
Dragør, den 19. maj 2021 

Valgfag 2021-22 – 9. klasse 
 

Kære elever og forældre 

I det kommende skoleår har alle eleverne alle 3 valgfag i løbet af 9. klasse. Nedenunder kan du se de 3 

valgfag der bliver udbudt: 

 Naturfagsboost 

 Puls og præsentationsteknikker 

 Fagligt brush up (dansk og samfundsfag) 

 

Vedlagt er en beskrivelse af de 3 fag. 

                   

1. periode: 9.C Naturfagsboost, 9.D Puls & præsentation, 9.E Fagligt brush-up 

2. periode: 9.D Naturfagsboost, 9.E Puls & præsentation, 9.C Fagligt brush-up 

3. periode: 9.E Naturfagsboost, 9.C Puls & præsentation, 9.D Fagligt brush-up 

 

 

 

Fulde navn: ___________________________________________________________ 

 

Klasse: _______________________________________________________________ 

 

 

Afleveres senest fredag d. 11.6.2020 til din kontaktlærer! 

 

Mange hilsner 

 

Valgfagslærere & ledelse på Nordstrandskolen 

  



Dragør, den 19. maj 2021 

Valgfagskatalog for Nordstrandskolens 9. årgang for skoleåret 20/21 
 

”Naturfagsboost” 

v/ Mikkel Have  

Fagets formål 

I valgfaget "Naturfagsboost" er der fokus på individuel faglig fordybelse samt arbejde i plenum med 
konkrete naturfaglige udfordringer med naturfagsprøven i sigte. 

Udgangspunkter er, at eleverne styrkes inden for de fire kompetenceområder i naturfagene: 

 Undersøgelseskompetence 

 Modelleringskompetence 

 Kommunikationskompetence 

 Perspektiveringskompetence 

Dette kan komme i spil ved, at eleverne arbejder med et fællesfagligt fokusområde, hvor de får 
muligheden for at fordybe sig i hver enkelt ovenstående kompetence. 

 

 

 

 

  



Dragør, den 19. maj 2021 

”Puls og præsentationsteknikker som valgfag” 

v/ Casper Kvist  

Fagets formål 

I valgfaget "puls og præsentationsteknikker" er der fokus på at få pulsen op og blive bedre til at 

præsentere/fremlægge. 

 

Stk. 1 Eleverne skal i faget udvikle kompetencer og lyst til at bruge deres krop til fysisk udfoldelse ud 

fra troen på, at når man bruger energi, så får man energi. Dette gennem højintense lege og spil. 

Stk. 2. Eleverne skal gennem praksis og teori udvikle deres forståelse for, hvad en veldisponeret 

præsentation kan gøre for tilhørernes udbytte og deres egen oplevelse 

Stk. 3. På valgfaget skal eleverne udvikle deres forståelse for brugen af præsentationsteknikker. Små fif 

kan gøre en stor forskel, hvis man er bevidst om dem. 

____________________________________________________________________________________ 

”Fagligt brush up” 

v/ Signe Dreyer Kampann  

Fagets formål 

I valgfaget "Fagligt brush up" er der fokus på individuel faglig fordybelse og fælles arbejde med 
konkrete dansk- og samfundsfaglige discipliner. Fx Retstavning og læsning samt arbejde med aktuelle 
samfundsfaglige temaer og begreber.  

Stk.1 Eleverne skal i faget udvikle deres kompetencer og lyst til fordybelse i forhold til lektier og faglig 
forberedelse. 

Stk. 2 Eleverne skal gennem praktiske øvelser og klassegennemgang udvikle deres forståelse og 
færdigheder inden for konkrete danskfaglige discipliner som fx retstavning og læsning. 

Stk. 3 I valgfaget skal eleverne gennem fx klassesamtale, læringsspil og arbejde med aktuelle 
samfundsfaglige temaer opnå øget sikkerhed og forståelse for udvalgte faglige begreber i samfundsfag. 

 

 

 


