ÅBEN SKOLE
2017-18
Med Københavns Kommunes Ungdomsskole
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Indhold
Københavns Kommunes Ungdomsskole udbyder forskellige typer af åben
skole-tilbud til folkeskoler i København: valgfag i udskolingen, workshops,
lektiehjælp/faglig fordybelse og understøttende undervisning. Det er forskellige
forløb, der bliver realiseret i gode forpligtende samarbejder med kommunens
skoler.
I dette katalog kan du læse om de valgfag og workshops, som ungdomsskolen
tilbyder i skoleåret 2017-2018.
Hvis I har andre ønsker til valgfag, kan I kontakte os for nærmere information.
God læsning.
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Ungdomsskolens
undervisere
Ungdomsskolen rummer undervisere med mange
forskellige baggrunde. Der kan være tale om musikere, h åndværkere, yogalærere, kunstnere, sportsudøvere, p rogrammører, dansere, skuespillere,
universitetsuddannede og meget mere.
Fælles for dem er, at de har fagspecifikke k ompetencer
og brænder for at lære fra sig. De drager ofte stor
nytte af deres fagspecifikke viden og arbejdserfaring i
undervisningsforløbet og kan skabe autentiske og virkelighedsnære læringsmiljøer. Med baggrunde i brancher, der
er anderledes end dem, lærerne i folkeskolen repræsenterer, har ungdomsskolen mulighed for at supplere skolens
egen undervisning med anderledes undervisningstilbud.

Valgfagsundervisning
med ungdomsskolen
Ungdomsskolens valgfag er overvejende kreative/kunstneriske, praksisnære, oplevelsesorienterede, anvendelsesorienterede og produktorienterede forløb.
Et valgfag udgør 60 timer pr. skoleår i 7., 8. og 9. klasse.
Valgfagsundervisningen kan organiseres på forskellige
måder: det kan fx foregå ugentligt a’ to timers varighed i
30 uger, det kan foregå hele dage (fx 10 dage a’ 6 timer)
eller i temauger, men det kan også organiseres på andre
måder, afhængig af aktivitetens karakter og skolens ønske.
Ungdomsskolen anbefaler, at valgfagene gennemføres som
intensive forløb (hele dage eller temauger), og udvalgte
forløb kan kun bookes som intensive forløb.
Skoler kan vælge at udbyde valgfag i samarbejde med andre
skoler i nærområdet. Ungdomsskolen har gode erfaringer
med disse partnerskaber. Der udarbejdes samarbejdsaftale
mellem folkeskolen og ungdomsskolen, hvor de nærmere
detaljer omkring kontaktperson, økonomi, forsikring,
lokaler, materialer og andre praktiske forhold fastlægges.
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Køreplan for valgfagssamarbejde
Som udgangspunkt forløber et samarbejde om valgfag som følger:
Skolen/skolerne kontakter Københavns Kommunes Ungdomsskole senest
28. april for samarbejde omkring valgfag.
Der afholdes møde om det praktiske mellem skole(r) og ungdomsskolen i
maj/juni. Det er blandt andet vilkårene for samarbejde (samarbejdsaftale),
fagudbud, lokaliteter, undervisningstider, kontaktpersoner m.v., der aftales
her.
Maj: Ungdomsskolen laver aftaler med undervisere m.v. Det endelige
valgsfagstilbud med præsentationstekster sendes til skolen i løbet af maj
måned.
Eleverne vælger valgfag i maj eller juni måned i prioriteret rækkefølge 1-3.
Elevernes prioriterede valg sendes i excel-ark tilbage til ungdomsskolen
inden udgangen af juni.
I august afholdes der opstartsmøde på skolen mellem ungdomsskole,
skole/kontaktpersoner og valgfagsunderviserne umiddelbart inden
valgfagsundervisningen påbegyndes. Der afholdes desuden midtvejsseminar
og afsluttende evaluering. Der kan afviges fra denne køreplan, hvis skolen har
særlige ønsker til forløb, tider eller lignende.

Økonomi
Pris pr. lærertime (60 minutters undervisning, inkl. forberedelse og
feriepenge) er i skoleåret 2017/2018 kr. 370 kr.

Kontaktinformation
Har ovenstående vakt interesse, kan der rettes henvendelse til
almen@ungdomsskolen.kk.dk Det efterfølgende trin bliver et møde,
hvor vi drøfter jeres ønsker nærmere.
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Outdoor og friluftsliv
I valgfaget outdoor og friluftsliv vil der
være fokus på at samarbejde, at afprøve
udendørs aktiviteter og at bruge sin
krop på en ny og sjov måde.
Outdoor elementer kan bl.a. bestå af træklatring,
mountainbike, vandreture, vinterbadning, kano, heldags
cykelture eller udeskoleforløb.
I alle aktiviteter opbygges der et fællesskab, og de fysiske
anstrengelser pakkes ind i sjov og leg. Den enkelte elev
bliver i aktiviteterne opmærksom på sine egne grænser og
muligheden for at kunne rykke ved dem.

