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Herunder finder du beskrivelser af de F-fag du kan vælge imellem til skoleårets 5 
fagperioder. F-fag er et lille valgfag som ligger i fagperioderne ved siden af dansk, 
matematik, engelsk osv.  
 
Du skal kigge beskrivelserne igennem, og prioritere dem fra 1-14 på det medfølgende 
“Valgskema til F-fag på ØE10 2016/17” (Du skal give det F-fag du helst vil have nr 1, det 
næstbedste nr 2 osv.)  
Du skal medbringe og aflevere det udfyldte skema til den samtale vi mødes til i foråret.  
 
God fornøjelse! 
 
 

Styrketræning  

I dette fag kigger vi på hvordan kroppen fungerer, og afprøver det hele i motionscenteret. 
Vi vil kort gennemgå kroppens anatomi og muskelgrupper. Du vil modtage instruktion i 
forskellige træningsmaskiner, men også en masse core træning - uden redskaber.  
Du lærer hvordan du optimalt træner dig selv til en sund krop. 
Du skal være klar med dit træningstøj, klar til at give den 100% gas, og få masser af 
sved på panden og selvfølgelig et godt grin.  

Min prioritering: 

 
 

Samfundsfag  

I samfundsfag vil vi arbejde med politik på lokalt og nationalt plan. Hvad er det lige 
kommunen og byrådet bestemmer? Hvem styrer sygehusene, plejehjemmene, skolerne 
og lægger ny asfalt på vejene? Hvordan finansieres alt dette? 

Min prioritering: 

 
 

 
 



 

Praktisk arbejde  

Har du brug for at lave andet end dansk, engelsk og matematik, så er her muligheden 
for, at komme ud og lave noget praktisk arbejde og mindre reparationer i både træ og 
metal. Intet er planlagt, vi ser hvad dagen bringer. 

Min prioritering: 

 
 

Psykologi  

Vi skal arbejde med forskellige psykologiske retninger. Undersøge hvorfor teenagere 
opfører sig som de gør. Finde ud af, hvor meget vi siger, ved ikke at sige noget og ellers 
gå på opdagelse i hjernens kringlede kroge. 

Min prioritering: 

 
 

Flytte hjemmefra  

På et eller andet tidspunkt flytter du hjemmefra og skal selv skabe dig et hjem. I den 
forbindelse skal du gøre dig mange overvejelser og træffe mange beslutninger. Det er 
dyrt at bo selv.  
Vi vil arbejde med : 

● Budgetter 
● SU 
● Låntyper 
● Skat  
● … og meget mere 

Min prioritering: 

 
 
 
 

 
 



 

Matematik på ny  

Har du tidligere tænkt, at matematik var rigtig svært eller måske helt givet op overfor 
faget, eller kunne du bruge for et løft i matematik, er dette holdet for dig. Der bliver 
arbejdet med den grundlæggende matematik (de fire regningsarter, brøkregning, 
ligninger, geometri, m.v.) – de nye ting i 10. klasses matematik bliver også taget under 
lup. 

Min prioritering: 

 
 

Ole Opfinder  

Går du rundt med en opfinder i maven, og tænker du tit tanker om udvikling af nye ting - 
så se her! I dette fag får du lov at tænke højt. Vi forsøger os med brianstorm af 
forskellige ideer, laver prototyper, tester og starter forfra hvis det fejler. Nogen gange 
laver vi ‘Anders And vækkeur’, andre gange en prototype på fx. en ny realistisk app.  

Min prioritering: 

 
 

Filosofi  

Hvad er meningen med livet? Hvor skal vi hen? Er der mening med galskaben?  
Slutter universet noget sted? Hvad mon der er for enden?  
Her får du mulighed for at tænke store tanker, og debattere i et åbent forum.  
Vi stifter bekendtskab med Sokrates og Platon, hvem de var, og hvad de har haft af 
betydning i forhold til hvordan vi ser filosofi i dag.  
Vi kigger på store som små emner - du skal være klar på at være aktiv i debatten.  

Min prioritering: 

 
 
 
 

 
 



 

Eventplanning  

Hvad skal der til for at arrangere et godt event? Vi kigger på det HELE, lige fra budget 
planlægning, til reklame for eventet, invitationer, afvikling og evaluering. Du kommer vidt 
omkring, og lærer eventplanning fra A-Z. Du skal være med på sjov og ballade, have en 
kreativ tankegang, og klar til at tage udfordringen op.  

Min prioritering: 

 
 

Gospelkor  

Bliver du også glad-i-låget af at synge sammen med andre? Her handler det om at synge 
så taget letter, at få smilet frem, og indleve sig i de skønne melodier og sange.  

Min prioritering: 

 
 

Drama Queen  

Er dit liv et konstant melodrama, hvor du må kæmpe med næb og klør for at overleve? 
Har du en tendens til at gøre små ligegyldige ting til store ting? Og hedder du 
overdrivelse til mellemnavn? 
Så er du måske allerede en drama queen, men frygt ej, du kan stadig være med, for i 
dette fag stiler vi mod perfektion og derfor skal vi øve os meget!  
Vi skal lege med teatersport og improvisationsøvelser. Du vil blive udfordret på 
pinligheden, og skal have en god portion af selvironi, men mest af alt skal du være parat 
til at grine.  

Min prioritering: 

 
 
 
 
 

 
 



 

Ud i Verden  

I 1873 udkom Jules Vernes “Jorden rundt på 80 dage”. I dag tager det under 24 timer at 
komme til Australien. 
Det betyder at vi i dag er meget mere i kontakt med andre kulturer end vi tidligere har 
været. I “Ud i Verden” vil vi dykke ned i den danske og andre kulturer. 
Hvad er danskhed? Hvad vil det sige at sydeuropæerne holder “siesta”? Hvad gør 
sydafrikanerne når de er til braai? Hvad er “African time”? Hvilken betydning har det for 
en befolkning, hvilken religion, der er den mest fremtrædende? 

Min prioritering: 

 
 

Det kreative rod  

Få hjælp til at lave struktur - men på en kreativ måde.  
Du får værktøjer som fx. kunne være brainstorm, mindmap eller grafisk facilitering, der vil 
hjælpe dig næste gang i gruppearbejde, rapportskrivning, projekter m.v. Du behøver ikke 
at være en krea-haj eller dygtig til at tegne, for det er her vi netop skal lære det!  

Min prioritering: 

 
 

Præsentationsteknik  

Hvordan laver man egentlig en god præsentation? Det handler om at fange sit publikum, 
og fastholde deres interesse.  
Vi kigger på begreber som ‘dual-coding’, og ser nærmere på hvordan hjernen bedst 
modtager budskaber. Du lærer at lave det gode slideshow, og hvordan du også 
præsenterer dig selv. Du træner dig selv til at blive bedre til at fremvise dit arbejde foran 
et publikum, - dine lærere og kammerater. Det bliver udfordrende, skræmmende og 
skide skægt.  

Min prioritering: 
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Navn                                                               Elev nr.            .   
 
Du skal prioritere alle F-Fag, det fag du helst vil have skal du give nr 1, det næstbedste nr 
2 osv. Du skal medbringe og aflevere det udfyldte skema til den samtale vi mødes til i 
foråret.  
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