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Kære elever og forældre  
Houlkærskolen og Overlund Skole fortsætter det samarbejde, som startede op i skoleåret 16/17 med udbud 

af fælles AT-fag (Aktivitets- og Temafag) for 9. årgang.   

Samarbejdet har til formål at sikre eleverne på skolerne et større udbud af fag, samt mulighed for at tage fag 

i andre skoleregi. Hver skole har deres ”lokale egne” tilbud, derudover er der også tilbud fra VK, VGHF og 

Ungdomsskolen. 

Målet med fagene er at øge elevernes motivation for læring, så deres faglige niveau hæves, og der bliver 

skabt større rum for kreativitet og samarbejde, samt kompetencer, der er essentielle både nu og i fremtiden.  

Fælles for fagene vil desuden være: 

➢ Læring i interessefællesskaber  

➢ Undervisningstilbud der i højere grad tager hensyn til vores forskellighed, så vi kan mødes i det 

forpligtende fællesskab 

➢ Samspillet med vores nære og fjerne omverden 

➢ Balancen mellem viden, kreativitet og innovation 

Aktivitets- og Temafag er onsdage kl. 13.30 – 15.15  

Transporttid er 13:15 - 13:30 og hjem kl. 15.15 – 15.30  

Bussen kører fra Overlund Skole kl. 15.40. Der er kun én busafgang, også ved aflyste valgfag mm.  

Der er to valgperioder:  

1.periode: uge 34 - 50 (19. august - 9. december) 

2. periode: uge 1 - uge 17 (6. januar - 28. april 
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Idræt på tværs   
Er du vild med at bevæge dig og få sved på panden? Så bør du 

blive hængende et øjeblik og tjekke nedenstående ud for at 

se, om det er noget for dig.  

Golf, kano, boldbasis, slagspil, spinning og vandaktiviteter er 

nogle af de emner, som du kommer omkring, hvis du vælger 

valgfaget ”Idræt på tværs”. 

Boldbasis:  

Her vil I støde på alle former for boldspil. F.eks. fodbold, basket, hockey og håndbold. 

Aktiviteter ud af huset: 

Boksetræning, Street Mekka, spinning, skøjtebanen og vandaktiviteter. 

Slagspil: 

Badminton og skumtennis  

Vi forventer af dig - at du trives når pulsen er høj - at du engagerer dig i nye kropslige udfordringer 

og kan indgå i et forpligtende fællesskab. 

Vi glæder os til at se dig. 
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Matematik - fra folkeskolen til ungdomsuddannelse 
I dette valgfag er der fokus på overgangen fra matematik i folkeskolen til 

matematik på gymnasiet (eller en anden ungdomsuddannelse hvor du skal 

starte med matematik på C-niveau) 

Du skal prøve dette valgfag, hvis:  

• Du er nysgerrig på hvilken slags matematik, du møder efter 

folkeskolen. 

eller 

• Du er i tvivl om dit faglige niveau er godt nok til at starte på f.eks. 

gymnasiet/handelsskolen/ HF 

Vi ser nærmere på følgende: 

• Hvor svært er matematik når jeg starter på gymnasiet?  

• Hvad skal jeg kunne i matematik for at være klar til gymnasiet? 

• Hvilken type opgaver starter man typisk med i gymnasiet? 

• Hvor svær er en typisk matematikbog på gymnasieniveau? 

• Er der lektie i gymnasiet? Hvor meget og hvordan? 

• Hvilke it-programmer og hjemmesider kan hjælpe mig i gymnasiet (og i folkeskolen) 

• Hvordan ser eksamensopgaver ud i gymnasiet? 

Du får altså mulighed for at se, hvordan det vil være at starte 

med matematik i gymnasiet. 

Vi skal prøve at se i forskellige bøger til gymnasiet og se 

hvilke ligheder og forskelle der er, i forhold til den matematik 

du laver i folkeskolen. 

Du vil prøve at få undervisning i typiske opstarts emner på gymnasiet, så du 

kan få indblik i hvad niveauet egentligt er, når du starter på gymnasiet! 

 

  

Generel information: 

• Ingen lektier 

• Du skal bruge computer 

og lommeregner 
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Kost og sundhed  
Er du glad for at lave mad og har lyst til at lave sunde og velsmagende måltider? Tænker du på 

hvordan man kan leve sundt og hvad sundhed egentlig vil sige? Kan du lide at have det sjovt sammen 

med andre - og TØR du stadig at lege og grine sammen med andre?  