Læringsmål
Valgfaget sigter mod at udforske bevægelse og b eherskelse
af kroppen, social dannelse, forståelse for samarbejde og at
prøve nye aktiviteter af ude i det fri. Hertil knytter faget an
til eksisterende læringsmål inden for idrætsfaget:
•
•
•
•

Færdighedsmål: Eleven kan vurdere kvaliteter ved
friluftsaktiviteter på land og i vand
Vidensmål: Eleven har viden om kvaliteter og
kendetegn ved friluftsaktiviteter på land og i vand
Færdighedsmål: Eleven kan udvikle konstruktive samarbejdsrelationer i idrætslige aktiviteter
Vidensmål: Eleven har viden om s amarbejdsmetoder
inden for alsidige idrætsaktiviteter.

Supplerende læringsmål
•
•
•
•

Eleven har viden om samspillet mellem den e nkeltes
identitet og tilhørsforhold til sociale grupper og
fællesskabet
Eleven får viden om, hvordan man opfører sig med
respekt for naturen og bevarer den
Eleven får kendskab til problemløsning og
konflikthåndtering
Eleven lærer at værdsætte og sanse naturoplevelser.

Forventninger til deltagende elever
•
•
•
•
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Skal kunne gå 5 km uden pauser
Skal have og kunne bruge en cykel
Skal kunne opholde sig udenfor i alt slags vejr
Skal være åben over for nye oplevelser.
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I valgfaget maduniverset er fokus rettet mod finere mad

Maduniverset
I valgfaget maduniverset er fokus rettet
mod finere madlavning.
Valgfaget er praksisorienteret og retter fokus på råvarekendskab, tilberedning og køkkenfærdigheder gennem forskellige temaer såsom det søde og det salte køkken, noget med
kraft og krummer i - kort sagt hele maduniverset fra jord til
bord.
Under arbejdet i køkkenet introduceres der ligeledes til,
hvordan man kan arbejde med sundhed, økologi og bæredygtighed. Hertil knytter faget an til eksisterende læringsmål inden
for madkundskabsfaget:

Læringsmål
•
•
•
•
•
•

Færdighedsmål: Eleven kan strukturere madlavning fra idé
til præsentation
Vidensmål: Eleven har viden om madlavningsmål og
arbejdsprocesser
Færdighedsmål: Eleven kan etablere smags- og værdifulde
måltider
Vidensmål: Eleven har viden om sammenhæng mellem
smag, madglæde og livskvalitet
Færdighedsmål: Eleven kan vurdere fødevarers
bæredygtighed
Vidensmål: Eleven har viden om bæredygtighedskriterier
og produktionsforhold.

Supplerende læringsmål
•
•
•

Eleven har viden om betydningen af madens visuelle udtryk
Eleven kan sammensætte retter, som komplimenterer
hinanden
Eleven har viden om sammenhæng mellem karriereveje,
personlige værdier, interesser og færdigheder.

Slutprodukt

Det tilsigtede slutprodukt vil være en afsluttende “gallamiddag”,
hvor eleverne selv kreerer menuen, tilbereder maden og
præsenterer denne foran et dommerpanel og et antal gæster,
som eleverne selv har inviteret.

NB!

Enkelte forløb vil blive udbudt på Hotel- og Restaurantskolen
eller hos andre samarbejdspartnere inden for madverdenen
med henblik på at vise eleverne et professionelt arbejdsmiljø
og introducere dem til en erhvervsuddannelse.
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Filmværkstedet
I valgfaget Filmværkstedet arbejder
eleverne med filmmediet som k unstnerisk
og personligt udtryksmiddel.
Om forløbet
Eleverne skal både analysere og producere film, erhverve
sig tekniske færdigheder og få indblik i forskellige genrer. I
forløbet introduceres eleverne til filmproduktion, filmiske
virkemidler, videoredigering og fortælleteknik. Hertil
får de kendskab til dokumentargenren, interview- og
spørgeteknik samt youtuberkulturen og webetik.
Gennem valgfaget lærer eleverne at eksperimentere med
mediet og udfolde sig kreativt samt at udvikle både praktiske og analytiske evner inden for feltet. Faget knytter
an til det tværgående tema IT og medier og sigter mod
kunstnerisk, kulturel og kreativ dannelse. Hertil knytter
faget an til eksisterende læringsmål inden for dansk- og
mediefaget.

