
Arbejdsgruppe	  6	  	  	  -‐	  	  	  Tema:	  Nye	  valgfag	  på	  tværs	  i	  Greve/Åbne	  valgfag	  	  
	  
Hvad	  er	  vores	  drømmescenarie	  i	  
relation	  til	  temaet?	  

Nye	  valgfag	  i	  udskolingen	  på	  tværs	  af	  skoler.	  Med	  nye	  valgfag	  menes	  
fag,	  som	  ikke	  er	  en	  del	  af	  de	  valgfag,	  der	  traditionelt	  tilbydes	  i	  
folkeskolen.	  Det	  skal	  være	  valgfag,	  der	  medvirker	  til,	  at	  styrke	  det	  tilbud	  
der	  er	  til	  eleverne	  i	  udskolingen	  i	  dag	  og	  som	  tænker	  forberedelse	  til	  
ungdomsuddannelserne	  ind.	  (Se	  evt.	  brainstorm	  nederst)	  
Pointer	  om	  åbne	  valgfag:	  

	  
• At	  elever	  fra	  7.	  til	  10.	  klasse	  i	  Greve	  bevæger	  sig	  frit	  mellem	  

valgsfagstilbud	  udbudt	  på	  tværs	  i	  kommunen.	  	  
• De	  åbne	  valgfag	  er	  placerede	  i	  sommerhalvåret,	  Påske	  til	  uge	  42,	  

således	  at	  eleverne	  selv	  kan	  transportere	  sig	  til	  valgfagene	  de	  
eftermiddage/dage,	  hvor	  disse	  er	  placerede.	  (Semesteropdelt)	  

• God	  tid	  til	  fordybelse	  hver	  gang	  man	  har	  et	  valgfag.	  Fx	  hele	  dage,	  
eller	  hele	  eftermiddage	  i	  sommerhalvåret.	  

• Udbuddet	  af	  ”fag”	  i	  de	  åbne	  valgfag	  repræsenterer	  et	  bredt	  udsnit	  
af	  erhverv	  og	  giver	  eleverne	  kompetencer,	  der	  også	  falder	  indenfor	  
det	  i	  UEA	  beskrevne.	  (Reformen	  2.7	  stk.	  4)	  

• I	  valgfagsrækken	  samarbejdes	  med	  interessenter	  fra	  det	  lokale	  
kultur-‐	  og	  erhvervsliv	  samt	  ungdomsskolen.	  	  

• I	  vinterhalvåret	  kunne	  i	  højere	  grad	  udbydes	  valgfag	  lokalt	  på	  
skolerne,	  som	  studietid	  og	  bevægelse	  i	  samarbejde	  med	  de	  lokale	  
idrætsforeninger	  og	  ungdomsskolen.	  (Se	  gruppe	  6;	  Den	  åbne	  skole,	  
bevægelse)	  

• Kultur	  og	  samfund	  kunne	  også	  være	  et	  muligt	  valgfag,	  hvor	  
rejseaktivitet	  kombineredes	  med	  dels	  optjening	  af	  midler	  til	  rejsen,	  
dels	  samfundsorienteret	  sightseeing	  i	  rejseaktiviteten,	  dels	  indblik	  i	  	  
politik	  og	  demokratistyring.	  	  

• Gå	  fra	  tidsstyring	  af	  valgfag	  til	  målstyring.	  
Hvad	  er	  de	  største	  muligheder	  vi	  
ser?	  
-‐	  hvem	  kan	  hjælpe	  med	  at	  
realisere	  dem?	  

