Skoleudvalget

Punkt 5.

Drøftelse af henvendelse fra byrådsmedlem Maja Torp (V) - Indførelse af
praktiskorienterede valgfag, samt muligheden for etablering af pulje på 1 mio. kr., til
skolernes valgfag og eventuelle samarbejder mellem skolerne og lokale
håndsværksmestre
2018-031920
Byrådsmedlem Maja Torp (V) har anmodet om, at følgende optages på Skoleudvalgets dagsorden:
"Drøftelse om indførelse af praktiskorienterede valgfag, samt muligheden for etablering af en pulje på 1 mio. kr.
til skolernes valgfag, og eventuelle samarbejder mellem skolerne og lokale håndsværksmestre."

Beslutning:
Drøftet.
Forslaget sendes videre til den samlede prioritering i budget 2019.
Skoleudvalget ønsker, at forvaltningen udarbejder et forslag til udvidelse af valgfagsrækken, både med
anvendelsen af 1 mio. kr. og et forslag til en ressource neutral model. Sagen fremsendes til Skoleudvalget efter
budgetvedtagelsen.
Mette Ekstrøm Jensen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Nærværende sag fremsendes til drøftelse i Skoleudvalget på baggrund af henvendelse fra byrådsmedlem
Maja Torp (V) vedrørende muligheden for at indføre nye valgfag i folkeskolen målrettet de praktiske
færdigheder, som eksempelvis håndværksmæssige fag. Valgfagene skal være en del af den udbudsvifte af
valgfag, der tilbydes fra 7. klasse.
Lovgivning
Bestemmelserne om valgfag findes i Folkeskolelovens §9.
Ud over den undervisning, som skal tilbydes efter §§ 5, 7 og 7 a, kan der tilbydes eleverne på 7.-9. klassetrin
undervisning i følgende fag og emner som valgfag:













Tysk
Fransk
Spansk
Billedkunst
Medier
Filmkundskab
Drama
Musik
Håndværk og design
Madkundskab
Almindelige indvandrersprog for elever med fornødent forhåndskendskab til det pågældende sprog
Arbejdskendskab

Stk. 2. Valgfag udbydes som 1-årige trinforløb, bortset fra håndværk og design samt madkundskab, der
udbydes som 2-årige trinforløb, samt tysk og fransk, der udbydes som 3-årige trinforløb. Kommunen kan
vælge at udbyde de valgfag, der efter 1. pkt. udbydes som 1- eller 2-årige trinforløb, som trinforløb på op til 3
år.
Beskrivelse af valgfag
I 7. - 9. klasse skal eleverne have valgfag. Eleverne skal tilbydes 120 timers valgfag, svarende til det
vejledende timetal for to valgfag, og derudfra vælge mindst ét valgfag. Det vil sige, at eleverne altid skal
have to valgfag at vælge imellem. Skolerne bestemmer selv, hvor mange valgfag eleverne har mulighed for
at følge ud over det ene obligatoriske.
I udgangspunktet udbydes valgfag for et år ad gangen. Dette er dog undtaget madkundskab og håndværk
og design, der udbydes som toårige valgdag, og tysk og fransk, der udbydes som treårige valgfag.
Derudover er der også mulighed for at udbyde de valgfag, som førhen var forbeholdt 10. klasse, som
Byggeværksted, Iværksætter og Sundhed og sociale forhold.
De 60 vejledende undervisningstimer skal dog ikke nødvendigvis fordeles på to lektioner om ugen i 40 uger,
men kan også samles på for eksempel 20 uger eller på nogle særlige valgfagsdage/-uger. Derudover har
kommunerne mulighed for selv at oprette valgfag.
De kommunale valgfag kan udbydes som for eksempel halvårlige forløb (svarende til 30 undervisningstimer).
I det tilfælde skal målene for faget stemme overens med timetallet for valgfaget. De kommunale valgfag skal
følge samme model som valgfagsrækken.
Dermed er der mulighed for skolerne selv at udvikle valgfagshold der favner de mere praktiske færdigheder,
så længe disse opfylder samme krav om læringsmål, som den øvrige valgfagsrække. Ligeledes findes der i
den eksisterende valgfagsrække valgfaget Håndværk og design, der indebærer følgende:
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”Eleverne skal i valgfaget håndværk og design beherske håndværks- og designprocesser og arbejde
udforskende, problemløsende og evaluerende med henblik på at fremstille og vurdere produkter med
æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi. Eleverne skal arbejde med innovative og entreprenante tilgange
i udførelsen af produkter.
Faget håndværk og design som valgfag omfatter tre kompetenceområder: Håndværk – forarbejdning,
håndværk – materialer samt design”.
Praksis i Aalborg Kommune
I Aalborg Kommune er det Skolechefen, der er bemyndiget til at godkende de valgfag, som skolerne selv
udvikler. Skolerne har god tradition for også at lave praktisk orienterede valgfag, som de selv udvikler eller
eksempelvis i samarbejde med UngAalborg, erhvervsplaymakeren og/eller ekstern partner.
Alle godkendte valgfag er samlet på nogetathavedeti.dk.
I listen over godkendte valgfag findes blandt andet:





Håndværkerlinjen – Sulsted Skole
Journalistik og grafisk design – Kongerslev Skole
Madkundskab – Tornhøjskolen
Designproces – fra idé til produkt – Gudumholm Skole

Herudover tilbyder UngAalborg valgfag til skolerne, som blandt andet:





Håndværk (indeholder elementer fra murer, tømrer, brolægning, VVS, elektriker mv.)
Præsentationsteknik
Musikkomposition og produktion
App og spiludvikling

Desuden tilbydes der valgfagsholdet Iværksætteri og innovation i samarbejde med erhvervsplaymakeren,
hvor eleverne gennemgår en proces fra ideudvikling til produktion til endeligt produkt. I undervisningsforløbet
inddrages erhvervslivet som gæsteundervisere.
Økonomi
Ud fra skolernes timebevilling fremgår det, hvor mange timers valgfag den enkelte skole skal levere (60 timer
pr. klasse i 7.-9. klasse).
Dermed er der i skolernes timebevilling timer til at dække valgfagstimerne, som samlet for alle kommunens
skoler svarer til 9 mio. kr.
UngAalborg har et tæt samarbejde med skolerne og har etableret 105 valgfagshold i indeværende skoleår
sammen med skolerne. UngAalborg dækker 25% af udgifterne til de valgfagshold, der oprettes i samarbejde
med Ungdomsskolen. I UngAalborgs budget udgør dette samlet 650.000 kr. til valgfag på skolerne.
Derudover har skolerne mulighed for at modtage inspiration til oprettelse af valgfagshold fra playmakerne og
eksterne parter.
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