15 VALGFAG
Formål
Princip for valgfag skal sikre at eleverne i udskolingen (7.-9. Klasse) bliver tilbudt en bred
vifte af valgfag.
På Vissenbjerg Skole vil vi ligeledes signalere seriøsitet omkring valgfagene og eleverne
får således mulighed for enten en karakter eller en udtalelse fra valgfaget, som efter eget
valg kan påføres afgangsbeviset. Obligatoriske valgfag afsluttes altid med en prøve, men i
andre valgfag kan der også forekomme egentlige prøver, alt efter valgfagslærerens
tilrettelæggelse
Målsætning
At den enkelte elev har mulighed for at vælge valgfag blandt relevante læringstilbud.
Elever i udskolingen bliver tilbudt en bred vifte af valgfag indenfor områderne
Musik/kreative aktiviteter; fysiske udfoldelse og afprøvning af egne grænser;
gastronomi/erhverv; sprog; fagfaglige fag.
På Vissenbjerg Skole vil vi derfor:
• Skolen laver i foråret et valgfagskatalog og eleverne vælger valgfag efter afholdt
valgfagsmesse hvor fagene præsenteres.
• På 6. årgang afholdes valgfagsaften, hvor forældre og elever inviteres til en grundig
præsentation af de 4 obligatoriske valgfag; Musik, Håndværk og design, billedkunst
og madkundskab
• Valgfagene vælges med en prioriteret rækkefølge med evt. begrundelse for valgene
• Udvalget af valgfag, kan ændres fra år til år, men skal dog tilgodese de elever, der
ønsker at aflægge afgangsprøve i et fag
• Valgfag vælges forud for skoleåret. Valget er bindende for hele året. Ønsker en elev
at skifte valgfag i løbet af skoleåret, kan kun skolens ledelse give dispensation til et
skifte. En dispensation gives efter grundig dialog med elevens forældre og
klasselærere. Dispensation eller afslag på dispensation gives skriftligt til elevens
forældre.
• Udbuddet af valgfag vælges hvert år af skolen i samråd med elevrådet, således at
valgfagene afspejler elevernes interesser.
• Valgfagene skal prioriteres lige så højt, som de ordinære fag
• Eleverne skal vælge mindst ét valgfag. Et valgfag skal udgøre 60 klokketimer.
Eleverne kan tilbydes valgfag i et omfang svarende til mindst 120
undervisningstimer årligt, hvor de 60 timer kan ligge udenfor skoletiden
(ungdomsskolen).
• Valgfagene evalueres løbende gennem skoleåret
• Skolen er ikke forpligtet til at oprette et valgfag, hvis skolen vurderer at antallet af
deltagere er for lav.
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