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Valgfag – periode 2 – skoleåret 15-16 
Valgfagene oprettes såfremt, der er elever nok pr. hold, og det er skemamæssigt muligt. 

4 elever til volley er nemlig ikke så sjovt og funktionsdygtigt som med 14 elever. 

Derfor vil alle valgfag ikke blive oprettet, da der samtidig prioriteres ud fra elevernes ønsker 

(prioritet fra 1-5) 

I løbet af året vælges der valgfag 3 gange, så man har et valgfag mellem 5 og 8 gange – alt efter 

ugedag. Valget foregår på elevernes intranet. 

Alle elever i 10. klasse skal have mindst 1 fag – nogle flere – alt efter til/fravalg af tysk og fysik. 9. kl. 

elever må have valgfag, men skal ikke. 

Badminton (SE) 
Badminton er for de, der har lyst til at gi’ den gas på en badmintonbane. Man vil kunne få 

undervisning i grundslagene - og der er plads til alle uanset niveau. 

Begynderspring (KH) 
Der vil til træning blive arbejdet med baglæns og forlæns spring. Vi vil til lave en masse spring og 

teknik på airtrack og i trampolinerne og få lært jer en masse fede spring! 

Cozy Girls Corner (BR) 
Har du lyst til at hygge dig med dine nye veninder på drengefrit område? Så er CGC lige noget for 

dig! Valgfagets indhold afhænger af DIG, da du er med til at bestemme, hvad der er relevant i 

undervisningen. Det kunne blandt andet være madlavning, bevægelse, kreativt værksted og dialog 

omkring, hvad der rører sig på LE og udenfor. 

Crossfit (RØ) 
Crossfit for alle. Vi kører efter stationsprincippet. Grundig opvarmning, lidt teknisk træning 

efterfulgt af dagens WOD (workout of the day) Øvelserne er funktionelle og kan relateres til 

hverdagen. Det kan være squat, press, dødloft, sjipning, boxjumps, løb, træk, stød, push ups, pull 

ups m.m. 
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Håndbold (Drenge) (SRH) 
På drengehåndbold arbejder vi med at dygtiggøre hinanden, og give hinanden konstruktiv feed-

back efter hver træning. 

Vi arbejder primært med den tekniske del af håndboldspillet, da vi ikke har en kamp, vi skal gøre os 

klar til.  

Så vil du have en fed gang håndboldtræning, og elsker du at udvikle dig, så er det her lige noget for 

dig. 

Instrumentalundervisning (LH) 
Kunne du tænke dig at blive bedre til at spille, eller kunne du tænke dig at lære at spille et 

instrument, så er dette tilbud helt sikkert noget for dig. 

Der tilbydes undervisning i guitar/ukulele, bas, trommer og keyboard/klaver. 

Undervisningen foregår på små hold og der er plads til både begyndere og øvede.  

Jeg sørger for, at du hele tiden bliver udfordret tilpas og udvikler dig på dit instrument, så du skal 

være parat til at bruge tid på at øve dig til hver lektion.  

VIGTIGT: Husk at give besked om, hvilket instrument du ønsker at spille på, og om du er 

nybegynder, let øvet eller øvet. DETTE SENDES TIL LARS PR. BESKED PÅ INTRANETTET. 

Kor/Sang/stemmetræning (LH) 
Kunne du tænke dig at synge sammen med en flok andre sangglade folk, så er dette tilbud helt 

sikkert noget for dig. 

Vi skal synge ”fede” flerstemmige arrangementer af forskellige popsange og rock-ballader, og hvis 

man har en solist i maven, er der også plads til det. 

I undervisningen arbejder vi også med stemmetræningsøvelser og sangteknik, men frem for alt 

skal vi ha´ det sjovt. 

Løbetræning ifm ¼ og/eller ½ marathon (PE) 
Kunne du tænke dig at løbe ¼, ½ eller sågar 1/1 marathon her i foråret 2016? 

Du kommer til at løbe sammen med Poul Erik Kristensen, der selv er aktiv løber med p.t. 72 

marathonløb på CVét samt adskillige ½ marathon løb. Træningen sigter mod deltagelse i Hald Ege 

Løbet i 2016 samt evt. i et marathonløb i  foråret 2016. 
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Mad og hygge (KJ) 
Du skal vælge "Mad og hygge", hvis du har lyst til at bage og lave mad sammen med andre. 

Vi laver varme retter, lækre kager, knækbrød og andre gode sager! 

