
 

Dine ønsker - 
3 i al t
Det er polit isk besluttet at indføre obligatorisk valgfag 
hen over en toårig periode med start på 7. klassetrin, for 
derved at styrke praksisfagligheden i folkeskolen.

Det betyder at vi næste skoleår udbyder håndværk og 
design, bil ledkunst, madkundskab og musik. 

Eleverne skal vælge et af disse fag, som så er bindende for 
de næste to skoleår. Valgfaget afsluttes med en 
obligatorisk prøve i 8.klasse. Prøven vil komme til at indgå 
i beståkravet t il folkeskolens afgangseksamen.  

Vi kan ikke på nuværende tidspunkt melde ud om alle 
valgfag bliver oprettet, idet det dels afhænger af elev 
ønskerne, men også af den forestående fagfordeling. 

Udover dit  ønske om l inje, har vi derfor også 
brug for at  vide 2 t ing mere:

- om du har tysk el ler f ransk på 
nuværende t idspunkt .

- Hvilket  obl igatorisk valgfag, du ønsker:
- Bil ledkunst
- Håndværk & Design
- Madkundskab
- Musik

Du skal altså klikke ind her og angive dine 
ønsker - du skal være logget ind med din  
solrødsky konto:

https:/ / forms.gle/ sKEJhjbYw8WPAosx9

Eller scanne denne QR kode:

>>

Kun dine ambit ioner 
sætter grænsen!

Verdensklasse er, når skolen bevæger sig ud i verden, og 
når vi henter verden ind i skolen. Med l injen 
Verdensklasse får du en forståelse for, hvordan samfundet  
er skruet  sammen, og hvor du selv er i  verden.

Vi besøger virksomheder, udstil l inger, deltager i 
idrætsstævner i forskellige sportsgrene, møder både 
mennesker fra erhvervslivet, kulturlivet og det polit iske liv 
og fra mange forskellige samfundslag. Vi henter også 
verden ind i skolen, når vi får besøg af engagerede 
gæstelærere med noget på hjerte, og noget vi kan bruge i 
undervisningen.

Vi bruger mange forskellige medier og kommer omkring 
aktuelle begivenheder, krig, fred, økonomi, religion, polit ik, 
sport, kultur og medborgerskab. Vi diskuterer, 
argumenterer, debatterer og prøver hele tiden at f inde os 
selv i verden.

Vores traditioner afholdes for hele linjen for at styrke 
fællesskabsfølelsen og danne relationer på tværs af 
klasserne. Det sker ved vores rundboldturnering, 
skøjtehalstur, idrætsdag samt stranddag. Desuden fejrer vi 
demokratiets aften/nat, når der enten afholdes dansk eller 
amerikansk valg.

Ønsk Verdensklassen, når du gerne vil forstå verden, og 
hvor du står i den ?

- Du bl iver bedre t i l  at  tage st i l l ing
- Du lærer at  argumentere
- Du arbejder med bl .a. pol it ik, rel igion og økonomi
- Du lærer at  forstå konf l ikter
- Du lærer projektarbejde
- Du får inspirat ion f ra den virkel ige verden

Innovat ion handler om at  f inde kreat ive løsninger, som 
skaber værdi for dig og andre. Om at  kunne samarbejde, 
men også at  kunne handle og arbejde selvstændigt  og t ro 
på egne evner. En løsning er først  innovat iv, når den bl iver 
t i l  noget . Innovat ion = kreat ivitet  + gennemførsel  + værdi

Det betyder, at du:

- lærer at tænke på nye måder
- får redskaber til at føre tankerne ud i l ivet
- skaber værdi for andre med nye løsninger

På innovationslinjen arbejder vi med fælles innovations- 
dage og temaer. Vi arbejder både innovativt i klasserne og 
på tværs. Vi samarbejder med verden udenfor skolen fx. 
andre klasser, virksomheder, ungdomsuddannelserne og 
andre om at løse konkrete problemer og udfordringer.  
Innovation, kreativitet og nytænkning regnes for at være 
vigtige drivkræfter i f remtidens samfund, hvis vi vil gøre os 
håb om at bevare samfundets konkurrenceevne - det er  
derfor, det er vigtigt at arbejde med innovation i 
folkeskolen.

