


Velkommen i 9. klasse 
9. klasse er et rigtig vigtigt skoleår, og det er ingen undtagelse, når du skal begynde på efterskole. 
På Solgården får du et skoleår, hvor du kombinerer solid faglig undervisning med mange spændende 
oplevelser, rejser og aktiviteter.  
 
Alle, der er ansat på Solgården, er begejstrede for efterskolelivet, og det smitter. Du vil derfor opleve 
engagerede, fagligt kompetente og nærværende medarbejdere, der både vil gøre dig klar til 
afgangsprøven og sørge for, at dine år på Solgården bliver uforglemmelige. 
 
Vi ønsker at bruge masser af tid på dig og på det fællesskab, som du bliver en del af. Tid er noget af 
det vigtigste, vi kan give hinanden. Så glæd dig til en tid, som bliver ud over det sædvanlige. 
 

Dine muligheder i 9. klasse 
I denne folder kan du læse om de mange muligheder, som du har, når du går i 9. klasse 
 
Du vil finder information om følgende emner 
 
▪ Undervisning, der virker - bliv helt klar til din afgangsprøve.  

 
▪ Obligatoriske og valgfrie fag. 

 
▪ Explore – en ny linje også for 9.& 10. klasse 
 
▪ Rejser og internationale oplevelser. 
 
▪ Vælg mellem mange spændende valgfag – helårsfag & periodefag.  

 

 



Undervisning, der virker – bliv helt klar til din afgangsprøve 
På Solgården vil du opleve en undervisning, hvor der sker en masse. Der er fart over feltet i fagene, 
men også god tid til fordybelse. Gruppearbejde, fagdage og tværfagligt arbejde vil være en naturlig 
del af timerne.  
 
Undervisningen tager udgangspunkt i dit aktuelle faglige niveau. Det kommer til udtryk ved, at  
9. klasse ofte bliver delt op i forskellige hold alt efter elevernes faglige niveau, hvilket betyder: 
  

▪ At de elever, der har let ved fagene, bliver fagligt udfordret, der hvor de er. 
 

▪ At de elever, som skal bruge lidt mere hjælp kan blive hjulpet på et lidt mindre hold, så der 
sættes ind, hvor der er behov for det. 
  

Denne model har vi brugt de seneste år, og det virker! Uden at prale alt for meget, så ligger 
Solgården helt i top på landsplan, når det gælder den faglige løfteevne for elever i 9.klasse.  
 
At løfte eleverne er altid vigtigt for os, og derfor bruger vi mange ressourcer på at sikre, at den 
enkelte elev får det største udbytte af undervisningen og bliver helt klar til afgangsprøverne. 
 

Obligatoriske fag og valgfrie boglige 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obligatoriske boglige fag 
Dansk • Matematik • Engelsk • Historie 
Naturfag (Fysik/kemi, Biologi, Geografi) 
Samfundsfag • Kristendom • Fællestimer. 
 
Valgfrie boglige fag 
I 9. klasse er det valgfrit, om du vil have: 
   • Tysk 
   • Fransk 
   • Ingen af disse. 
 
Særligt omkring fransk 
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. 
 
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. 
 
 



For elever med særlige behov  
Har du brug for ekstra hjælp til de boglige fag eller på det sociale område, så er der også gode 
muligheder på Solgården. Vi har medarbejdere med kompetencer inden for 
inklusionsundervisning i både dansk, matematik og engelsk. Inklusionsundervisningen kan være 
som ekstra timer i fagene, og at vi benytter understøttende undervisere i nogle timer.   
 
For at være ”elev med særlige behov” kræver det en udtalelse fra elevens tidligere skole eller en 
udtalelse fra PPR. På vores hjemmeside kan der læses mere om vores konkrete tilbud.  
 
Explore – et nyt linjetilbud for både 9. og 10. klasse 
På Explore går vi på opdagelse i den verden, som vi er en del af. Vi lærer om kulturer, tager 
politiske- og samfundsfaglige drøftelser samt sætter fokus på religion, mission og diakoni.  
Vi engagerer os også helt lokalt i et diakoniarbejde. 
 
Vælger du Explore går din stortur til Cambodia i Asien, hvor vi kommer helt tæt på LM’s 
missionsarbejde i det spændende land. Der er en egenbetaling på 6.000 kr. for studierejsen. 
 

Rejser og internationale oplevelser på Solgården 
I 9. klase får du et spændende skoleår fyldt med mange forskellige aktiviteter ikke mindst nogle 
spændende rejser, som alle er inkluderet i skolepengene.  
 

 
UD I EUROPA ELLER TIL ASIEN 
Vælger du Explore går din 
udlandstur til Asien. For alle 
andre går turen ud i Europa, hvor 
vi besøger en spændende storby. 
 
Uanset hvilken tur du vælger, så 
bliver det fantastiske ture med 
store oplevelser og et fedt 
fællesskab. 

 

 
ERASMUSPROJEKT 
Solgården er blevet godkendt af 
EU til et Internationalt Erasmus 
elev-udvekslingsprojekt sammen 
med skoler fra Tyskland, Tyrkiet, 
Sverige og Portugal.   
 
Elever fra både 9.kl og 10.kl kan 
søge om at være med i projektet. 

 

 
FANTASTISK SKITUR 
Årets skitur er et af 
højdepunkterne i løbet af 
skoleåret.  
 
Alle elever tager med til Østrig, 
hvor såvel nybegyndere som 
øvede får store oplevelser.  

 
 

 

Vælg mellem mange valgfag – helårsfag og 10-ugersfag 
Glæd dig til en masse spændende valgfag, hvor du kan vælge mellem mange forskellige slags. 
Fagene er opdelt i helårsfag og 10-ugersfag, som du kan kombinere på kryds og tværs.  
 
Læs mere om dine mange muligheder i folderen: ”Valgfag”. 
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