Valgfagstilbud 7.-10. klasse
2022/2023
Hulvej Privatskole

Sådan gør du
Bestem dig
Kig brochuren igennem og udvælg det valgfag, du synes bedst om. Alle elever skal vælge ét valgfag.
Der er som udgangspunkt ikke mulighed for at vælge to valgfag. Dine forældre har dog mulighed for at kontakte
skolen, hvis der er et særligt ønske om, at du skal have to valgfag.

Ansøg
Du skal ansøge om tre forskellige valgfag, da det ikke er sikkert, at du kan få plads på det hold, du bedst kan lide.
Tilmelding foregår på ForældreIntra via linket på Opslagstavlen.
Har du ikke tilmeldt dig i tide, bliver du sat på et tilfældigt hold
Frist for tilmelding er den 25. april 2022.

og det kan ikke laves om.

Opvisningsholdet
Spring eller Rytme
Lærere:
Christina Holtet Wølck, Mikkel Teist Jensen, Josefine Haugaard Balle & Pernille Bille
Du skal vælge, om du vil være en del af springholdet eller rytmeholdet

man kan ikke begge dele.

Springholdet

Rytmeholdet

Vi skal springe en masse spring i trampolin og p
m tte.

Du vil blive præsenteret for grundgymnastik, sm
sekvenser, spring over gulv m.m.

Du vil lære en masse om teknik, og du får rig
mulighed for at udvikle dig uanset niveau.

Vi kommer også til at arbejde med andre genrer
inden for dansens verden.

Du skal lave en fællesserie til opvisningerne
sammen med rytmeholdet.

Der arbejdes hen mod et opvisningsprogram, som
kan være med h ndredskab, serier og fællesserie
med springholdet.

Hvad kræver det?
Alle kan være med, uanset om du har lavet gymnastik før eller ej
At du vil være med til at styrke kammeratskabet og fællesskabet p holdet
Det forventes, at du deltager aktivt og positivt

Hvad kan du forvente?
Glade og engagerede lærere med stor erfaring som gymnastikinstruktører
En ugentlig træning med højt humør
Dygtiggørelse i gymnastiske færdigheder
En fælles oplevelse i at skulle ud og lave opvisninger
Et stort fællesskab på tværs af årgangene
Der vil være ca. tre opvisninger i løbet af marts m ned.
Vi skal bl.a. deltage i DGI s voksenopvisning i marts.
Det forventes, at du deltager i opvisningerne - det er en del af det at være p dette valghold.
Som kompensation for opvisningsdagene i marts, stopper valgholdet efter sidste opvisning, og der er derfor
ikke valghold i Spring/Rytme i april, maj og juni. Du vil, s snart datoerne er kendt, f en plan over
opvisningsdatoerne.

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG

Yoga
Lærer: Julie Skou Andreassen
Sted: Samlingssalen, når denne ikke er mulig at bruge, mødes vi i et klasselokale eller udenfor.
Gennem yoga kan du finde en lille pause i en hverdag fyldt med skole, lektier og aftaler. Du kan lære din krop bedre
at kende og tage både ro og energi med dig fra dette valgfag.
Man behøver ikke at være smidig eller have en specielt god balance for at kunne dyrke yoga. Har du lyst til at
udfordre dig selv og din styrke, samt mærke efter hvad din krop kan, så er det nok for at være en del af dette
valgfag.
Vi vil gå igennem mange forskellige yogastillinger og altid slutte af med savasana, som er en slags drømmerejse.
Udover yoga vil vi også have fokus på bl.a. massage, sansende gåture, filosofien omkring yoga, meditation og
forskellige andre ting, der har med velvære at gøre og kan være med til at skabe lidt afslapning, hygge og ro i
hverdagen.
Det eneste, du skal have med, er tøj, du kan bevæge dig i og en varm trøje, så låner du yogamåtte i samlingssalen.

Lærer: Sune Johansen
Valgfaget Spil er et valgfag for alle, om du er et geni til skak eller det mest avancerede spil du kender er fisk så er du
velkommen. Valgfaget handler først og fremmest om at have lyst til at flytte med brikkerne, gribe kortene og kaste
terningerne. Vi kommer til at beskæftige os med en række forskellige genrer fra klassiske kort- og terningspil, til
moderne strategi-, hygge-

- Analyserer og tale om hvad en god stra
- Se hvor man finder gode spilanmeldelser og lave vores egne anmeldelser, hvor vi analyserer og vurderer forskellige
- arbejde med
-

Spil for viderekomne
spadestik dybere i hvad spil kan byde på. Vi
kommer til at fordybe os i spil med mere komplekse regler og gå på opdagelse i hvad spil kan byde på når man tager
skridtet videre fra de spil som vi alle sammen kender. Eksempler på spil vi vil se på kunne være titler som:
Terraforming Mars
Small World
Wingspan

spil eller genrer man gerne vil introduceres til, så vil det være muligt i løbet af året.
Forudsætninger:
Lyst til at fordybe sig
Lyst til at lære nye spil at kende
Kunne læse enkle tekster, på fx kort, på engelsk