Læringsmål
•
•
•
•
•
•

Færdighedsmål: Eleven kan anvende
multimodale virkemidler i medieudtryk
Vidensmål: Eleven har viden om æstetiske
formsprog og virkemidler i multimodale
medieudtryk
Færdighedsmål: Eleven kan analysere
medieproduktioners opbygning og udtryk
Vidensmål: Eleven har viden om
medieproduktioners opbygning
Færdighedsmål: Eleven kan diskutere etiske
spørgsmål vedrørende kommunikation på
internettet
Vidensmål: Eleven har viden om
kommunikationsetik.

Supplerende læringsmål
•
•
•

Foto: Jeppe Gudmunsen-Holm
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Eleven træner sine færdigheder i digital
medieproduktion
Eleven kan diskutere betydningen af digitale
kommunikationsteknologier for eget liv og
fællesskab
Eleven har viden om medieproduktioners
mulighed for at påvirke kultur og identitet.

Det tilsigtede slutprodukt vil være et filmevent, hvor
elevernes film vises.
13

Samspil og sangskrivning
I valgfaget samspil og sangskrivning skal
eleverne arbejde kreativt og skabende
med musik og tekst.
Gennem fælles kreative øvelser og lege udvikles elevernes
fortrolighed med instrumenter, den kunstneriske proces og
evnen til at tænke frit samt færdiggøre et produkt.
Musikudøvelse indgår som en naturlig del af processen, hvor
også digitale medier inddrages i udviklingen af musikalske
skitser og demoer. Eleverne vil også blive introduceret til det
professionelle musikprogram Ableton Live, hvor musik og vokal
optages og redigeres.

Indhold
I arbejdet med sangtekster vil eleverne blive trænet i færdigheder inden for fremstilling og kommunikation, men også
læsning og fortolkning kommer i spil. Sange og tekster præsenteres og diskuteres i fællesskab og træner dermed eleverne i
præsentation og feedback. Målet er, at hver elev har medvirket
til mindst en færdig sang ved forløbets afslutning.
Eleverne vil også blive præsenteret for samspil, hvor de skal
samarbejde om at spille musik. Her får de får viden om rytme
og positionering i et band, og hvordan disse elementer kan
komplimentere hinanden.

Læringsmål
Valgfaget sigter mod kunstnerisk, kreativ og kulturel dannelse
samt forståelse for samarbejde og proces. Hertil knytter faget
an til eksisterende læringsmål inden for musikfaget:
•
•
•
•

Færdighedsmål: Eleven kan i samarbejde med andre
arrangere og komponere musik
Vidensmål: Eleven har viden om kompositions- og
arrangementsteknikker
Færdighedsmål: Eleven kan analysere egen og andres musik
Vidensmål: Eleven har viden om metoder til musikanalyse

Supplerende læringsmål:
•
•
•

Eleven får viden om samspil og roller i et band
Eleven træner sin evne til at idéudvikle og give feedback
Eleven får udvidet sin musikalske horisont.

Det tilsigtede slutprodukt vil være et release-event, hvor
e levernes værker præsenteres.
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Dans og udtryk
I valgfaget dans og udtryk er der fokus på
dansen som et kunstnerisk og personligt
udtryksmiddel.
Der vil blive arbejdet med dansekoreografier, forskellige
stilarter, danseimprovisation og med dansen som fortælling.
Eleverne vil i forløbet udvikle deres kropsbevidsthed og
forståelse for at kunne udtrykke sig kreativt gennem dans både selvstændigt og i samspil med andre. Opvarmning og
udstrækning indgår som naturlige elementer i undervisningen,
der også giver indblik i det professionelle dansemiljø.
Det tilsigtes at etablere undervisningen i et autentisk,
kunstnerisk miljø. Derfor arbejder ungdomsskolen sammen
med Dansekapellet, hvor undervisningen vil kunne foregå.
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Læringsmål
•
•
•
•

Færdighedsmål: Eleven kan bruge kroppen som udtryk
Vidensmål: Eleven har viden om krop og identitet
Færdighedsmål: Eleven kan beherske komplekse
bevægelsesmønstre i koreografier og improvisation
Vidensmål: Eleven har viden om samspillet mellem bevægelse og
musiks tempo, form og karakter samt bevægelsesanalyse i dans.

Supplerende læringsmål
•
•
•

Eleven kan agere i danseopvisninger med forskellige koreografier
Eleven kan udtrykke sig tydeligt fra en scene
Eleven har viden om kropslige udtryk og bevægelser.