At	  vi	  kan	  tilbyde	  eleverne	  i	  udskolingen	  en	  skoledag	  med	  mere	  variation	  
end	  den	  de	  oplever	  i	  dag.	  Samt	  en	  udskoling	  der	  styrker	  elevernes	  
muligheder	  for	  at	  gennemføre	  en	  ungdomsuddannelse	  og	  som	  
forberedelse	  til	  erhvervslivet.	  	  
De	  nye	  valgfag	  skal	  tilbydes	  i	  et	  samarbejde	  mellem	  flere	  skoler	  og	  i	  
samarbejde	  med	  eksterne	  interessenter.	  De	  eksterne	  interessenter	  kan	  
være	  personer	  fra	  erhvervslivet	  eller	  fra	  forskellige	  
uddannelsesinstitutioner.	  De	  eksterne	  interessenter	  skal	  indgå	  i	  
planlægningen	  og	  gennemførelsen	  af	  de	  nye	  valgfag.	  
	  
Points	  om	  mulighederne:	  

• Udbuddet	  af	  fag	  kan	  være	  stort.	  Mange	  mulige	  undervisere.	  
• Driftsoptimering	  ifht	  ingen	  udgifter	  til	  transport	  (kun	  udgifter	  til	  

valghold)	  og	  store	  hold.	  	  
• Skoler	  har	  mulighed	  for	  at	  specialisere	  sig.	  (Som	  reformen	  peger	  

på)	  
	  
Hvad	  ser	  vi	  som	  de	  største	  
udfordringer?	  

• Hvad	  skal	  ”Fælles	  Mål”	  indeholde	  for	  de	  fag,	  der	  ikke	  er	  en	  del	  af	  
den	  nuværende	  valgfagsrække?	  

• Ligeledes	  er	  der	  en	  generel	  udfordring	  i	  forhold	  til	  logistikken.	  	  	  



-‐	  hvem	  kan	  hjælpe	  med	  at	  rydde	  
dem	  af	  vejen?	  

• At	  gøre	  valgfagene	  attraktive	  nok	  til,	  at	  de	  unge	  vil	  vælge	  at	  
flytte	  sig	  efter	  at	  deltage.	  –	  Hjælpere:	  økonomi,	  undervisere	  der	  
brænder	  for	  deres	  fag,	  tilgængelighed	  til	  transportmidler,	  
mulighed	  for	  socialt	  samvær	  med	  andre	  unge	  (klubmiljøer)	  i	  
forbindelse	  med	  valgfagene.	  	  

• Idet	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  eksterne	  kompetencepersoner	  kan	  
indgå	  i	  de	  nye	  valgfag	  skal	  der	  findes	  en	  løsning	  på,	  hvordan	  
skolerne	  skal	  indgå	  aftaler	  med	  de	  eksterne	  personer	  omkring	  
gennemførelsen	  af	  de	  nye	  valgfag.	  Hvordan	  få	  aftaler	  med	  lokale	  
erhvervsdrivende	  og	  kulturlivet	  i	  stand.	  (What’s	  in	  it	  for	  me?)	  –	  
Hjælpere:	  Forældre,	  foreninger,	  folkekirken…	  

• En	  task	  force	  man	  som	  lærer/skole	  kan	  henvende	  sig	  til	  for	  gode	  
råd	  og	  idéer.	  –	  Hjælpere:	  Konsulent	  på	  rådhuset,	  frivillige	  fra	  
netværket,	  skolefolk	  m.m.	  

• Infrastruktur.	  Forventningen	  om	  større	  mobilitet	  blandt	  
eleverne	  kan	  også	  blive	  en	  udfordring.	  Eksempelvis	  Behov	  for	  
cykelstier	  mellem	  skolerne,	  på	  tværs	  af	  kommunen.	  	  

• Hjælpere	  er	  naturligvis	  også	  skoleledelserne,	  lærerne,	  
pædagogerne	  på	  skolerne.	  Center	  for	  Dagtilbud	  og	  Skoler	  samt	  
kommunalbestyrelsen	  der	  skal	  godkende	  de	  nye	  valgfag.	  

	  
	  

Hvad	  er	  vigtigst	  i	  forhold	  til	  
medarbejderne?	  
-‐	  procesmæssigt	  
-‐	  indholdsmæssigt	  

• At	  processen	  foregår	  hurtigt	  og	  let.	  En	  kort	  information	  om	  
målet	  og	  arbejdsbetingelserne	  –	  og	  så	  bare	  i	  gang!	  

