
Skabelon til beskrivelse af nye valgfag  
SKOLEBLADET 

Fagformål 

- At skabe et skoleblad, der kan styrke samarbejdet mellem eleverne på overbygningen og give et 

forum, hvor eleverne på Hedelyskolen kan komme til orde. Bladet kunne også være et talerør for 

elevrådene og skulle generelt gerne kunne fremme fællesskabsfølelsen på skolen. 

- At udvide elevernes kendskab til demokrati gennem et medie. At lære dem at udtrykke sig og få 

andre til at udtrykke sig. 

- At give dem lyst til at være kreative og fremme lysten til at skrive og udvikle sig gennem sproget. 

 

 

 

Kompetenceområde Kompetencemål Færdigheds- og vidensmål 

Demokrati Samarbejde – 

Hvordan man ytrer 

sin mening 

Elevrådenes 

samarbejde 

Hvem bestemmer 

hvad på skolen? 

Hvordan kan man 

få sin idé, mening 

videre? 

Kreativitet Styrke den sproglige 

kompetence. 

Udvikle 

udtryksformer i 

tale, skrift og 

billede. 

Idéer til bladet Skriveværksted 

 

 

Fotos på mobilen 

og med kameraer. 

Det gode billede. 

Medier Få kendskab til 

forskellige medier 

Medierne 

omkring os 

Kildekritik 

Interviewteknik 

Copyright 

IT Brug af IT til at 

skabe et online 

skoleblad 

Layout Billedbehandling  

     

Læseplan 

 

Læseplanen er opdelt i 3 forløb, hvor de 2 sidste er tænkt at køre sideløbende. 

 

1. Forløb: Introduktion til skolebladet. / Varighed: 1 -1½ måned 

- Idéfase. Hvordan skal vores blad se ud?  

- Hvordan skriver man godt og interessant? 

- Interviewteknik. Hvordan får vi nogle interessante ting ud af dem, vi taler med? Hvilke 

spørgsmål er gode/ ikke så gode? 

- Vi kigger på andre blade og får gode idéer 

2. Forløb: Det første blad / Varighed: 1 – 1½ måned 

- Hvad skal med? 

- Skal der være et tema?/ Redaktionsmødet 

- Hvem skal interviewes? 

- Billed- og tekstlayout 

- Kildekritik 

-  

3. Forløb: Hvad foregår der på en avis / i en avis? / Varighed: resten af skoleåret 



- Besøg på et dagblad 

- Interviews med elever, lærere, pedeller, inspektøren og evt. lokalpolitikere. 

- Nye blade produceres 

 

 

 

 

 


