
Sundhedsbevidsthed 

- Eleven har viden om sund brød  
- Eleven kan omsætte viden om sund mad i madlavning 

- Eleven har viden om sund mad og madlavning 

- Eleven kan vurdere egne madvalg i forhold til sundhed, trivsel og miljø 

- Eleven har viden om faktorer der påvirker madvalg, sundhed, trivsel og miljø 

 

Ernæring og energibehov 

- Eleven kan anvende kostanbefalinger til madlavning og måltids sammensætning 

- Eleven har viden om kostanbefalinger og deres grundlag 

 

Hygiejne 
- Eleven kan anvende almindelige hygiejneprincipper i madlavning 

- Eleven har viden om hygiejne-, opbevarings- og konserveringsprincipper 

- Eleven kan vurdere madens holdbarhed 

 

Råvarekendskab 
- Eleven kan redegøre for almindelige råvares smag og anvendelser 

- Eleven har viden om råvaregruppers smag og anvendelse 

 

Bæredygtighed og miljø 
- Eleven kan analysere fødevare gruppers vej fra jord til bord og til jord igen 

- Eleven har viden om fødevaregruppers bæredygtighed 

- Eleven kan vurdere miljømæssige konsekvenser af madhåndtering 

 

Madvaredeklarationer og fødevaremærkninger 
- Eleven kan aflæse madvaredeklarationer og fødevaremærkninger 

- Eleven har viden om fagord 

- Eleven har viden om næringsdeklarationer og tilsætningsstoffer. 

 

Madlavningens mål og struktur 
- Eleven kan lave mad/brød efter en opskrift 

- Eleven har viden om køkkenredskaber, arbejdsprocesser samt fagord og begreber i en 

opskrift 

- Eleven kan udvikle opskrifter 

- Eleven har viden om mål og struktur i opskriften 

 

Grundmetoder og madteknik 
- Eleven kan lave mad ud fra enkelte metoder og teknikker 



 

11 

 

- Eleven har viden om grundmetoder og teknikker i madlavning 

- Eleven kan kombinere grundmetoder og teknikker i madlavning 

- Eleven har viden om kombinationsmuligheder mellem grundmetoder og teknikker i 

madlavning 

 

Smag og tilsmagning 
- Eleven kan skelne mellem forskellige grundsmage, konsistens og aroma 

- Eleven har viden om grundsmag, konsistens og aroma 

- Eleven kan tilsmage og krydre maden 

 

Madens æstetik 
- Eleven kan fortolke sanse- og madoplevelser 

- Eleven har viden om sanselighed 

 

Måltidets komposition 
- Eleven har viden om grundprincipper for opbygning af måltider/brød 

- Eleven kan opbygge måltider/brød til særlige anledninger 

- Eleven har viden om måltidsanledninger  

  



 

12 

 

PEDEL 
Tirsdag 13:00-15:30 

 

Emner 
- Kendskab til værktøj 

- Vedligeholdelse  

- Beskæring af div. Træer, buske og planter.  

- Oprydning  
 

Indhold 
På pedelholdet vil vi bestræbe os på at få klædt eleverne godt på, så de for et indblik i pedellens 

hverdag.  

 

Organisering 
Undervisningen foregår som en normal hverdag som en pedel. Der vil ikke forventes det store af 

eleverne, andet end godt humør og gåpåmod.  

 

Materialer 
Her vil der blive brugt lidt forskelligt, det vil blandt andet være skruemaskiner, hammer, 

hækkeklipper osv.  

 

Produkt 
Klar til at kunne bruge nogle værktøjer som eleverne ikke er vandt til. Og kan bruge fremadrettet. 

 

Mål 
Målet er, at eleverne har haft et fedt valgfag, hvor de lære en masse om hvordan man bruger de 

forskellige værktøjer og hvordan pedellens hverdag kan se ud på Østergaard. Samt at det kan være 

en mulighed for at få styrket fællesskabet, enten et allerede eksisterende, eller der kan opstå nye.   
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RENGØRING 
Tirsdag 13:00-15:30 
 

Emner 
- Rengøring 

- Dosering 

- Ergonomi 

 

Indhold 
Det handler ikke om at gøre rent – men at holde rent. 

- Toiletrengøring 

- Aftørring 

- Støvsugning 

- Gulvask 

- Brug af vaskemaskine 

 

Organisering 
Vi arbejder med det praksis og snakker løbende om det vi laver, for at se og bruge sammenhæng 

mellem praksis og teori. 

 

Materialer 
- Rengøringsartikler 

 

Mål 
- At få en forståelse hvorfor det er nødvendigt at holde rent. 

- At eleverne kan bruge rengørings redskaber korrekt 

- Selvstændighed 

 

Produkt 
- At være med til at holde rent på eget værelse, slot og fællesområder.  

- At kunne videregive egen viden til kammeraterne for at hjælpe dem. 
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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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SVØMNING 
Onsdage 13.00-15.30, halvårligt  

 

Emner 
- Vandøvelser 

- Svømning på eget niveau 

- Frivillig svømmetræning 

- Vandlege 

- Sikkerhed i vand 

- Hygiejne før og efter badning svømmehal 

Indhold 
Der tilbydes forskellige fælles aktiviteter i svømmehallen, herunder f.eks. vandlege, 

svømmetræning og forskellige vandøvelser. Vi arbejder med sikkerhed i vandet og hjælper gerne 

elever der har et ønske om at lære at svømme, få lagt et svømmeprogram mv Vi har desuden et 

generelt fokus på hygiejne i forhold til at få vasket sig før og efter besøget i svømmehallen.    

Organisering 
Hold på omkring 30 elever, 2-3 lærere fra Østergård, 2 livreddere i svømmehallen  

Mål 
- At eleverne får gode oplevelser med og i vand  

- At eleverne får kendskab til sikkerhed omkring vand  

- At eleverne får mulighed for at træne og udvikle sin svømning  

- At eleverne får styrket deres muskulatur ved forskellige vandøvelser og vandlege  

- At eleverne bliver opmærksomme på egen hygiejne i forhold til besøg i svømmehallen  
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TRAKTORKØREKORT 
 

Emner 
Teoretisk undervisning 

- Teori omkring traktorkørsel 

- Træning af teoriprøver 

- Færdselsrelateret førstehjælp 

 
Praktisk kørsel med traktor 

- Sikkerhed 

- Alm kørsel 

- Kørsel m vogn  

- Orientering i trafikken 

- Tegngivning 

- Placering 

- Bakning med vogn 

 

Organisering 
- Undervisning på mindre hold 

- Undervisning og kravlegårdskørsel på Østergård 

- Vejkørsel med kørelærer 

 

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

- Teoribog som også er tilgængelig via NOTA 

- Online øve-prøver 

 

Produkt 
- Traktorkørekort 

 

Mål 
- At bestå den teoretisk prøve 

- At bestå færdselsrelateret førstehjælp 

- At bestå køreprøven 

 