• Tydelige	  mål	  for	  de	  forskellige	  valgfag	  så	  lærerne	  kan	  se,	  
hvordan	  det	  enkelte	  valgfag	  kan	  hænge	  sammen	  med	  deres	  
linjefagskompetencer.	   

• Indholdsmæssigt	  må	  findes	  en	  startform	  –	  måske	  via	  task	  forcen	  
af	  ildsjæle,	  og	  så	  må	  det	  udvikle	  sig	  hen	  af	  vejen,	  efterhånden	  
som	  der	  er	  flere	  kontakter	  i	  netværket.	  	  

• At	  medarbejderne	  præsenteres	  for	  alle	  de	  muligheder,	  der	  
ligger	  øvrige	  steder	  i	  kommunen	  i	  kultur-‐	  og	  
fritidsinstitutionerne	  og	  i	  foreningerne.	  

Hvad	  er	  vigtigst	  i	  forhold	  til	  
eleverne?	  
-‐	  procesmæssigt	  
-‐	  indholdsmæssigt	  

• Information	  og	  præsentation	  af	  tilbuddene	  på	  de	  enkelte	  skoler,	  
så	  nysgerrigheden	  vækkes.	  	  

• Fag	  og	  aktiviteter	  ud	  på	  intra,	  facebook	  eller	  twitter.	  	  
• Hent	  forslag	  til	  nye/andre	  valgfag	  hos	  eleverne.	  (De	  kender	  

mange	  af	  de	  tilbud,	  der	  er	  i	  det	  omgivende	  samfund,	  og	  kan	  
derfor	  være	  med	  til	  at	  give	  bud	  på,	  hvad	  der	  er	  godt	  og	  skidt)	  

• Klubmiljøer	  tilgængelige	  i	  forbindelse	  med	  valgfagene.	  
(Klubpersonale	  for	  de	  ældste	  elever	  kunne	  her	  være	  en	  
mulighed.	  Lidt	  ”rollemodeller”)	  

Hvad	  er	  vigtigst	  i	  forhold	  til	  
forældrene?	  
-‐	  procesmæssigt	  
-‐	  indholdsmæssigt	  

• Et	  åbent	  samarbejde	  og	  dialog	  med	  de	  eksterne	  
samarbejdspartnere.	  	  

• Tydelige	  mål	  for	  de	  forskellige	  valgfag	  så	  forældrene	  kan	  se,	  
hvordan	  det	  enkelte	  valgfag	  kan	  kvalificere	  deres	  barn..	  	  

• Kommunikation:	  Åbne	  møder	  for	  unge	  og	  forældre,	  Facebook,	  
twitter,	  unge	  fortæller	  til	  unge	  osv.	  	  

• Trafiksikkerheden	  vil	  være	  et	  issue	  hos	  forældrene	  –	  



infrastruktur.	  
• Økonomi	  –	  valgfag	  er	  gratis,	  skal	  man	  betale	  for	  at	  ”producere”	  

noget.	  
• Kompetencer	  –	  vil	  ”mit	  barn”	  blive	  bedre	  kvalificeret	  til	  

uddannelse	  efterfølgende	  (UEA).	  	  
• Der	  skal	  findes	  en	  dokumentationsform.	  
• At	  børnene	  oplever	  en	  mere	  varieret	  skoledag	  med	  mulighed	  

for	  at	  vælge	  mellem	  flere	  forskellige	  fag	  og	  linjer.	  
	  

