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Velkommen i 9. klasse
Velkommen til Efterskolen Solgården
9. klasse på Solgården vil give dig et skoleår, hvor du får kombineret solid faglig
undervisning med mange spændende oplevelser og aktiviteter. Vi, der er ansat på
Solgården, er begejstrede for efterskolelivet, og det tror vi smitter, så du vil opleve
engagerede, fagligt kompetente og nærværende medarbejdere, der vil være med til at gøre
din 9. klasse til en rigtig god og lærerig oplevelse.
Muligheder i 9. klasse
I denne lille folder kan du læse om de mange muligheder, som du har, når du går i 9. klasse.
De er samlet under disse overskrifter:
Obligatoriske fag
Valgfrie boglige fag
”Særlige behov” eller ”Dansk som andetsprog”
Internationale oplevelser
Valgfag – spændende kerne- og periodefag
Sådan vælger du dine fag
Du skal online afgive dine ønsker til skemaet og forskellige andre oplysninger senest
mandag den 9. marts via skolens hjemmeside www.solgaarden.dk/skema.
På ”Nye elevers dag” den 21. marts får du mulighed for at snakke med en af skolens
medarbejdere, hvis der er noget, du er i tvivl om.
Du er også velkommen til at kontakte Peter Jensen via pj@solgaarden.dk , hvis du har
spørgsmål angående dine skemavalg.

Muligheder i 9. klasse
Obligatoriske fag
Når man går i 9. klasse, er der en række fag, som alle elever skal have for at færdiggøre
9. klasse. Sådan er det på alle landets skoler.
Undervisningen i 9. klasse tager udgangspunkt i, at du skal blive klar til at gå til
Folkeskolens afsluttende prøver (FP9) i de obligatoriske fag. Det betyder, at der er fart over
feltet i fagene, men også god tid til fordybelse. Gruppearbejde, fagdage og tværfagligt
samarbejde vil være en naturlig del af undervisningen.
På Solgården skal du have følgende fag:
Dansk – Matematik – Engelsk – Naturfag (Fysik/kemi, Biologi, Geografi) – Historie –
Samfundsfag – Kristendom – Fællestimer.
Valgfrie boglige fag
I 9. klasse er det valgfrit, om du vil have tysk eller fransk - eller ingen af disse.
Ønsker du fransk, kræver det, at du har haft fransk i 7. og 8. klasse. Antallet af timer i fransk
tilrettelægges ud fra størrelsen på franskholdet, og der skal påregnes timer med selvstudier.
OBS: Vær opmærksom på, at du skal afslutte enten tysk eller fransk i 9. klasse, hvis du vil
påbegynde en gymnasial ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.
Særlige behov eller Dansk som andetsprog
Elever med særlige behov har mulighed for at markere det på ”Online-valgskema”.
Du kan læse mere om skolens tilbud i folderen: ”Elever med særlige behov & Dansk som
andetsprog”.
For elever med behov for ”Dansk som andetsprog” er der også gode muligheder for at få det
på Solgården. Som elev i 9. klasse har vi to forskellige modeller. Du kan læse mere i folderen
”Elever med særlige behov & Dansk som andetsprog” eller på vores hjemmeside.

Muligheder i 9. klasse
Internationale oplevelser på Solgården
Er du elev i 9. klasse på Solgården, er du altid sikker på, at du får et spændende skoleår fyldt
med mange forskellige aktiviteter.
I skoleåret 20/21 har vi to nyheder på tapetet – for det første søsætter vi et helt nyt
udlandsturskoncept, hvor vi skal ud i Europa på Interrail. På turen kommer der til at ske en
hel masse – læs mere i vedlagte folder.
Den anden nyhed er, at vi er i gang med at søge om at blive EU- godkendt til et Erasmus elevudvekslingsprojekt sammen med fem skoler fra forskellige lande i EU. Vi venter i spænding
på, om det bliver godkendt af EU og dermed noget, som du får glæde af!
Alle elever i 9. klasse deltager desuden også på en fantastisk skitur, som går enten til Østrig,
Norge eller Sverige.
Alle turene er inkluderet i skolepengene.
Valgfag - Spændende kerne- og periodefag
Udover skolefagene har du også mulighed for at vælge mellem vores mange valgfag, som er
med til at sikre dig nogle spændende fag om eftermiddagen, der er målrettet dine interesser.
Læs mere om det i folderen: ”Den store valgfagsguide”.

Husk at afgive dine ønsker online senest mandag
den 9. marts via www.solgaarden.dk/skema