I dette valgfag vil vi ca. beskæftige os 60% med sund madlavning og 40% med fysiske aktiviteter, 

som kan fremme din mentale og fysiske sundhed.  

Vi vil gerne skabe et valgfag hvor der er mulighed for engagement, 

selvtillid og livsglæde. 

Mål med faget: 

Kendskab til hvilken sammenhæng der er mellem kost og fysisk og 

mental trivsel (sundhed) 

Hvad skal vi lave? 

Vi skal lave og smage sund kost. Her vil vi blandt andet bruge skolekøkkenet og naturen omkring 

skolen. Vi vil blandt andet lave vegansk og vegetarisk kost - og undersøge, hvad et sundt måltid kan 

indeholde.   

Vi skal undersøge og mærke hvad er sundhed og livskvalitet er. 

Det sker blandt andet gennem fysiske og mentale øvelser som 

fx yoga, mindfulness og lege/aktiviteter som styrker evnen til 

”at mærke efter og være opmærksom” på sig selv og sine 

holdkammerater. Vi skal måske også have pulsen op og have 

idrætstøj på en gang i mellem.  
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Skills & Tools   

(Praktiske evner med værktøj) 

Praktiske evner og værktøj. Det lyder bedre på engelsk. SKILLS & 

TOOLS! I dette valgfag får du mulighed for at få forskellige værktøjer 

i hænderne og får træning i at bruge dem. Nogle værktøjer kender 

du sikkert allerede i forvejen. Andre vil være nye for dig. 

Vi tager udgangspunkt i konkrete projekter på og omkring 

Houlkærskolen, og bestræber os på, at få så meget forskelligt 

værktøj i hænderne som muligt. Projekter kunne f.eks. være pleje af 

grønne områder, indendørs renoveringsopgaver og diverse 

byggeprojekter. 

Vi kommer til at arbejde 

både inde og ude. Det er 

100% sikkert, du bliver beskidt, støvet eller får maling på 

dit tøj hver gang. Så derfor er det vigtigt, at du har tøj på, 

du kan arbejde i. 
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Foto 
Bruger du din telefon til at tage billeder? Har du undret dig over, hvorfor 

nogle billeder ser mere fantastiske ud end andre? Kunne du tænke dig at 

lære mere om, hvordan man skyder det gode billede i stedet for de lidt 

ligegyldige shots? 

På FOTO lærer du, hvilke teknikker man kan bruge, når man gerne vil tage 

de fedeste billeder. Farver, vinkler, komposition 

og andre virkemidler - alle hemmelighederne bag 

det ’instaværdige’ foto. 

Du kommer til at arbejde med mobilen som det primære værktøj, men også 

computeren kommer i brug, når vi skal efterbehandle billederne og gøre 

dem lækre. 

Nødvendigt værktøj: Du skal bruge en mobiltelefon, for at kunne tage 

billeder på holdet, samt en computer til efterbehandling. 

Billedkunst  
Kan du lide at undersøge, eksperimentere og fordybe dig, når du 

arbejder med billeder? Kan du lide at arbejde med billeder på 

mange forskellige måder? Så skal du med på valgholdet i 

billedkunst!  

Vi skal tegne, male, arbejde med collage og tryk, forme og 

skulpturere. Undervejs skal du tilegne dig viden om farvelære, billeders komposition, tegneteknik 

m.m. alt sammen noget, vi prøver af på de billeder, vi laver.  

Vi skal også se på og snakke om billeder og lade os inspirere af 

store kunstnere og ismer.  

  



 

Side 8 af 11 
 

Mediefag  
Drømmer du om at lave din egen film eller blive god til video 

på sociale medier? Vælg mediefag, hvor du kan lære lidt om 

de tips og tricks, du kan benytte dig af, og prøve at lave dine 

første videoer. Vi starter fra bunden og lærer de tips og tricks, 

der får dem til at se rigtige ud. Vi laver både små øvelser, 

optagelse, redigering og grafik. Det er en din chance til at prøve et af hovedfagene i vores helt nye 

studieretning Medier og Informatik. 

Science Lab 
ScienceLab er for dig, der er nysgerrig og gerne vil 

forstå, hvordan verden hænger sammen. Hvis du 

gerne vil undersøge og udforske, får du muligheden 

her. Du vil stifte bekendtskab med især astronomi, 

men også andre naturvidenskabelige fag, som f.eks. 

biologi og fysik. 

