*MADKUNDSKAB*

*HÅNDVÆRK & DESIGN*

Kan du lide at lave mad? Vil du være god til at vælge og
vurdere dine smags- og madvalg? Så skal du vælge valgfaget
madkundskab. Her arbejder vi blandt andet med smag,
sundhed, ernæring, fødevarer, klimavenlighed, måltidskultur
og madlavningsteknikker.

Kan du lide at bruge dine hænder? Vil du være god til
udvikle og designe produkter? Så skal du vælge håndværk
& design. Her arbejder vi blandt andet med håndværk,
primært i tekstil, træ og metal.

Undervisningen i valgfaget madkundskab bygger videre på de færdigheds
og vidensmål, som du har tilegnet dig i det obligatoriske forløb.
Fagets Fælles Mål omfatter fire kompetenceområder:

•

Mad og sundhed, Fødevarebevidsthed, Madlavning og Måltid og
madkultur.

Ud over at fortsætte arbejdet fra det obligatoriske forløb, skal du arbejde
med mere komplekse opgaver inden for hvert af de fire områder og også
på tværs af dem. Fagets indhold relateres til mad- og måltidsrelaterede
emner og problemstillinger.
Dette kommer til udtryk ved at vi kigger mere i dybden i teori-delen af
madkundskab, hvor vi hidtil har arbejdet meget med den madlavningsmæssige del.
Du vil blive inddraget i planlægningen af visse dele af undervisningen, som
der tager udgangspunkt i fagets indhold og perspektiveres i forhold til
levevilkår og erfaringer med mad, ernæringsbehov, smag, måltider og
teknik.
Valgfaget er 2-årigt og afsluttes med en obligatorisk prøve efter 8. klasse.
Karakteren fremgår på afgangsbeviset i 9. klasse

Undervisningen i valgfaget håndværk og design bygger oven på de
færdigheder og den viden, du har opnået i den obligatoriske undervisning.
Fagets Fælles Mål omfatter tre kompetenceområder:

•

Håndværk-forarbejdning, Håndværk-materialer og Design.

Du skal beherske håndværks- og designprocesser og arbejde udforskende,
problemløsende og evaluerende med henblik på at fremstille og vurdere
produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi. Derudover
skal du arbejde med innovative og entreprenante tilgange i udførelsen af
produkter.
Du skal tilegne dig viden om materiel kultur - i din hverdag, i forskellige
kulturer og tidsperioder. Du skal også kunne tage stilling til spørgsmål
vedrørende ressourcer, miljø og bæredygtig udvikling i relation til
håndtering af værktøjer, redskaber, materialer og produkter.
Tilliden til egne muligheder og oplevelsen af tilfredsstillelse ved
produktrealisering fremmes gennem faglig og selvstændig stillingtagen til
designprocessen, forarbejdningsprocessen og produktet.
Valgfaget er 2-årigt med prøve efter 8. klasse. Karakteren fremgår på
afgangsbeviset i 9. klasse

Mærk rytmen

*BILLEDKUNST*

*MUSIK*

Kan du lide at tegne og male? Vil du være god til at
udtrykke dig gennem billedsprog? Så skal du vælge
billedkunst. Her arbejder vi blandt andet med tegning,
maleri, grafik, collage, foto og lignende.

Kan du lide at synge og spille på instrumenter? Vil du
være god til at udtrykke dig gennem musik? Så skal du
vælge valgfaget musik. Her arbejder vi blandt andet med
musikoplevelser og samfundets forskellige slags musiktilbud.

Undervisningen i valgfaget billedkunst udvikler dine kommunikative
kompetencer, så du mestrer og forfiner billedudtrykkene, idet du får
mulighed for at fordybe dig i den kunstneriske proces.

Undervisningen i valgfaget musik skal give dig mulighed for, at udtrykke
dig musikalsk, herunder deltage i fremførelse af musik på eller uden for
skolen.

Fagets Fælles Mål omfatter to kompetenceområder:

Fagets Fælles Mål omfatter to kompetenceområder:

•

•

Billedkommunikation og billedanalyse.

Musikudøvelse, Musikforståelse.

Din evne til refleksion og abstrakt tænkning giver nye muligheder for at
arbejde i længere og mere komplekse forløb, hvor flere medier og
formsprog inddrages i udforskningen af en tematik.

Faget har fokus på, at færdigheder i at udøve musik må udvikles over tid,
og at du opnår fortrolighed med egne og andre elevers roller under
fremførelse af musik.

Undervisningen tager afsæt i emner og temaer, som er væsentlige for
børn og unge. Ligeledes tages der udgangspunkt i dine personlige
billedfascinationer, i de billedkulturer du deltager i og i kunstens
billedformer.

Arbejdet med musik har desuden en refleksiv side, hvor du skal øge din
forståelse af musikkens funktion i samfundet, herunder betydningen af
selv at have et aktivt forhold til musik.

Valgfaget er 2-årigt med prøve efter 8. klasse. Karakteren fremgår på
afgangsbeviset i 9. klasse.

En væsentlig side ved beskæftigelsen med musik er, at du udvikler evnen
til kritisk stillingtagen og bliver bevidst om musikkens betydning for
socialisering og identitetsdannelse.
Valgfaget er 2-årigt med prøve efter 8. klasse. Karakteren fremgår på
afgangsbeviset i 9. klasse.