Det tilsigtede (slut)produkt vil være en danseopvisning undervejs eller som
afslutning på valgfaget.
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Billedkunst og digital billedudvikling
I valgfaget billedkunst og digital billedudvikling er
der fokus på kunst, den visuelle kommunikation og
de visuelle virkemidler.
Eleverne får kendskab til forskellige visuelle medier og udtryksformer
som tegning, maleri, fotografi, video og det 3-dimensionelle. Eleverne lærer
om kunst og billedsprog, den kulturelle og historiske betydning samt den
visuelle kulturs indflydelse og magt.
Gennem oplevende og skabende billedarbejde kan eleverne få indsigt i kunst
og kulturformer og alsidige kommunikationsevner.
Valgfaget sigter mod kunstnerisk dannelse samt at udvikle elevernes evner
inden for kommunikation, præsentation og samarbejde. Hertil knytter faget
an til eksisterende læringsmål inden for dansk- og billedkunstfaget:

Læringsmål
•
•
•
•
•
•

Færdighedsmål: Eleven kan udtrykke sig i forskelligartede materialer og digitale
medier
Vidensmål: Eleven har viden om materialer og digitale mediers udtryksmuligheder
Færdighedsmål: Eleven kan analysere billedgenrer i den visuelle kultur
Vidensmål: Eleven har viden om de visuelle kulturers billedgenrer
Færdighedsmål: At eleverne kan forstå og anvende billeder som udtryk og
kommunikation
Vidensmål: At eleverne får viden om visuel kultur og identitet

Supplerende læringsmål
•
•

Eleven kan planlægge en kommunikativ billedproces fra skitse til færdigt produkt
Eleven får viden om den kunstneriske og kreative proces, der ligger bag skabelsen af et
kreativt produkt.

Det tilsigtede slutprodukt vil være en fernisering, hvor elevernes værker præsenteres.
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Teater, drama og performance
I valgfaget teater, drama og performance
skal eleverne arbejde med teatret og dets
virkemidler.
Eleverne bliver introduceret til forskellige teaterformer og dramadiscipliner og udvikler gennem lege og øvelser deres fantasi,
kreativitet og mod. I forløbet lærer eleverne om kropssprog,
karakterarbejde, historiefortælling og improvisation.
Valgfaget sigter mod kunstnerisk og kreativ dannelse samt at udvikle elevernes evner inden for kommunikation, præsentation og
samarbejde – redskaber de fremadrettet kan anvende til eksamen
og fremlæggelser.

Supplerende læringsmål
•
•
•
•

Eleven kan agere i dramaproduktioner med forskellige virkemidler
Eleven kan analysere teater-og dramaproduktioner
Eleven kan udtrykke sig tydeligt fra en scene
Eleven har viden om skuespilteknikker.

Det tilsigtede (slut)produkt vil være en dramaproduktion, som vises for et publikum undervejs
eller som afslutning på valgfagsperioden.
NB! For at skabe et autentisk læringsrum samarbejder Ungdomsskolen med Teaterbutikken, Teater ZebU og Teater GROB, hvilket i de fleste tilfælde muliggør afvikling af
undervisningen hos nævnte samarbejdspartnere.

Hertil knytter faget an til eksisterende læringsmål inden for dramaog danskfaget

Læringsmål
•
•
•
•
•
•
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Færdighedsmål: Eleven kan improvisere med krop og stemme
med udgangspunkt i de dramaturgiske grundelementer
Vidensmål: Eleven har viden om figur, rum, tid og forløb
Færdighedsmål: Eleven kan bruge kropssprog og stemme
tilpasset kommunikationssituationen
Vidensmål: Eleven har viden om kropslige og retoriske
virkemidler
Færdighedsmål: Eleven kan sætte sceniske elementer sammen
på baggrund af kompositoriske virkemidler
Vidensmål: Eleven har viden om konflikt, kontrast, rytme og
metaforer.
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Sport og bevægelse
I valgfaget sport og bevægelse er der fokus på
bevægelse, idræt, teknik og taktik. Ungdomsskolen
samarbejder med Idrætsprojektet i Københavns
Kommune om idræts- og sportsvalgfag.
Idrætsprojektet rummer en lang række erfarne og energiske idrætsundervisere sportsinstruktører og trænere, der til hverdag bruger bevægelse
og idræt som redskab til at engagere unge i idræt, ungefællesskaber og
samfundsliv.

Om undervisningen
Instruktørerne arbejder værdibaseret og samarbejder bl.a. de unge om at
etablere ”Tro, Håb og Tryghed” og fornyet motivation. Der lægges bl.a. vægt
på, at eleven lærer ”den gode modtagelse” i idrætsaktiviteter samt den gode
værtsrolle. Eleverne skal således udvikle forudsætninger for at deltage ansvarsfuldt og engageret i forpligtende idrætsfællesskaber.
I undervisningen arbejdes der både med idrætsudøvelse og idrætsledelse,
idrætskultur, foreningsliv, anatomi, træningsformer (styrketræning, motionstræning, boldspil), taktik og teknik m.m. Der veksles mellem oplæg, teoretiske og praktiske øvelser og idrætsaktiviteter m.v.
Valgfaget sigter mod personlig og social udvikling af eleverne. Hertil knytter
faget an til eksisterende læringsmål inden for idrætsfaget.

