Kære udskolingselever på Firehøjeskolen
Vi er stolte af at kunne præsentere dette valgfagskatalog, som byder på mange forskelligartede og
spændende valgfag.
Valgfagene er i dette skoleår halvårlige fag. Det er dels lærere fra udskolingen og dels lærere fra
Vejle Ungdomsskole, der vil stå for valgfagene, og de har hver især udarbejdet en præsentation til
denne folder, der kort beskriver valgfagets indhold. Endvidere afvikles valgfaget ”Fitness” i
samarbejde med instruktører fra Firehøje Fitness.
Valgfagene i denne periode er fra uge 35 og til og med uge 47. Undervisningen foregår om
torsdagen fra kl.12:40 – 15:10 inklusiv en pause.
Hver elev skal foretage 3 valg, hvor kun et af valgene opfyldes. Grunden til at I skal vælge tre fag
er, at få holdene til at gå bedre op, hvis der skulle opstå nogle knuder 
Valgene foretages via tilmeldingsblanketten, som I finder sidst i denne folder.
Tilmeldingsblanketten afleveres efterfølgende på skolens administrationskontor senest
torsdag den 24. august.
Valgfagene begynder torsdag den 31. August 2017.

Venlig hilsen
Bjarne Kyneb
Skoleleder

Brasiliansk Samba
Er du til glæde og dans, så er brasiliansk samba lige noget for dig!
Du lærer forskellige former for samba-danse. Vi berører også den
brasilianske kultur, således du bedre får en fornemmelse for dansen.
Vi arbejder med kropsholdning. Vi lærer at sammensætte små koreografier
- nogle opbygget på en historie og andre på rytmen i musikken.
Det er et socialt hold, hvor vi danser meget – og hvor som nævnt
danseglæden prioriteres højt 

MUSIK - Sammenspil

I valgfaget musik arbejder vi med samtidens musik. Der arbejdes med
musik i forskellige stilarter og med såvel traditionelle som mere
eksperimenterende musiske udtryksformer.
Udgangspunktet for undervisningen er Band/ Sammenspil med
vesterlandsk musik. Der vil blive undervist i noder, becifring, rytmelære
og dynamik
I udviklingen af din kreativitet fokuseres der på glæden ved at udtrykke
sig, modet til at turde fejle og evnen til at vælge det unikke.
Alle der mærker glæde ved musik, bydes velkommen.

Fra YT til NYT
Går du med en lille designer gemt i maven eller er du bare vild med at
skabe noget, kunne dette valgfag være lige noget for dig.
Der vil der blive arbejdet i gummi/læder, hvor der kan laves alt fra
smykker til tasker.
Brugt tøj, der laves om til nyt smart tøj, tasker, puder eller noget helt
andet.
Opbevaring, lamper eller urtepotter lavet af genbrugsglas, dåser mv, hvor
man efter eget design/smag kan male og dekorere. Der støbes i beton/gips i
div. genbrugs forme. (mælkekartoner ol.)
Alt hvad du laver beholder du selv!

Fitness og boldspil

Valgfaget er for dig, der ikke går af vejen for fysisk aktivitet, sved på
panden og ikke er bange for en bold.

Valgfaget er hver gang todelt, således vi træner fitness
halvdelen af tiden mhp. styrkelse af muskler og led og
boldspil den anden halvdel, hver gang med tekniske
øvelser, som skal øge den enkeltes fortrolighed med
bolden til brug i alle boldspil.

Luksusfælden

I dette fag kommer du til at blive godt rustet ift. de fristelser, livet byder
dig i den kommende tid!
Kom og lær om forbrug, økonomisk prioritering og lånemuligheder:
- Hvilke konsekvenser kan overforbrug og mangelfuld fornemmelse for
privatøkonomi have?
- Hvordan finder jeg det billigste mobilabonnement?
- Hvad betyder årlig ÅOP?
- Hvordan læses en lønseddel? - Hvordan fungerer SKAT?
- Hvordan laver jeg et budget? - Vi kommer også til at se videoer fra det
virkelig liv!
I dialog kommer vi frem til forståelse af ovenstående samt meget mere.
NB! Valgfaget er kun for elever på 8. og 9. årgang

Få styr på økonomien – inden du flytter
hjemmefra!

Tilmeldingsblanket
Navn:__________________________
Hold/klasse:________________________

Valg nr. 1:____________________
Valg nr. 2:____________________
Valg nr. 3:____________________

Underskrift elev:____________________________

Underskrift forældre:________________________

Blanketten afleveres senest torsdag den 24. august på
administrationskontoret.

