
Mandag 08.30-10.00 10.20-11.50 12.30-13.15 13.30-15.00 15.20-17.20 19.00 - 20.30

Klubbadminton

Badmintonlinje (105 min.)

BodyCross Fitness (105 min.)

Fodboldlinje (105 min.)

Kreativt design (120 min.)

Musiklinje (120 min.)

Tirsdag 08.30-10.00 10.20-11.50 12.40-13.10 13.30-15.00 15.20-17.20  

Løb (45 min.)

Badmintonlinje (105 min.)

Fodboldlinje (105 min.)

Spiludvikling (120 min.)

Global Iværk. (120 min.)

Onsdag 08.30-10.00 10.20-11.50 12.30-13.15 13.30-15.00 15.20-17.20 19.00 - 20.30

Basketball (75 min.) Løb (45 min.) Klubbadminton

Kajak (90 min.) Kajak (90 min.)

Klaver (45 min.)

Guitar (45 min.)

Dancefit (60 min.) Badmintonlinje (105 min.)

Glas (90 min.) BodyCross Fitness (105 min.)

Badminton styrke (75 min.) Kreativt design (120 min.)

Volleyball (75 min.) Musiklinje (120 min.)

Torsdag 08.30-10.00 10.20-11.50 12.30-13.15 13.30-15.00 15.20-17.05

Badminton (60 min.) Fitness (75 min.)

Fodbold piger (75 min.) Billedkunst (90 min.)

Fodboldlinje (90 min.) Band (90 min.)

Badmintonlinje (90 min.)

Spiludvikling (90 min.)

Global Iværk. (90 min.) Badmintonlinje (105 min.)

Fredag 08.30-10.00 10.20-11.50 12.30-14.00 14.00-14.45

Strik Klatring

Glas Keramik Mountainbike

Kajak Redesign Yoga

Fysik/kemi (10. kl.) er en mulighed og ikke et krav. Det er vigtigt at gøre sig klart, at fysik/kemi er et aktivt tilvalg for hele året, og det er væsentligt at 

overveje, om du i stedet skal vælge at skabe mere plads i dit skema til pauser og valgfag.  Vælger du fysik/kemi, gør vi opmærksomme på, at det er 

bindende for hele skoleåret. Er du i tvivl om dit valg af fysik/kemi ift. dit ønske om ungdomsuddannelse, er du velkommen til at kontakte skolen og 

tale med en vejleder.

Valgfag som udbydes i 2. og/eller 3. periode:

Cambridge Engelsk (10. kl.) er en mulighed for dig der virkelig er dygtig til og brænder for engelskfaget. Du skal kun vælge det, hvis du virkelig gerne 

vil nørde med faget og sproget, og have lyst til at dyrke fordybelsen og detaljerne. En generel dygtiggørelse i engelsk vil du selvfølgelig opleve i den 

almindelige og obligatoriske engelskundervisning.

Tysk (10. kl.) er en mulighed og ikke et krav. Det er vigtigt at gøre sig klart, at tysk er et aktivt tilvalg for hele året, og det er væsentligt at overveje, om 

du i stedet skal vælge at skabe mere plads i dit skema til pauser og valgfag. Vælger du tysk, gør vi opmærksomme på, at det er bindende for hele 

skoleåret. Er du i tvivl om dit valg af tysk ift. dit ønske om ungdomsuddannelse, er du velkommen til at kontakte skolen og tale med en vejleder.

Valgfag som kun udbydes i 1. periode:

Tysk

Badminton

Fitness

Billedkunst

Fordybelse

Boglige fag

10. kl. 

Boglige fag

Ugeskema

9. kl. Boglige fag

9. kl. 

10. kl. 

Boglige fag

10. kl. 

Boglige fag

9. kl. 

10. kl. 

Tysk (90 min.)

Crossfit - ude (75 min.)

Smykkeværksted (90 min.)

Padletennis (60 min.)

Boglige fag Sang/fortælling

Boglige fag

Fredagsfag Fredagsfag

Boglige fag Boglige fag
Lærermøde/   

rengøring

Boglige fag

Cambridge Engelsk (10. kl.)

Fitness (75 min.)

Volleyball (75 min.)

Badmintonnørd (75 min.)

9. kl. 

Friluftslinje (225 min.)

Boglige fag
Fællestime

"Go' weekend"

Lektionskrav:

Boglige fag Boglige fag
Min. 4 lektioner om dagen

Boglige fag
Kontakt-

gruppemøde

Min. 30 lektioner om ugen

9. kl. 

Smykkeværksted

10. kl. 


