
 

  

   

 
 

Valgfag 

 

I folkeskolelovens § 9 er der nævnt i alt 12 valgfag, som kan udbydes på skolerne.  

Fagene er: Tysk, fransk, spansk, billedkunst, medier, filmkundskab, drama, musik, håndværk 

og design, madkundskab, almindelige indvandrersprog for elever med fornødent 

forhåndskendskab til sproget og arbejdskendskab.  

Hertil kommer fag, der udbydes til 10. klasse, men også kan udbydes i 7.-9. klasse: 

metal/motorværksted, byggeværksted, teknologiværksted, serviceværksted, produktudvikling 
og formgivning og iværksætter, sundhed og sociale forhold, teknologi og kommunikation. 

De nævnte valgfag er på linje med de øvrige fag i folkeskolen beskrevet med formål, 
kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for faget. 

Med folkeskolereformen gives der imidlertid mulighed for, at byrådet kan godkende 

kommunale valgfag, hvilket vil sige, at der tilbydes eleverne undervisning i andre fag og 

emner udover valgfagsrækken, og som ikke nødvendigvis er praktisk eller kunstnerisk 

betonede fag.  

  

De kommunale valgfag skal beskrives på samme måde som de ovenfor nævnte valgfag med 

målopstilling på forskellige niveauer.  

I beskrivelsen skal følgende spørgsmål besvares: 

 Hvad skal eleverne lære i valgfaget? 

 Hvordan skal de lære det (arbejdsmåder)? 

 Hvorfor skal de lære det? 

Undervisningsministeriet har udarbejdet en skrivevejledning og en skabelon til formålet. Denne 
skabelon er også udformet i en Struer-udgave og kan tilgås via intranettet. 

Kommunerne kan også vælge at tilbyde valgfag, der normalt er 1-årige, over længere forløb, 

en mulighed der vil være relevant på skoler med udskolingslinjer, hvor en del af den 
indholdsmæssige toning kan ske gennem valgfag, der er tilknyttet linjen. 

I forbindelse med skolereformen indgår skolerne i et samarbejde med Struer Musikskole og 

Struer Ungdomsskole, forskellige frivillige foreninger, virksomheder og ungdomsuddannelser. 

Etablering af forskellige valgfag er et oplagt samarbejdsområde. 

Byrådet har pr. 31.05.2016 besluttet, at kompetencen til at godkende nye kommunale valgfag 

uddelegeres til administrationen på Rådhuset (Center for skole og dagtilbud). 

 

Pr. 14.06.17 er følgende kommunale valgfag udover valgfagsrækken godkendt: 

 Træarbejde (Ungdomsskolen). 

 Motor (Ungdomsskolen). 

 e-sport (Ungdomsskolen). 

 e-sport (Langhøjskolen). 

 

http://www.struer.dk/
http://www.lydensby.dk/

