
Principper for indhold og organisering af valgfag. 
 

 

Elevernes muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse efter folkeskolen er 
afhængig af en udskoling, der motiverer eleverne til at lære mere og sikrer, at de har faglige 
forudsætninger for at lære mere. 
 
Folkeskolereformen giver mulighed for bedre at komme de ældste elevers forskellige interesser og 
forudsætninger i møde - og dermed forhåbentligt øge deres motivation. Det sker blandt andet ved, at det 
er obligatorisk for eleverne at deltage i valgfagsundervisning på 7. – 9. klassetrin.  
 
Undervisningen i valgfag tilrettelægges som samlæst undervisning for de 3 årgange med 2 – 3 klokketimers 
undervisning ugentlig. Undervisningen kan tilrettelægges i større sammenhængende blokke fx hver anden 
uge, en aften eller over en weekend. 
 
Fag, som afsluttes med prøve, vælges for 2 eller 3 år. 
Øvrige valgfag vælges for 1 år. 
 
Det vil i nogle tilfælde være muligt at supplere eller erstatte et internt valgfag med et valgfag oprettet i regi 
af - eller i samarbejde med Kulturskolen, Ung Aalborg, DGI eller en ungdomsuddannelse (højniveaufag).  
Elever der vælger et ekstra valgfag vil få et forhøjet ugentligt undervisningstimetal. 
Valgfag afviklet i regi af Kulturskolen, Ung Aalborg, DGI eller Ungdomsuddannelsen vil blive påført elevens 
9. klasses bevis. 
 
Der kan tilbydes undervisning i følgende fag internt på skolen: 
 
Idræt (Boldspil)– 2 t. / uge (1.årgigt forløb) 
Idræt (Omkring os)– 2 t. / uge (1.årgigt forløb)  
Billedkunst (Krea) – 2 t. / uge (1.årigt forløb) 
Medier – 2 t. / uge (1.årigt forløb) 
Naturfag – 2 t. /uge (1.årigt forløb) 
Samfundsfag - 2 t. /uge (1.årigt forløb) 
Arbejdskendskab - 2 t. /uge (1.årigt forløb) 
Håndværk og Design – 2 t. / uge (2.årigt forløb med prøve) 

 

Der kan tilbydes undervisning i samarbejde med eksterne parter: 

Valgfag udbydes af Ung Aalborg, DGI eller Kulturskole på baggrund af skolernes ønsker. Der indgås ny 
samarbejdsaftale hvert år i foråret i forbindelse med skoleårets planlægning.  
  
Eksempler på eksterne valgfag: Fransk, Kinesisk, Friluftsskole, Teater & Drama, Psykologi, Appudvikling, 
Bevægelse – listen er ikke udtømmende. 
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