Ønsk innovationslinjen, hvis du:

- vi l  lære at  bruge kreat ive ideer t i l  at  skabe værdi 
for dig selv og andre 

- er nysgerrig, har fantasi og lyst  t i l  at  f inde nye  
løsninger

- vi l  lære at  se og forstå nye kreat ive mul igheder og 
bruge dem

- vil  lære at  lyt te t i l  andres ideer og arbejde videre 
med dem

- vil  lære at  arbejde for at  nå dit  mål
- vi l  lære at  samarbejde og se det  gode i andres 

ideer

Sprog, medier og sport er t it len på vores nye linje. 

Kan du lide at bevæge dig og blive klogere på klassisk sport 
og alternativ sport? Vil du med ud og opleve samt prøve 
sportsbegivenheder sammen med dine venner på linjen? 
Vil du selv prøve at arbejde med at producere en 
sportsbegivenhed?

Habla español! Tør du kaste dig ud i et nyt fremmedsprog? 
Spansk er det andet mest talte sprog i verden. Vil du også 
kunne tale med? Her kommer du til at lære de basale ting i 
sproget og du kommer til at bruge det i præsentationer og 
medieproduktioner.

På denne linje:

- har vi sport, spansk og medie i l injefagene
- inviterer vi t il samarbejde med forskellige 

professionelle
- kan vi tage til udlandet på lejrskole, hvis det er det, 

I har lyst t il at arbejde mod

Du vil lære om formidling og at sætte din egen dagsorden 
gennem billeder, lyd og skrif t på en måde, der peger direkte 
ind i fremtiden.

Ønsk Sprog, medier og sport, hvis du

- vi l  bruge det  omkringl iggende samfund som 
klasselokale

- er vi ld med at  komme på ekskursion
- vi l  mærke suset  f ra professionel le, som laver l ige 

det , du drømmer om
- drømmer du om at  udvide din viden om sprog og 

måske snuse t i l  et  nyt  sprog el ler afprøve dine 
færdigheder i virkel igheden?

- vil  have mere sport  og bevægelse i skolen og 
bruge mere t id på at  lære nye og anderledes 
sportsgrene, med t id t i l  at  bl ive bedre.

- vi l  opleve, hvordan medier arbejder IRL

Tænk nyt  og før det
ud i l ivet !

Ud af  skolen
- og ind igen.

        Vi har et  rigt ig godt  fæl lesskab og en god 
kul tur i  klassen.  Vi kommer på mange ture, og vi 
laver meget  teamworks på tværs af  klasserne, for 
vi har jo de samme lærere. I l injefag har vi sport , 
medier el ler spansk - det  er rimel ig hyggel igt"

Carol ine og Osvald

"

Linje >>

- har 
tysk i

         Vi ved meget  mere om, hvad der sker ude i 
verden , end kun hvad der sker i   Danmark. Det  er 
fedt  at  gå i verdensklassen. Vi kommer på mange 
fede ture. Vi har l ige været  i  København - og i 
næste uge skal  hele verdensklassen ud og skøjte"

Marcus og India

"

Linje >>

        Det  er rigt ig, rigt ig fedt  at  gå på 
innovat ionsl injen.  Det  er sjovt , vi skaber nye 
t ing, som kan hjælpe andre. Vi er kreat ive på en 
anden måde. I l injefag laver vi sjove t ing og har 
forskel l ige lærere - det  er fedt"

Lauritz og Smil la

"

Linje >>

https://forms.gle/HhZP9AC1GXuykgtPA


 

Find 
din l inje!
På Uglegårdsskolen lægger vi vægt på en udskoling, 
hvor det faglige og sociale går hånd i hånd. Vi ønsker 
engagerede elever med energi, lyst og vil je t il at lære. Vi 
lægger også stor vægt på, at eleverne deler deres 
færdigheder og viden med andre.

På Uglegårdsskolen er udskolingen delt i tre temaer.

De tre temaer danner rammer om elevernes skolegang 
på 7. - 9. klassetrin. Ud fra elevernes ønske af l inje i 6. 
klasse dannes nye klasser på 7. årgang.