Læringsmål
•
•
•
•
•
•

Færdighedsmål: Eleven kan udføre og formidle et opvarmningsprogram
tilrettelagt i samarbejde med andre
Vidensmål: Eleven har viden om opvarmningsprogrammers formål,
struktur og variationsmuligheder
Færdighedsmål: Eleven kan udvælge relevante øvelser med bestemte
hensigter
Vidensmål: Eleven har viden om øvelsers hensigter og mål
Færdighedsmål: Eleven kan udvikle konstruktive samarbejdsrelationer i
idrætslige aktiviteter
Vidensmål: Eleven har viden om samarbejdsmetoder inden for alsidige
idrætsaktiviteter.

Supplerende læringsmål
•
•
•

Eleven kan deltage i ledelse af idrætsaktiviteter og idrætsforeningsliv
Eleven kan igangsætte og lede idræts- og træningsaktiviteter med engagement og gejst og forklare aktivitetens hensigt
Eleven har viden om træningsmetoder, og hvordan man forklarer,
igangsætter og leder en aktivitet.

Det tilsigtede slutprodukt vil være et Ungdomsskole instruktørcertifikat.
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Entreprenørskab, tech og programmering
I valgfaget entreprenørskab, tech og programmering er der fokus på
fremtidens kompetencer og teknologier.
Eleverne introduceres til programmering og de nyeste teknologier (fx virtual reality, 3D-printning, droner, etc.) med udgangspunkt i innovative arbejdsprocesser og med henblik på at udvikle
og markedsføre et innovativt produkt. Forløbet vil fremme elevernes evne til at arbejde innovativt,
projekt- og produktorienteret samtidig med, at de lærer basale færdigheder inden for programmering,
3D-tegning og anvendelse af nye teknologier.

Læringsmål
Valgfaget knytter an til det tværgående tema IT og Medier i folkeskolen og sigter mod at udvikle
elevernes evner inden for kreativ tænkning, forståelse af proces, præsentation og samarbejde. Hertil
knytter faget an til eksisterende læringsmål inden for fysik/kemi- og danskfaget:
•
•
•
•
•
•

Færdighedsmål: Eleven kan designe enkle teknologiske løsninger på udfordringer fra hverdag og
samfund
Vidensmål: Eleven har viden om metoder til udvikling af tekniske løsninger
Færdighedsmål: Eleven kan organisere samarbejde om fremstilling
Vidensmål: Eleven har viden om produktionsplanlægning, roller, faser, ressourcer, opgavetyper og
deadlines
Færdighedsmål: Eleven kan disponere og layoute stof, så det fremmer hensigten med produktet
Vidensmål: Eleven har viden om målrettede dispositions- og formidlingsmetoder.

Supplerende læringsmål inden for entreprenørskab
Handling:
• Færdighedsmål: Eleven kan med støtte planlægge og gennemføre simple værdiskabende projekter
og aktiviteter.
• Vidensmål: Eleven har viden om enkel projektledelse.
Kreativitet:
• Færdighedsmål: Eleven kan identificere muligheder eller ideer ud fra grundlæggende viden.
• Vidensmål: Eleven har viden om enkelte kreative metoder og processer.
Omverdensrelation:
• Færdighedsmål: Eleven kan analysere og vurdere muligheder i en enkel kontekst.
• Vidensmål: Eleven har viden om grundlæggende forretningsmodeller, marked og markedsvilkår
Personlig indstilling:
• Færdighedsmål: Eleven kan gøre rede for personlige drømme og visioner med begrænset kompleksitet, og anvise eksempler på veje til at realisere disse.
• Vidensmål: Eleven har viden om forskellige karriereveje og muligheder for gennem valg at påvirke
disse.

Slutprodukt

Det tilsigtede slutprodukt vil være deltagelse i et af Fonden for Entreprenørskabs entreprenørskabsprogrammer, hvor eleverne får mulighed for at præsentere deres ide/produkt foran et panel af
iværksættere og erhvervsfolk.
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NB! Enkelte forløb vil blive udbudt hos udvalgte erhvervsuddannelser og eksterne samarbejdspartnere
med henblik på at vise eleverne et professionelt arbejdsmiljø og introducere til erhvervsuddannelserne.
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Yoga og mindfullness
I valgfaget yoga og mindfulness er der
fokus på selvværd, identitet og kropslige
øvelser.
Eleverne vil arbejde med meditation, åndedræt, visualiseringsøvelser, afspænding, samarbejde og skriveøvelser.
I forløbet introduceres der til gennemprøvede teknikker, der
styrker elevernes selvforståelse, kropskendskab og selvværd.
Løbende vil vi også arbejde med skriveøvelser, der hjælper
dem med at forbinde sig til deres personlige identitet.

