
På Ranum Efterskole College deler vi skoleåret op i tre perioder. I 1. periode har vi 1 profilfag, i 2. periode har 
vi kulturfag og i 3. periode har vi 2. profilfag. I alle 3 perioder er der en rejse forbundet med fagets tema.  
I kan læse mere om profil- og kulturfag her. 

Processen for valg og bekræftelse af profilfag og kulturfag, starter altid med en proces, hvor eleverne 
kan tilkendegive, hvilke fag de har størst interesse i. Det er en demokratisk proces, hvor elever og lærere 
bestemmer hvilke profil- og kulturfag, der bliver udbudt. Nogle få fag er vi nødt til at sætte en begrænsning 
på af praktiske årsager. Der vil være egenbetaling på de fag, hvis udgifterne er større end det alle elever 
på skolen har, igennem skolepengene, til deres profilfag og rejse i perioden. Vi tilstræber, at der i hver 
periode er fag uden egenbetaling, men det er desværre ikke altid, at de bliver stemt ind af eleverne. Valg, 
bekræftelse og betaling sker på shop.ranumefterskole.dk.  

Vi har allerede nu sat en dato og tidspunkt på hvornår shoppen åbner, for hver periode, så alle har lige 
chancer for melde sig til deres første prioritet. Den officielle valg periode vil vare ca. 1. uge. Skulle man ikke 
få tilmeldt sig, inden for denne periode, kan man ikke forvente, at der er plads på alle fag.

Efter valgperioden, kan man som udgangspunkt ikke skifte fag. Derfor er det meget vigtigt, at man 
vælger fag efter interesse og ikke efter hvad vennerne siger de vil vælge. I tilfælde af, at et skift af fag 
kan blive aktuelt, skal de udgifter skolen har haft f.eks. til fly, overnatning mm, dækkes af eleven. 

I kan se beskrivelser af de sidste års profil- og kulturfag i de kataloger, som er vist på vores hjemmesiden 
under siderne Kulturfag og Profilfag. Katalogerne giver et indblik i, hvilke fag der kunne vælges sidste 
år og en ide om egenbetalingernes niveau. I skoleåret 18-19 vil vi ikke lave kataloger, men alene bruge 
hjemmesiden.  

1. Periode 2. Periode 3. Periode

Profilfag
Valget åbner:

27. maj kl. 10.00

Valget lukker:
3. juni kl. 10.00

Kulturfag
Valget åbner (rate 1 betales):

17. september kl. 10.00

Valget lukker:
24. september kl. 10.00 

Deadline for betaling af 
rate 2: 30. november

Profilfag
Valget åbner (rate 1 betales):

2. januar kl. 10.00

Valget lukker:
7. januar kl. 10.00 

Deadline for betaling af 
rate 2: 1. april

Vigtige datoer i forbindelse med valg og bekræftelse
PROFIL- OG KULTURFAG



Når i skal vælge profilfag forgår det på vores shop. Hermed en guide til hvordan shoppen fungere:

  Gå in på denne side: shop.ranumefterskole.dk

  I topbjælken kan i vælge fanen “Profilfag 18/19”

  Vælg det fag eleven ønsker at følge ved at trykke på ”Tilføj til kurv” – Hvis der er to rater skal i  
  vælge Rate 1 (NOTE: Rate 2 kan betales senere– eller tilføjes til kurven med det samme og betales sammen med Rate 1.)

  Tryk på ”Gå til kurv”

  Tjek at det er det rigtige fag der er valgt og tryk på ”Information”

  Udfyld alle felter – HUSK Elev nr. og at bruge Elevens fulde navn.

  Tryk på ”Afsendelse/Betaling”

  Markere ud fra ”Kreditkort”

  Tryk på ”Accept”

  Markere ud fra ”Jeg acceptere hermed vilkårene og betingelserne i denne webshop”

  Tryk på ”Betaling”

  Udfyld kreditkort informationer – Du kan betale med Dankort, Visa eller Mastercard – Tryk på    
  ”Gennemfør betaling” (hvis du ikke har en af disse kort skriv da hurtigst muligt til økonomi  
  ranumefterskole.dk for anden løsning)

  Du vil nu modtage en E-mail med bekræftelse (på den mail du selv har skrevet ind)

Guide til valg og bekræftelse
PROFIL- OG KULTURFAG
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