US/UK
Lærer: Søren Bæk Pedersen
Valgholdet US/UK giver dig mulighed for at udvikle dit kendskab til USA og Storbritannien. Valgholdet er et
supplement til den daglige engelskundervisning. Du vil få mulighed for at komme et spadestik dybere ned i
emner såsom musik, politik, kendte personer, kultur og ungdomsliv i USA og Storbritannien. På US/UK har
du medindflydelse på, hvilke emner vi vil kigge nærmere på.
Undervisningen foregår primært på engelsk, men du behøver ikke være en haj til sproget - her er plads til
alle, så længe du vil fordybe dig og bidrage positivt. Valgholdet er lektiefrit.
Tidligere emner
American Presidents
Downtown London
High school/college in US/UK (Studying abroad)
Persons who made a difference
Har du spørgsmål til valgholdet så kontakt Søren Bæk Pedersen

Boldspil
Lærer: Søren Bæk Pedersen

Er du til skumtennis, badminton, basketball, floorball, amerikansk fodbold eller et helt andet boldspil?
Så skal du vælge dette valgfag, hvor du selv er med til at bestemme, hvilke typer boldspil vi skal prøve
kræfter med igennem året. Der er plads til både nybegynderen og boldekvilibristen.
Der vil være garanti for sved på panden, højt tempo og samarbejde.
Praktisk
Det forventes, at du har mod på at være fysisk aktiv i alle timerne. Valgfaget kan både foregå ude som
inde, og du skal have et par indendørssko.
Har du spørgsmål, så kontakt Søren Bæk Pedersen

Håndværk og design
Lærere: Louise Halkjær og Dorte Trend
På dette valgfagshold skal vi arbejde med mange forskellige materialer - lige fra træ til garn. Vi skal øve og afprøve
forskellige teknikker og håndværk, og du kommer til at skulle designe og fremstille produkter, hvor der er lige så
meget fokus på processen som produktet - for hvordan kommer man egentligt fra en ide til et færdigt produkt? I
håndværk og design får du mulighed for at arbejde med hænderne på en undersøgende, innovativ og kreativ måde. Vi
skal desuden også arbejde med materiel kultur, hvor fokus især er på ressourcer, miljø og bæredygtig udvikling.

Drama
Lærere: Ditte Reinholt Klithav, Julie Skou Andreassen, Thomas Faurby og Jan Kragsig
Pedersen
Valgholdet er for elever i 7.-10. klasse, der ønsker at være en del af skolens dramahold. Vi
arbejder med skuespil, teknik og lyd, kulisser og kostumer.
Der vil være to forestillinger i løbet af skoleåret. Første forestilling vil være i efteråret, hvor vi
arbejder med et mindre stykke, der vises for alle skolens elever samt jeres egne forældre. Anden
forestilling er den store opsætning til skolefesten i Forum Horsens. I uge 11 har hele
dramaholdet en uge oppe på den store scene i Forum Horsens, hvor vi laver årets forestilling, der
vises for alle deltagerne ved skolefesten.
Hvert stykke bliver udviklet sammen med eleverne, så der er masser af plads til idéer og
kreative tanker.
Alle kan være med uanset, om du har erfaring eller ej. Det eneste det kræver, er at have
nysgerrighed og lyst til at være med i fællesskabet omkring arbejdet på holdet.
Målet med dette dramavalgfag er at stifte nærmere bekendtskab med et kreativt miljø, hvor man
får lov til at være del i et større projekt.

Billedkunst
Lærer: Jan Kragsig Pedersen
Har du lyst til at arbejde med billedkunst, og udvikle dig inden for tegning, maleri og skulptur.
Vi skal arbejde med mange forskellige udtryksformer for billedkunst, især tegning, maleri og skulptur. Men der vil også
være mulighed for at fordybe sig i for eksempel grafik, stopmotion, akvarel og fotokunst.
Der vil både være opgaver ud fra et læreroplæg, samt rigtig mange muligheder for at lave egne værker indimellem.
Alle niveauer kan løftes, man skal bare have lyst til at arbejde med faget.

Formål:
Eleverne vil få færdigheder i tegning, maleri og evt. skulptur. Samt at se med nye øjne på billedkunst fra hele verden.
Derudover vil eleverne få andre ideer og muligheder for at udarbejde produkter til deres kommende projektopgave.

Udeliv
Lærere: Mikkel Middelbo & Malte Lund
Udeliv er valgfaget, hvor du får mulighed for at prøve dine grænser af og kan vise dit indre
lederskab frem, når der skal tages hurtige og vigtige beslutninger.
Hvis du vælger udeliv, vil du komme til at planlægge fire overnatningsture i løbet af
skoleåret. Vi kommer til at arbejde med dine personlige grænser, hvordan du bygger en lejr
op og madlavning i naturen.
Da dette valgfag indeholder overnatningsture, så vil du have undervisning to uger inden en
tur. I disse timer planlægger vi turene sammen. De andre uger vil du have fri i dine
valgfagslektioner.
Turene vil blive placeret i hverdagene og der er afgang fra skolen efter endt skoledag og
hjemkomst dagen efter mellem 10:00 og 12:00.
På en tur KAN du komme til at opleve ting som:
- Opbygning af lejrplads
- Fiskeri
- Vandring
- Sejlads i f.eks. kano
- Madlavning over bål/trangia
- Teambuilding
- Hyggeligt samvær med dine skolekammerater
Det kræver ikke, at du har erfaring inden for området. Det kræver kun, at du vil presse dine
grænser, være ude i naturen og hygge dig med os andre.