Om forløbet

Valgfaget veksler mellem teori og praksis og sigter mod at
støtte op om elevernes evne til at lære på forskellige måder
sammen med andre. Forløbet er skræddersyet til udskolingselever, som har brug for bedre selvværd, retning og at tro
mere på sig selv.
Faget sigter mod at give eleverne større forståelse for sammenhængen mellem deres psyke og krop. Der arbejdes
med håndtering af tankers indflydelse på krop og selvværd
samt redskaber til at håndtere pressede perioder som fx
eksamensperioder. Hertil knytter faget an til eksisterende
læringsmål inden for idrætsfaget.

Læringsmål
•
•
•
•

Færdighedsmål: Eleven kan vurdere fysisk aktivitets
effekt på krop og identitet
Vidensmål: Eleven har viden om idrætsudøvelses
betydning for krop og identitet
Færdighedsmål: Eleven kan analysere fysiske og psykiske
forandringer i forbindelse med kroppens udvikling
Vidensmål: Eleven har viden om kroppens betydning for
psyke og identitet.

Supplerende læringsmål
•
•

Eleven kan udføre forskellige yogastillinger med fokus på
krop og sind
Eleven har viden om mindfulness og brugen af dette
redskab til at styrke indre balance.

Det tilsigtede slutprodukt er en løbende udarbejdelse af
en individuel refleksionsportfolio. Denne portfolio består
af elevens egne refleksioner og tanker, samt øvelser fra
undervisningen. Portfolioen er tænkt som et værktøj eleverne
arbejder med løbende, men også som et opslagsværk, der kan
bruges efter valgfagets afslutning.
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E-sport
I valgfaget E-sport er der fokus på samarbejde, onlinespil og strategi.
Eleverne bliver introduceret til samarbejdsmetoder, taktiske a nalyser,
design og eksekvering af forskellige strategier via gennemgang af
tidens største onlinespil.
Forløbet vil fremme elevernes evne til at arbejde sammen under pres, kommunikere, arbejde
koncentreret og forstå vigtigheden af at analysere og reflektere over egen ageren. Undervisningen
veksler mellem teori, problemanalyse, diskussioner og træning om/af e-sport.
Valgfaget sigter mod at gøre eleverne klogere på deres egen rolle og foretrukne måde at agere på, samt
hvordan man som hold, på en planlagt måde, kan nå et fælles mål.

Læringsmål
Hertil knytter faget an til eksisterende læringsmål inden for danskfaget:
• Færdighedsmål: Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog
• Vidensmål: Eleven har viden om demokratisk dialog
• Færdighedsmål: Eleven kan diskutere etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på internettet
• Vidensmål: Eleven har viden om kommunikationsetik
• Færdighedsmål: Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget
liv og fællesskab
• Vidensmål: Eleven har viden om sammenhængen mellem digitale teknologier og kommunikation.

Supplerende læringsmål:
•
•
•
•

Eleven kan udvikle hensigtsmæssige strategier på baggrund af teknisk analyse i e-sport
Eleven har viden om teknisk analyse af karakterer og omgivelser i e-sport
Eleven kan samarbejde og kommunikere omkring en gruppes fælles mål
Eleven kan reflektere over sin egen indsats og dennes betydning for holdets samlede præstation

Det tilsigtede (slut)produkt vil være større e-sport events, hvor eleverne får mulighed for at dyste mod
andre skoler og gøre brug af ovennævnte færdigheder i praksis.
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Workshops med ungdomsskolen
Ungdomsskolens workshops er unik mulighed for at få ny fokuseret energi og inspiration ind i
klasserummet. Formålet med ungdomsskolens workshops er at inspirere både lærere og elever til
at tænke anderledes i og om deres skoledag. Dette gøres ved at introducere og inspirere til nye
arbejdsmetoder inden for fagområder som dansk, idræt, bevægelse i undervisningen, innovation,
trivsel og uddannelsesparathed.

Sådan foregår det
Ungdomsskolens workshops er et gratis samlet forløb af fire timers varighed, hvor u ngdomsskolens
underviser inspirerer og introducerer til et tema. Workshoppen understøttes af en af klassens
faglærere, som samarbejder med ungdomsskolens underviser om at skabe et motiverende og anderledes læringsrum for eleverne. Klassens faglærer modtager efter workshoppen inspirationsmateriale
til det videre arbejde med workshoppens tema.
Forløbets varighed gør workshoppen til en introduktion af det pågældende tema/emne. Efterfølgende
er der mulighed for at tilkøbe udvidede forløb, som giver mulighed for mere fordybelse og indsigt i
temaer, øvelser, emner og videre arbejde med indholdet.
De udbudte workshops kan både fungere som en del af den fagfaglige undervisning, som understøttende undervisning eller som faglig fordybelse.

