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1. Vikingeliv (klub) 

Faget kan vælges af 4.og 5. klassetrin  

VALGFAGET VIKINGELIV – for de seje i Gøgereden!  

Vikingeliv giver dig muligheder i naturen! 

 

  

Her er valgfaget som kan lære dig, hvordan man kan:  

• Få viden omkring vikingernes liv og historie 

• Male dit eget vikingeskjold 

• Benytte bue og pil til bueskydning 

• Lave bål – og rigtig bål mad 

• Vikingekampe med skjold og sværd 

• Arbejde i læder, skind og stof 

• Snitte sværd og kniv 

• Støbe i tin 

• Syde tegnekul 

• Få viden om naturen og forskellige planter 

• Lære at bruge snittekniv, sav og andet værktøj 

• Hygge og samarbejde 

Valgfaget foregår i Midgård (bagved klubben) samt i Klub Gården 

 

2. FOTO (HJ) 

Faget kan vælges af 4.5.6. klassetrin 

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 fedeste 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. 
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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. 

Vi er i 5.B i Gøgereden 

 

 

3. Dramatik og sproglege (BC) 

Faget kan vælges af 4.og 5. klassetrin 

Du kan på dramaholdet lære noget om 

dramatik og virkemidler, udføre samarbejds- 

og koncentrationsøvelser og lege dramalege. 

Vi lader os inspirere af forskellige tekster og 

genrer, fx eventyr, fabler, poesi, ordsprog og 

talemåder, musik eller billeder. Er du blevet 

nysgerrig og har mod på at: 

• Improvisere (fx dramatisere en 

hverdagssituation uden tekst) 

• Lege med stemmen eller mime foran andre 

• Lære, hvordan man udtrykker sindsstemninger - følelser 

• Udtrykke dig gennem krop og bevægelse 

Allervigtigst er, at vi har det rart og sjovt sammen. Derfor skal du kunne samarbejde 

og respektere andre, så alle føler sig trygge ved at optræde. Vi griner med hinanden 

(ikke ad hinanden). 

Vi er i klasseværelset i glasgangen ved Gøgereden  
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4. Kulisse, rekvisit og kostume - Musical Byggecrew (JO + ME) 

Faget kan vælges af 5. og 6. klassetrin 

Er du god til at bruge dine hænder? I den kommende projektuge opfører Gøgeredens 

elever en musical. Til denne musical skal der fremstilles kulisser, kostumer og 

rekvisitter. Måske er det dig, vi har brug for til at hjælpe med fremstillingen? 

Der er en hel del små og store ting, der skal laves, så det er vigtigt, at du kan arbejde 

koncentreret og er god til at bruge dine hænder. Der vil være ting, der skal bygges, 

modelleres og syes, så der er helt sikkert opgaver, der passer til det du kan. 

Det bliver et spændende, men også udfordrende arbejde. Noget arbejde kan være 

ensformigt og kommer til at kræve tålmodighed. Til gengæld er du en af de elever, 

der er med til at få musicalen, til at se flot og lækker ud foran alle de begejstrede 

forældre, der kommer og ser forestillingen.  

Vi holder til i sløjd- og håndarbejdslokalet. 

 

5. Billedkunst (MN)  

Faget kan vælges af 4.5.6. klassetrin 

- Er du begejstret for billedkunst?  

- Kan du lide at tegne, male og lave skulpturer?  

- Kan du lide at arbejde med forskellige materialer,  

  eksperimentere og undersøge?  

- Synes du, det er spændende at se på og snakke om kunst?  

- Er du god til at holde fokus og arbejde koncentreret?  

Så skal du med på billedkunstholdet! 

Vi skal lade os inspirere af kunsten, arbejde med teknikker og fordybe os og få sjove 

og spændende idéer og udføre dem i forskellige materialer.  

 Vi holder til i billedkunstlokalet i Kernehuset 
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6. Fodbold (JF) 

Kan vælges af 4.5.6. klassetrin 

Valgfaget bliver en kombination af 3 områder, dvs. FUTSAL - FODBOLD - FYSISK TRÆNING 

Der vil blive stillet krav til elevernes fysik, og det skal der tages højde for.  

SÅ HUSK: MAN SKAL VILLE DET.  

Eleverne skal til alle timer medbringe 

• Idrætstøj 

• Inde-sko og ude-sko 

• Håndklæde 

Kan eleverne af forskellige årsager ikke 

deltage, skal der rettes henvendelse pr tlf., til 

læreren. Nummeret udleveres til deltagerne.   

Vi klæder om i hallens omklædningsrum. 

 

7. Green Team (DJ)  

Faget er for 4.5.6. klassetrin 

Kan du lide naturen og holder du af at være udenfor? Synes du det er fedt at dyrke 

dine egne gulerødder og vil du gerne klappe en ko? Tør du hoppe i bidragten og se, hvor 

honningen kommer fra? Kan du lide at lave mad og finde på nye retter? Så vil GREEN 

TEAM være lige noget for dig!   

Vi veksler mellem at være ude og inde og inddrager forskellige fagpersoner i 

processen. Vi samarbejder med Asmildkloster Landbrugsskole. 

Sammen hjælper vi hinanden med at skubbe 

Houlkær i en lidt grønnere retning ☺ 

Vi er både udendørs ved skolen og ved 

Landbrugsskolen eller i 5.D i glasgangen 
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8.Teknologi og It-forståelse (RSR) 
Faget er for 5. og 6. årgang 

På dette valghold kommer vi ind på forståelsen af, 

hvordan computeren virker, og vi skal lære at 

programmere i forskellige sprog. Vi vil kigge på: 

• mikroprocessor  

• scratch 

• html-kodning 

• basisprogrammering  

• Hardware forståelse 

• Software forståelse 

 

Vi skal lære, hvordan disse arbejder sammen.  

Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning 

mellem små oplæg og ellers meget hands-on. Vi skal 

lære at programmere objekter, som efterfølgende 

kan laves på vores 3 D printer.  

Det forventes, at du medbringer pc hver gang. 

Vi er i 6.a i Kridthuset 

 

9. Fransk (AB) 
Faget er for 5.og 6.klassetrin.  

Undervisningen vil henvende sig til nybegyndere i fransk. 

Målsætningen er, at eleverne vil blive i stand til at 

kommunikere med lette vendinger på fransk - både 

mundtligt og skriftligt. Derudover vil undervisningen byde 

på et indblik i den franske kultur, så eleven kan agere i et 

fransktalende fællesskab. Undervisningen vil hovedsageligt 

komme til at foregå på fransk, herunder også med særlig 

brug af mimik og gestik.  

Vi er i 5.A i Gøgeredenb 