Det bliver super hyggeligt!   

Magasinjournalist (AL) 
Magasinjournalist er for dig, som vil prøve kræfter både med ideudvikling, fotografering og skrive 

korte artikler. Og det er ikke bare for sjov – vores produkter bliver offentliggjort i skolens magasin 

INSPIRE. 

Meditation (MES) 
FIND RO OG KOM NED I GEAR – LÆR AT SLAPPE AF OG FOKUSERE. 

Der er gang I den på Levring og vi er alle super aktive hele tiden med diverse gode og sjove fysiske 

aktiviteter i løbet af dagen. Både kroppen og hovedet er meget i gang. Når ikke man er til time, er 

der folk omkring en hele tiden, så tankerne er også på arbejde. Det er fedt, men det kan være 

enormt rart at blive “tvunget” lidt ned I gear en times tid om ugen. Uden internet og virvar.  I 

meditation får du lov til at slappe af og lærer også hvordan du kan finde ro I stressede situationer. 

Jeg guider afslapningen med min stemme, og gerne til stille musik. Vi vil også arbejde to og to, hvor 

vi laver massagelignende sessioner. Der vil også være nemme strækøvelser indimellem til at hjælpe 

med at fokusere på kroppen. 

Når man udøver meditation/mindfulness regelmæssigt kan det have mange gode virkninger med 

sig. Mange vil opleve en eller flere af følgende effekter: 

- mindre stress 

- roligere sind 

- at få mere ud af arbejde og sport 

- mere livsglæde 

- velvære i kroppen 

- mere nærvær og opmærksomhed I dagligdagen 

Nem mad (SV) 
I dette fag laver vi enkle retter, der kan laves på under en time, gerne suppleret med bagning af 

brød og kager. Du kan godt glæde dig – for det smager super godt :-) – hvis du altså holder fokus når 

potter og pander skal ”svinges” 
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Parkour & Freerunning (JA) 
Parkour & Freerunning er faget hvor det handler om at udfordre sig selv på mod, fysik og teknik. 

Her ser vi muligheder frem for begrænsninger. Vi skal lege, træne teknik og lave styrketræning ude 

og inde. Vi skal rulle, hoppe, svinge, klatre, balancerer, gå på hænder og gelænder. Vi skal lave 

vaults, wallflip, wallspin, drop and role og meget mere.  

Så kom og lær de fede tricks, så du både kan komme hurtigt og blæret igennem byen.  

Rough N Tough (KM) 
Rough N Tough er et CrossFit inspireret fag hvor vi vil arbejde med alternative trænings former. Du 

vil komme igennem stabiliserende og skadesforbyggende træning men også få pulsen op i det røde 

felt og lære din krops fysiske grænser at kende. 

Styrketræningsøvelser (CS) 
Styrketræningsøvelser som blok fag henvender sig til alle som ønsker at forandre sin fysiske 

formåen. Det være sig både at få genoptrænet en svag ryg, et dårligt knæ eller skulder. Eller 

simpelthen strammes op fra top til tå. 

Det kan også være målet at tabe 10 kg eller få synlige mavemuskler og flad mave. 

Eller bare slet og ret at få bygget noget muskelmasse på :-) 

Kort sagt: ”Det er for alle” 

Teater (HA) 
Synes du det er sjovt og fedt at spiller teater? Eller vil du gerne bare være bedre til ikke at være 

genert og til at turde stille dig op foran andre/et publikum? Så skal du vælge teater-valgfag. 

Her vil vi arbejde med forskellige dramalege og teaterøvelser. Det bliver noget med improvisation, 

teatersport, karakterarbejde og meget andet. Vi skal grine og have det sjovt – og så skal vi udfordre 

os selv. Hvis holdet er med på det, slutter vi valgfagsperioden af med at tage en tur til Kjellerup, 

hvor I forklædt som fx poptøser/popdrenge, nørder, emo´er, stræbere o.lign. skal prøve at spille en 

helt anden rolle end den type, I selv til daglig er. 

Vild med film (FL) 
Vild med film er for dig, der gerne vil udfordres med levende billeder. Vi vil beskæftige os med film, 

som du ikke umiddelbart kender. Men jeg garanterer, at de alle sammen er fantastisk gode. Du skal 

høre om genrer, instruktører, filmiske virkemidler, forskelle på andre landes måder at opleve og 

lave film på, sladrehistorier og meget mere. 