Ungdomsskolen udbyder følgende workshops i skoleåret 2017/2018:
•
•
•
•
•

Præsentationsteknik, krop og udstråling
De 7 karaktertræk - personlig og social udstråling
Tech lab(s)
Movement lab - Innovative løsninger på mere bevægelse i undervisningen
“Skriv godt!”

Praktisk information:
•
•
•
•
•
•

Varighed: 4 timer
Antal elever: Max 26 elever
Pris: Gratis for folkeskoler i 2017-18, men med en begrænsning på 3 gratis workshops pr. skole.
Ønskes der yderligere forløb kan disse tilkøbes (timepris: 370,-)
Underviser: En kvalificeret underviser fra ungdomsskolen, der samarbejder med klassens
faglærer
Klassens faglærer får efter workshoppen udleveret inspirationsmateriale til videre brug.
Bestilling af forløb: almen@ungdomsskolen.kk.dk

Workshop:
Præsentationsteknik, krop og udstråling

Workshop:
De syv karaktertræk - personlig og social udvikling

“Præsentationsteknik, krop og udstråling” er en kreativ og praktisk workshop á 4 timers varighed, som
henvender sig til 7., 8., og 9. klasse. Formålet med workshoppen er at styrke elevernes kommunikative og
“performative” evner og kropslige bevidsthed.

“De syv karaktertræk – personlig og social udvikling” er en workshop á 4 timers varighed, som henvender
sig til 7., 8., og 9. klasse. Formålet med workshoppen er at styrke elevernes personlige og sociale kompetencer og give klassen og lærer redskaber og værktøjer til at arbejde videre med dette felt.

Eleverne bliver gennem workshoppen præsenteret for en række øvelser og redskaber, som de kan anvende
til eksamen, i fremlæggelser og andre performative situationer. Undervisningen er øvelsesbaseret og består
bl.a. af en del teater- og dramaøvelser og praktiske kommunikationsøvelser.

I workshoppen introduceres eleverne til de syv karaktertræk, og eleverne arbejder med at identificere
e ksempler på disse via refleksion og cases.

Eleven får viden om elementer i præsentationsteknik og betydningen af krop og udstråling i performative
situationer. Der lægges vægt på at skabe trygge rammer, hvor der er plads til at eksperimentere, undersøge
og fejle.
Forløbet knytter an til eksisterende kompetencemål for kommunikation inden for danskfaget:
• Kompetencemål: Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse, formelle og sociale situationer.
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Der arbejdes desuden med elevernes selvbillede ud fra en narrativ tilgang med samarbejdsøvelser og
personlig udstråling.Vi tilsigter i workshoppen at skabe et tillidsfuldt, respektfuldt og anerkendende rum i
samarbejde med klassens faglærer.
Workshoppen er en mulighed for, at klassen får etableret et sprog omkring begrebet ‘uddannelsesparathed’
i relation til den personlige og sociale udvikling. De syv karaktertræk er engagement, vedholdenhed, social
intelligens, taknemmelighed, selvkontrol, optimisme og nysgerrighed.
Forløbet knytter an til eksisterende obligatoriske emne “Uddannelse og job” samt kompetencemålet for
kommunikation i danskfaget:
• Kompetencemål: Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse, formelle og sociale situationer.
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Workshop: Tech lab(s)

Workshop: Innovation & bevægelse i undervisningen

“Tech lab(s)” er en række workshops á 4 timers varighed, som henvender sig til 7., 8., og 9. klasse. I Tech
lab(s) er der fokus på fremtidens kompetencer og teknologier. Formålet er, at eleverne får mulighed for at
afprøve de nyeste teknologier samt reflektere over deres muligheder og begrænsninger.

“Innovation & Bevægelse I Undervisningen” er en innovativ workshop á 4 timer, som henvender sig til 7.,
8., og 9. klasse. Formålet med workshoppen er at få mere bevægelse ind i undervisningen samtidig med, at
eleverne får indblik i innovative arbejdsmetoder.

Hver workshop følger den samme proces, men fungerer uafhængigt af hinanden, da de er bygget op om
forskellige teknologier. Processen ser ud som følger:
• Introduktion til teknologien og en given problemstilling
• Teori og/eller prototype udvikling
• Test af prototype
• Løsning af problemstilling samt opfølgning hvor muligheder og begrænsninger for teknologien drøftes.

