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Fordybelsesfag Houlkærskolen 

7.årg. skoleåret 19/20 

Praktiske/musiske fag  
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Kære elever og forældre  

Eleverne i de ældste klasser i folkeskolen skal fremover have flere praktiske/musiske 
fag på skoleskemaet. Det er blandt andet obligatorisk for elever i 7. og 8. klasse at 
have ét af fagene håndværk/design, musik, billedkunst eller madkundskab, og 
faget skal afsluttes med en prøve på 8. årg. Dette for at styrke og ligestille de 
praktiske/musiske fag med øvrige fag i folkeskolen - så fremadrettet bliver alle fag i 
folkeskolen prøvefag. På Houlkærskolen udbydes alle 4 fag.  
Mere info om den nye ordning: Klik her  (Viborg Kommune har besluttet, at prøven 
er obligatorisk). 

 
 
Houlkærskolen har besluttet at kalde disse valgfag for fordybelsesfag.  

Nuværende 6. årg. skal derfor vælge et fordybelsesfag for de kommende to skoleår - 
dvs. for 7. og 8. klasse. 
Valget gælder for 2 år og der kan ikke i løbet af perioden skiftes til et andet fag.  

Tilmeldingen sker via Intra. Alle vælger to fag og ud fra tilmeldingerne til de enkelte 
fordybelsesfag, vurderes om faget kan oprettes.  

SÅ: læs denne lille folder grundigt igennem og spørg gerne ind til de enkelte fag, hvis 
der er noget, man er i tvivl om.   

 

 

 

 

 

 

Er man interesseret i at tage sit fordybelsesfag på Ungdomsskolen, er dette muligt i 

fagene musik, billedkunst og madkundskab (husk det betyder to år på 

Ungdomsskolen). Tilmeldingsblanket for Ungdomsskolen udleveres mandag. 

Omkring 1. juni vil man få af vide om man er optaget på Ungdomsskolen. Er man 

ikke blevet optaget, kommer man på et af de hold, der er oprettes på 

Houlkærskolen. 
   

 

 

https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/juni/180612-praksisfaglighed-bliver-en-obligatorisk-del-af-udskolingen
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Håndværk og design 

Håndværkværk og design i overbygningen bliver lige en tand federe end i 

mellemgruppen, både fordi du vælger det selv og du kan noget! 

Du får stor indflydelse på, hvordan dit design kommer til udtryk.  

Du skal være kreativ, vedholdende og fuld af gode, kreative ideer, du har lyst til at 

afprøve. Lidt håndværker, må du også godt være. 

Der kunne f.eks. Arbejdes med:  

➢ 100 måder at dekorere/upcycle en T-shirt: Klik ind og se  

➢ Paper basket  

➢ Micro bit, e-bling (En lille sy bar micro-controller kan 

styre alt lige fra LED (lys), servo- og andre små 

motorer, højtalere)    

 

 

 

Madkundskab 

Madkundskab er for dig med madmod, for foodies, for dig der 

kan lide at være i køkkenet og for dig der interesserer dig for 

mad. Valgfaget er et to årigt fag, som ender ud i en prøve på 8. 

årgang. 

I madkundskab skal vi ikke kun lave og spise mad - det handler i 

lige så høj grad om smagsprøver, om at snakke og om at fortælle 

om maden. Derudover indeholder faget en del teori. 

Vi skal igennem de to år beskæftige os med de fire overordnede emner: mad og 

sundhed, fødevarebevidsthed, madlavning, samt måltid og 

madkultur. Det betyder at vi bl.a. kommer til at arbejde 

med næringsstofferne i maden, økologi og bæredygtighed i 

fødevareproduktion, opskrifter, indkøb og organisering, 

samt lave retter og sammensætte smage f.eks. fra 

forskellige kulturer. 

https://www.youtube.com/watch?v=ITOXCt-JQhc
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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 holdet 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. Og så skal vi selvfølgelig ud af huset 

og se på kunst! 

 Vi vil løbende udstille vores billeder. 

 

Musik 

Har du kendskab til musik; at synge, at spille. Så har du nu 

muligheden for at udnytte din musikalsk evne i valgfag musik. 

Faget vil komme til at bestå af en masse sammenspil, men også 

af kompositionslære, musikteoretiske emner og musikhistorie. 

Faget vil køre over to skoleår (7.+8. klasse), og skal afsluttes 

med en prøve, hvor karakteren tæller med i den endelige 

afgangsprøve i 9. klasse. 

Prøven er en praktisk/mundtlig prøve bestående af følgende centrale elementer: 

A. Et lodtrækningselement, hvor eleven trækker et fordybelsesområde og 

planlægger en arbejdsproces hertil (60 min.).  

B. En øve- og fordybelsesfase indeholdende op til 7 undervisningslektioner (á 45 

min.)  

C. Aflevering af disposition for både teoretisk og praktisk del.  

D. En praktisk del på 5 min. (pr. elev), hvor eleven enkeltvis eller i gruppe spiller 

og/eller synger.  

E. En mundtlig del, hvor hver elev eksamineres i 30 min. (incl. votering)  

NB! Prøvebekendtgørelsen er endnu ikke kommet fra Undervisningsministeriet, og det er derfor 

ikke muligt at sige med sikkerhed, hvorledes prøveformen bliver. Dog, som det ser ud nu, 

kommer prøven til at være som følgende: 

 