Astronomien giver dig viden om og forståelse for verdensrummet med planeter, stjerner, 

verdensrummets dværge og kæmper, kometer og stjerneskud. Valgfaget er samtidig et 

oplevelsesfag. Du lærer at genkende planeter og stjernebilleder og hører gode historier bag 

stjernebillederne. 

I biologi undersøger vi bakterier og livets forudsætninger, så vi kan finde ud af om der kan findes liv 

andre steder i universet. Vi finder vores egne bjørnedyr – Jordens mest ekstreme skabning. 

Vi flytter noget af undervisningen til en stjerneklar aften, hvor vi besøger skolens eget 

observatorium. 
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International Business and Politics 
Valgfaget International business og politics er for dig, der 

drømmer om at være næste grundlægger af en global 

virksomhed, som Snapchat, Netflix, Fortnite eller som måske 

drømmer om en international karriere i en global virksomhed 

og/eller politiske systemer. Gennem fagene innovation og 

erhvervsøkonomi lærer vi dig grundprincipperne i det at skabe 

en innovation med en global rækkevidde som fx Uber, Facebook og AirBnB, vi lærer dig skridtene i 

processen fra ide til virkelighed. Herudover giver vi dig gennem faget samfundsfag en global 

forståelse af politik, kultur og handelsmuligheder. 

 

Ungdomsskolen  
Viborg Ungdomsskole tilbyder i skoleåret nedenstående fag: 

Alle onsdage fra kl. 15.00-17.00  

➢ Outdoorfreak 

➢ Brandkadet 

➢ Foto-mediefag 

➢ Kinesisk 

➢ Motor 

➢ Rockband  

➢ E-sport 

➢ Mad (kl. 15 - 18 komme et halvt hold på hvert år 

Aftenvalgfag 

➢ Kreativt design torsdage kl. 19:00 - 21:30 Viborg 

➢ E-sport tirsdage eller torsdage kl. 19:00 - 21:30 Viborg 

➢ Knallert - og bocartværksted onsdage kl. 18:30 - 21:00 Bjerringbro 

Ovenstående er et udpluk af de fag der tilbydes. 

Valgfagsfolderen fra Ungdomsskolen ligger klar start april. 

Tilmeldingen til Ungdomsskolen valgfag foregår en gang til maj.  
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Oversigt over valgfag 

Aktivitet Periode Hvor 

Idræt på tværs 1. + 2.  Overlund Skole 

Matematik - fra folkeskole til ungdomsuddannelse 1. + 2. Overlund Skole  

Kost og sundhed  1. + 2. Overlund Skole 

Skills & Tools 1. + 2. Houlkærskolen  

Foto 1. + 2. Houlkærskolen  

Billedkunst 1. + 2. Houlkærskolen  

Mediefag  1.  Viborg Gymnasium og HF 

Science lab 1.  Viborg Katedralskole 

International Business and Politis 2.  Viborg Katedralskole 

Valgfag på Viborg Ungdomsskole Helårligt Ungdomsskolen  

 

Tilmelding:  

Tilmeldingen foregår elektronisk på skolen i uge 11. 

Alle elever skal vælge 2 fag i hver periode - mindst i en af perioderne skal der vælges et fag der 

bliver udbudt af en af ungdomsuddannelserne.  

Vælger man at gå på Ungdomsskolen - foretages dette valg senere. Man skal dog være 

opmærksom på, at det ikke er sikkert at man komme på det ønskede hold. Hvis ikke bliver man sat 

på et af de allerede oprettede hold.  
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Praktiske oplysninger 
Adresser: 

Houlkærskolen: Skaldehøjvej 14, 8800 Viborg 

Overlund Skole: Skolevej 10, 8800 Viborg 

Viborg Gymnasium og HF (VGHF): Skaldehøjvej 12, 8800 Viborg 

Ungdomsskolen: Reberbanen 13, 8800 Viborg 

Viborg Katedralskole: Gammel Skivevej 2, 8800 Viborg 

 

Valgfagstidspunkt: 

Onsdag kl. 13.30 – 15.15 

 

Transport:  

Eleverne skal selv transportere sig til valgfagsstedet. Transporttid er 13:15 - 13:30 og hjem kl. 

15.15 – 15.30.  

Til de elever på Overlund Skole der er busberettigede, vil Overlund Skole stille en cykel til rådighed 

når der vælges et valgfag uden for skolen.  

Tilmelding til lån af cykel følger senere. Bussen kører fra Overlund Skole kl. 15.40. Der er kun én 

busafgang, også ved aflyste valgfag mm.  

 