Den	  allermest	  
alternative/skæve/utraditionelle	  
idé	  inden	  for	  temaet	  
arbejdsgruppen	  kan	  finde	  på	  

Det	  mest	  skæve	  kunne	  være,	  at	  eleverne	  cyklede	  til	  valgfag,	  for	  at	  
inddrage	  det	  øgede	  krav	  til	  bevægelse	  -‐	  og	  dermed	  som	  sidegevinst	  	  
bidrage	  til,	  at	  de	  unge	  bliver	  miljøbevidste	  borgere.	  Der	  kunne	  oprettes	  
et	  eller	  flere	  ”metal-‐	  og	  teknikvalghold/cykelsmedevalghold”,	  der	  stod	  
for	  at	  assistere	  cykleparken,	  ligesom	  Greve	  ville	  kunne	  have	  sine	  egne	  
ungecykler	  til	  fri	  transport	  indenfor	  kommunen.	  Disse	  ville	  kunne	  være	  
vedligeholdt	  af	  disse	  valghold,	  og	  der	  kunne	  være	  afledt	  andre	  fag	  fra	  
det,	  fx	  elcykler,	  motorcross,	  m.m.	  
	  
Et	  alternativt	  valgfag	  kunne	  også	  være	  filosofi.	  Læseplanen	  kan	  
indeholde	  dele	  af	  de	  Fælles	  Mål	  for	  fagene	  dansk	  og	  
kristendomskundskab	  samt	  elementer	  fra	  det	  gymnasiale	  valgfag	  
filosofi.	  Underviserne	  på	  dette	  fag	  kan	  være	  lærere	  med	  linjefag	  i	  dansk	  
og	  kristendom.	  De	  eksterne	  undervisere	  kan	  være	  gymnasielærere	  eller	  
andre	  med	  en	  særlig	  viden	  om	  filosofi.	  
	  

Hvad	  er	  det	  vigtigt	  vi	  kommer	  
hurtigt	  i	  gang	  med?	  
-‐	  hvad	  er	  det	  første	  skridt?	  

Taks	  force	  –	  beskrivelse	  –	  ildsjæl.	  
Målbeskrivelser,	  Rammesætning,	  økonomi,	  logistik.	  

Andre	  betragtninger	   Masser!	  !!	  
Kom	  med	  konkrete	  eksempler	  
og	  billeder	  på,	  hvordan	  
skoledagen	  ser	  ud	  
indholdsmæssigt,	  organisatorisk	  
og	  samarbejdsmæssigt	  

	  
Yderligere	  brain	  storm	  på	  åben	  skole/åbne	  valgfag:	  

• Skolerne	  uddanner	  unge	  trænere,	  som	  foreninger	  herefter	  kan	  
kontakte,	  DGI	  kontakt	  udd	  instruktører,	  team	  Danmark	  

• Netværk	  af	  frivillige,	  eks.	  unge	  planlægger	  gåture	  med	  ældre	  
• Bevægelse	  i	  børnehaver	  planlagt	  af	  ældre	  skoleelever,	  der	  er	  

uddannede	  trænere…	  noget	  for	  noget	  
• Forældrebank,	  tværgående	  projekter	  
• Erhvervslivet	  inddrages	  
• Skabe	  rammer	  for	  pilotprojekter,	  mentorprojekter,	  sponsorater	  
• Skole/sfo,	  klub,	  musikskole,	  ungdomsskole,	  spejdere	  FDF,	  kirke,	  

bibliotek,	  museum,	  Portalen,	  kultur,	  kirker,	  islamisk	  forening,	  
skal	  aktivt	  inddrages	  i	  udviklingen	  af	  valgfag	  og	  andre	  aktiviteter,	  
der	  understøtter	  den	  åbne	  skole	  

• Levende	  historiefortællere	  og	  morfar	  projekter	  
• Madklubber	  
• Filosofi	  
• Far	  søn	  idræt,	  mor	  datter	  idræt	  
• Landbrugets	  Danmark	  
• Det	  maritime	  Danmark.	  



• Det	  luftbårne	  Danmark.	  (Tune	  lufthavn	  m.m.)	  
• Greve,	  kulturenes	  smeltdigel.	  

…..	  
	  