Fælles for alle er, at

- vi underviser ud fra Forenklede Fælles Mål

- de tre linjer har samme fag

- alle skal på lejrskole i 8. klasse

- alle skal t il  9. klasseprøve.

Som elev i 6. klasse skal du sammen med dine forældre 
læse om de tre linjer. Du skal derefter vælge, hvad dit 1. 
og 2. ønske er. 

Tag dine forældre med til informationsmøde 
d.7.03. for at høre mere.

Tilmeld jer informationsmødet d. 7. marts :

kl.17.00-18.15 - eller 

kl. 18.15-19.30

Møderne starter op i Dramatisk Værksted.

Tilmelding til informationsmøde sker via dette link:

https:/ / forms.gle/D7Ksy8Ma65gpGEV17

 

https:/ / forms.gle/ sKEJhjbYw8WPAosx9

Eller scanne denne QR kode:

Udskol ingen på
Uglegårdsskolen:

Linje-
ønske
2023

1. og 2. prioritet  t i l  l inje

1. , 2. og 3.  prioritet  t i l  
obl igatorisk valgfag

OBS!

Du skal  være logget  ind 
med din Solrødsky konto 
for at  afgive dine ønsker

 

Uglegårdsskolen

Tingsryds Al le 25

2680 Solrød Strand

Tl fnr. 56 18 25 00

uglegaardsskolen@solrod.dk

www.uglegaardsskolen.dk

Følg l inket  
og angiv dine ønsker
 * f rist  for af levering af  
ønsker d.13.03. kl . 12

https://forms.gle/sKEJhjbYw8WPAosx9


 

Valgfag >>

Valgfaget  Bil ledkunst
Billedkunst er et toårigt valgfag, der afsluttes 
med en prøve.

Ved at vælge billedkunst som valgfag, lærer du at bruge 
vores kultur aktivt og krit isk fremfor at være en passiv 
visuel kulturbruger. Du bliver bevidst om, at vi lever i en 
bil ledkultur. 

Du udvikler kommunikativ kompetence, så du kan mestre 
og forf ine dit bil ledudtryk, idet du fordyber dig i en 
kunstnerisk proces.

De fælles mål er: 

- Billedkommunikation
- Billedanalyse

Vi tager udgangspunkt i din egen fascination for bil leder 
og udbygger dine teknikker og metoder til at udtrykke dig i 
dem. På den måde udvikles dit bil ledsprog, din 
personlighed og dannelse. Vi arbejder både med teori og 
praksis. 

Som elev på holdet  lærer du:

- hvordan billeder er blevet brugt gennem tiden, 
- hvordan man som beskuer kan se på billeder, og 

hvordan en ting og begivenhed er sat sammen, for 
at give en bestemt oplevelse. 

- at iagttage, afkode, og ref lektere
- at formulere dig i de forskellige formsprog.
- at kommunikere visuelt og verbalt
- at planlægge dit arbejde og få kendskab til 

materialerne
- at fremstil le bil leder på mange forskellige måder 

og med f lere hensigter. 
- at præsentere og lave udstil l ing, så dine værker 

fremstår interessante og forståelige og giver 
publikum en oplevelse.

- at arbejde med billedanalyse, bil ledkomposition, 
bil ledfunktion 

Det, du skaber innovative tanker ud fra, er fx. Landart, 
installation, arkitektur, performance, iscenesat fotograf i, 
graf ik, maleri mv.

Valgfaget  Håndværk & Design
Håndværk & design er et toårigt valgfag, der 
afsluttes med en prøve.

Du skal arbejde videre med de kompetencer, du har fået i 
faget på 4-6 klassetrin. Vi skal udvikle vor kreativitet og 
vores håndværksmæssige færdigheder og fremstil le 
produkter i mange forskellige materialer - især træ, tekstil 
og metal.

Vi skal designe vores egne produkter - individuelt og i 
grupper. 

Vi skal tegne skitser, udvikle vores idéer og afprøve og 
eksperimentere med teknikker, materialer og udtryk. 

Vi skal lære om hårde og bløde materialer. Hvordan de er 
fremstil let og hvordan man bruger og anvender materialet. 
Genbrug og bæredygtighed er en stor del af faget.

