Dine valgfagsmuligheder
Når det gælder dine valgfag, så skal du forholde dig til fire grupper af valgfag. Du prioriterer
fagene fra 1-8, hvor 1 er det du helst vil have. Denne oversigt er til for at give dig overblikket, inden
du taster dine valgfagsønsker ind på solgaarden.dk/skema2223

1. Linjevalg
Det første du skal forholde dig til er, om du ønsker en linje. Det er helt frivilligt, men din stortur
afhænger af dit valg. Bibellinjen rejser til Israel, Explore rejser til Cambodia og vælger du ikke en linje
går din stortur ud i Europa. Bemærk at der er en egenbetaling for Bibellinjen og Explore.
Dine linjemuligheder
Bibellinje (kun for elever i 10.kl)
Explore (for elever i 9.og 10. kl)
Nej-tak - Jeg vil ikke have en linje

Dit valg – sæt X

2. Vælg dine helårsfag

3. Vælg dine periodefag

Vælg mindst 3 og maksimalt 7 helårsfag.
Du kan forvente at få op til 6 helårsfag.
Fag markeret med * er ½ års fag.

Du vælger dine periodefag, når du begynder på
Solgården – så her kan du bare se oversigten.

Helårsvalgfag

Prioriter
1-8

Blandet sport
Badminton meget øvede
Badminton øvede
Badminton plus
Fodbold basis
Fodbold plus
Volleyball basis
Volleyball plus
Musik & lovsang
Band 1 (meget øvede)
Band 2 (let øvede)
Kor
Kreativt værksted
Glaskunst*
Smykker*
Syning
E-sport LoL
E-sport CS:GO
Motor & værkstedsfag
Psykologi & retræte*
Vælger du fodbold plus eller volley plus, så
skal du også vælge faget som basis.

Periodefag
Padeltennis
Dans – krop og bevægelse
Badminton for begyndere
Svømning – sjov i vand
Bordtennis
Girls-sport
Band 3 (begynder niveau)
Jazz, improvisation, sangskrivning
Lær at indspille
Lillekor
Instrumentlære
Billedkunst
Keramik
Kager der smager
Madlavning for madelskere
Spansk for begyndere
SO-ME
Lektiehjælp
Filmcafé
Filmproduktion
Fiskeri
Bocart
Friluftliv
Foto-valgfag
Filosofi
Forfatter

4. Fritidsfag
Dette er fag, som ligger udenfor dit normale skema og skal tages i fritiden.
Følg pedellen

Praktik

Køkkentjeneste

Kørekort til bil