Eleverne bliver introduceret til metoder inden for kreativ idégenerering, idé/konceptudvikling, afprøvning
(prototyping) og præsentation. Herefter skal eleverne selv udvikle konkrete idéer og metoder til, hvordan I
som klasse og skole kan få mere bevægelse ind som en integreret del af undervisningen.

De forskellige Tech lab(s) er:
• Virtual reality
• Droneflyvning
• Lego Mindstorms
• Little Bits
• Makey Makey

Hertil knytter forløbet an til eksisterende lovkrav fra Folkeskoleloven om folkeskolens indhold og struktur,
samt eksisterende kompetencemål for “Krop, træning og trivsel” i idrætsfaget:

Workshoppen knytter an til det tværgående tema “Innovation og entreprenørskab” og sigter mod at
udvikle elevernes evner inden for kreativ tænkning og diskussion.

•
•

Kapitel 2, § 15: ”Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i
gennemsnitligt 45 minutter om dagen”.
Kompetencemål: Eleven kan vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i et aktuelt og fremtidigt
perspektiv.

Tech lab(s) knytter an til de tværgående temaer IT og Medier og Innovation og Entreprenørskab i
folkeskolen og sigter mod at udvikle elevernes evner inden for kreativ tænkning, refleksion og diskussion.
Hertil knytter forløbet an til eksisterende læringsmål inden for danskfaget:
•
•
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Færdighedsmål: Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv
og fællesskab
Vidensmål: Eleven har viden om sammenhængen mellem digitale teknologier og kommunikation.
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Workshop: Skriv godt!

8-timers forløb: skriveværksted med genregennemgang

“Skriv godt!” er en workshop á 4 timers varighed, som henvender sig til 8., og 9. klasse. Formålet med
workshoppen er at gøre eleverne sprogligt bevidste, styrke dem i læsning, feedback og redigering samt
kildekritik og research.

Skriveøvelser, diskussion og genregennemgang er de tre nøgleord, der betegner forløbet. Med 8 timer over
3 uger er der endnu større mulighed for at træne eleverne i at blive bedre til at skrive – og kunne øve sig
fra gang til gang.

Undervisningen veksler mellem oplæg, praktiske øvelser og gruppediskussioner, hvor eleverne får trænet
deres sproglige fokus, set på egne og andres tekster med undersøgende biller og selv skriver - igen og igen.

Forløbet vil have fokus på de journalistiske genrer, der kræves kendskab til ved afgangseksamenen i 9.
klasse: Nyhedsartiklen, baggrundsartiklen, reportagen, klummen og debatindlægget.Ved at gennemgå og
lave øvelser for hver genre styrkes elevernes viden om og forståelse for de enkelte former.

Workshoppen tager udgangspunkt i elevernes færdigheder og arbejder hen imod en færdigredigeret tekst.
Den første halvdel af workshoppen fokuserer på sproget, skriveøvelser, kildekritik og redigering. I anden
halvdel skal eleverne tage de nylærte kundskaber i brug og arbejde med en tekst eller opgave, som de har
taget med hjemmefra.
Alle skriveøvelser og oplæg har et fagligt udgangspunkt og stiler mod, at elever og lærere kan gøre brug af
dem i deres fremtidige undervisning, opgaver og skriftlige afgangsprøver.

Gennem øvelser, læsning og diskussion vil eleverne blive bevidste om egen stil, form og genretræk. At øve
sig på at skrive i praksis er den bedste måde at forstå sproget på – hvad enten det er inden for en specifik
genre eller mindre øvelser til at åbne op for et skrivestop.
Hver undervisningsgang vil have et konkret genrefokus med relevante skriveøvelser til.
Forløbet knytter an til eksisterende læringsmål inden for danskfaget:

Forløbet knytter an til eksisterende læringsmål inden for danskfaget:
•
•
•
•
•
•
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Færdighedsmål: Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning
Vidensmål: Eleven har viden om kildekritisk søgning
Færdighedsmål: Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler
Vidensmål: Eleven har viden om sproglige virkemidler
Færdighedsmål: Elever kan registrere og korrigere egne og andres fejl
Vidensmål: Eleven har viden om sproglig korrekthed.

•
•
•
•
•
•

Færdighedsmål: Eleven kan gennemføre en målrettet analyse af en tekst
Vidensmål: Eleven har viden om analysemetoder og forståelsesstrategier
Færdighedsmål: Eleven kan undersøge samspillet mellem genre, sprog, indhold og virkelighed
Vidensmål: Eleven har viden om genre, sprog, symbolik, forfatter, værk og fortæller
Færdighedsmål: Eleven kan diskutere forskellige fortolkninger af en tekst
Vidensmål: Eleven har viden om forskellige læserpositioner.
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