Vi veksler mellem korte forløb, hvor vi har fokus på en 
teknik eller et materiale og længere forløb, hvor du med 
udgangspunkt i et tema selv skal designe og fremstil le et 
produkt i et selvvalgt materiale.

Som elev på holdet  kan du:

- l ide at bruge dine hænder.
- være opfindsom og tage init iativ.
- bruge dine idéer og kreativitet t il at få nye idéer.
- arbejde selvstændigt og sammen med andre.
- opholde dig ansvarligt i værkstederne.
- arbejde koncentreret. 

Eksempler på forløb/projekter

- Design og fremstil en lampe.
- Fra bomuld til T-shirt.
- Fremstil l ing af produkt ud fra tegning/vejledning.
- Design og fremstil et produkt ud fra et tema fx 

klassefest, ferie i Afrika, skitur, stranden.
- Byg gruppeborde/huse til storrummene.
- Samarbejde med erhvervsskoler og lokale 

håndværkere.

Valgfag >>



 

Valgfaget  Madkundskab 
Madkundskab er et toårigt valgfag, der afsluttes 
med en prøve. 

Vi bygger videre på den viden om mad, smag og måltider, 
du har fået i den obligatoriske undervisning. Du skal 
udvikle opskrif ter, smage og få æstetiske erfaringer. 
Samtidig med at du foretager madvalg, der tager hensyn til 
bæredygtighed, sæson, sundhed og produktion. Ligesom 
skolehave og andre projekter bliver en del af faget.

Vi arbejder i temaer, hvor vi arbejder med både teori, 
opskrif ter og madlavning fx æg, molekylær gastronomi og 
sundhed. 

I valgfaget madkundskab arbejder vi inden for fire 
kompetenceområder samt FIRE-modellen: 

- Mad og sundhed
- Fødevarebevidsthed
- Madlavning
- Måltid og kultur 

Som elev på holdet er du:

- En ansvarlig deltager
- Aktivt deltagende
- Nytænkende
- Eksperimenterende
- Udviser madglæde, fantasi samt mad- og 

smagsmod

Eksempler på temaer i madkundskab:

- Slagteriprojekt/pølsemager
- Måltidets værdier
- Madkultur i ind og udland
- Molekylær gastronomi 
- Storbykultur-ungdomskultur-industrikultur
- Masterchef
- It og medier(madkommunikation)
- Håndværksmæssige færdigheder

Valgfaget  Musik
Musik er et toårigt valgfag, der afsluttes med en 
prøve.

I valgfaget musik skal du spille musik og samtidig blive 
mere fortrolig med din sangstemme. Undervisningen vil 
veksle mellem musikforståelse og musikudøvelse, hvor du 
både bliver bedre til at forstå og til at spille musik. 
Derudover skal du eksperimentere med at skabe dine egne 
sange eller producere dine egne beats. Kan du noget med 
musik i forvejen er det f int, men det er ikke en 
forudsætning. 

Som elev på holdet:

- Har du lyst t il selv at spille eller synge.
- Har du mod på at samarbejde med andre om at 

skabe musik i fællesskab.
- Er du interesseret i at dykke ned i forskellige 

musikgenrer, lære musikfaglige udtryk og blive 
klogere på musikkens rolle i vores hverdag.

I valgfaget musik øver vi os i at:

- Synge med og uden mikrofon.
- Spille sammen på forskellige instrumenter.
- Udtrykke os gennem musik.
- Arrangere opbygningen af de numre, holdet spiller 

sammen.
- Improvisere i sammenspil og skabe vores egen 

musik.
- Komponere og arrangere egne musiknumre på 

iPad eller computer.
- Analysere opbygningen af forskellige 

musikstykker og bruge den viden, når vi 
komponerer eller spiller selv.

- Forstå de muligheder og vilkår medierne giver for 
musik i vores hverdag.

- Optræde med vores musik til mindre koncerter og 
arrangementer.

- Håndtere udstyret i musiklokalet, så vi kan gøre 
instrumenterne klar t il sammenspil.

   

Valgfag >> Valgfag >>
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