
Vejledning til fagvalg, aktivitetsfag og profilfag 
Vi vil gerne bede jer udfylde jeres ønske af fagvalg til det kommende skoleår. I skal benytte linket til 
et online skema som er blevet sendt pr e-mail. Her vil der være et spørgeskema, som du bedes 
udfylde så hurtigt som muligt og senest d. 20. marts. Hvis du er registeret forkert eller ønsker at 
vælge om, er det vigtigt, at du kontakter os med det samme på mail: info@ranumefterskole.dk  

Vi har brug for dine fagvalg for at vi kan sammensætte et godt skema til dig og for, at vi kan sikre de 
rigtige lærerressourcer. Dine fagvalg er vejledende, dvs. det er muligt at vælge om inden skolestart i 
august og også efter skolestart, hvis det viser sig, at du har valgt forkert. Det som betyder noget for 
os er, at du lærer noget, udvikler dig og trives. Det er ikke afgørende, om du f.eks. er elev på 
internationalt eller dansk forløb. Uanset hvilken linje du vælger, vil du opleve niveaudeling i de 
boglige fag. Du og din læring er i centrum, og derfor laver vi et individuelt skema, som passer lige 
præcis dig og dit faglige niveau. 

 
Vi har på Ranum Efterskole College 2 hovedforløb; et dansk og et internationalt forløb samt 
herunder 6 forskellige linjer. 

 Dansk forløb  Internationalt forløb 

9. årgang 9. X 
9.  IG 
9.  IG (Flex) 

10. årgang 
10.  PLUS 
10. GYM 

10.  IGCSE 

 

Herunder kan du læse en beskrivelse af indholdet i hver linje. Det er en god ide at have dette brev 
liggende ved siden af, når du vælger din fagpakke online på vores skema. Alle elever skal vælge: 

1) Forløb / Linje. 

• 9. X skal vælge et sprogfag (som skal være dit fortsættersprog fra folkeskolen). 

• 10. PLUS skal vælge tre valgfrie valgfag 
o 10. PLUS (eSport Pro) skal vælge et vælgfrie valgfag 
o 10. PLUS (Outdoor Skills) skal vælge et vælgfrie valgfag 
o 10. GYM (Pre-Gym) skal vælge et vælgfrie valgfag 

• 9. IGCSE skal vælge enten flex eller full program 

• 10. IGCSE skal vælge to valgfrie IGCSE fag. 

2) Aktivitetsfag (1. periode). 
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9. årgang dansk forløb (9. X) 

 

 

 
 
 

 
 

9X er gymnasieforberedende og målrettet X-ungdomsuddannelserne1 - deraf navnet 9X. 

• Der undervises på dansk i alle obligatoriske fag, og vi følger som minimum målene for den 
danske folkeskole. 

• Boglige fag: Dansk, matematik, engelsk, tysk/fransk, naturfag, samfundsfag, kristendom, 
historie og idræt. 

• Der undervises 30 lektioner pr. uge i boglige fag og 10 timer pr. uge i valgfag og profilfag. 

• Der laves projektopgave i løbet af skoleår. 

• Skoleåret afsluttes med FP9, folkeskolens afgangsprøve 9. årgang. 

• 9X må også gerne vælge English på international niveau, hvor de afslutter året med både 
FP9 afgangsprøve og Cambridge examen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 STX, HHX, EUX, HTX og Studenterkurserne. 

9. X 
Dansk 

Matematik 

Engelsk/ IGCSE English 

Naturfag 

Samfundsfag 

Historie 

Kristendom 

Idræt 

Tysk/Fransk 



10. årgang dansk forløb (10. PLUS) 

 

 

 

 

 

 

 

10. PLUS  
Gruppe 1 * 
Hvert fag,  
4 lekt./uge 

10+ Journalism, 10+ Outdoor Skills, 10+ Film & Medie, 10+ Coral Restoration, 10+ 
Fransk, 10+ Sport &Fysiologi, 10+ Tysk, 10+ Influencer, 10+ Asian Cooking, 10+ Art 
& Design, 10+ Psykologi, 10+ Produkt & Formgivning, IG10 Business, IG10 Physics, 
IG10 History, IG10 Travel & Tourism, IG10 German, IG10 Environmental 
Management, IG10 Biology, IG10 Spanish 

10. PLUS  
Gruppe 2* 
Hvert fag,  
4 lekt./uge 

10+ Musik, 10+ Outdoor Skills, 10+ Psykologi, 10+ Greenfingers, 10+ Sport & 
Fysiologi, 10+ Film & Medie, 10+ Tysk, 10+ Tysk, 10+ Politik & Samfund, 10+ 
Jagttegn, 10+ Drama, 10+ Spansk, 10+ Pardans, 10+ eSport, IG10 Business, IG10 
German, IG10 French, IG10 Physical Education, IG10 Geography, IG10 Chemistry, 
IG10 Marine Science, IG10 Combined Science, IG10 Mandarin 

10. PLUS  
Gruppe 3* 
Hvert fag,  
4 lekt./uge 

10+ Naturfag, 10+ Psykologi, 10+ Sport & Fysiologi, 10+ Art History, 10+ Real 
Science, 10+ Asian Cooking, 10+ Filosofi, 10+ Psykologi,  10+ Computer & IT, 10+ 
Tysk, 10+ Religion, 10+ Fysik & Kemi, 10+ Change the World, 10+ Politik & 
Samfund, 10+ Funktionelt Design  

 
På 10 PLUS har du mange muligheder for at sammensætte netop din linje med mange forskellige 
fagkombinationer. Dansk, engelsk og matematik er obligatorisk. 10 PLUS er gymnasieforberedende 
og målrettet X-uddannelserne i dansk, engelsk og matematik, PLUS du får mulighed for at vælge op 
til 4 valgfag, det er et plus - deraf navnet. 

• Der undervises på dansk i alle obligatoriske fag og vi følger målene for den danske 
folkeskole. 

• Boglige fag: Dansk, engelsk, matematik, idræt + 3 valgfrie 10. klasses fag. 

• Der undervises 30 lektioner pr. uge i boglige fag og valgfag og op til 10 timer pr. uge i 
aktivitetsfag og profilfag. 

• Der laves OSO, og eleven er på brobygning i 5 dage. 

• Skoleåret afsluttes med FP10 i dansk, engelsk og matematik. Det er også muligt at afslutte 
Tysk, Fransk og Fysik/Kemi med folkeskolens 10. klasses afgangsprøve. 

• 10+ må også gerne vælge English samt flere IGCSE fag i valggruppe to og valgruppe tre på 
international niveau, hvor de afslutter året med både FP10 afgangsprøve i engelsk og de 
relevante Cambridge prøver.  

 

 

*Hvis ikke flere end 10 elever vælge et fag, er der mulighed for at holdet ikke bliver dannet. Under disse 

omstændigheder ville man få chancen for at vælge om. 

10. PLUS 
Dansk 
Matematik 
Engelsk/IGCSE English 

Idræt 
 
Vælg et fag i gruppe 1, 
et fag i gruppe 2 og  
et fag i gruppe 3 
 
Faget i gruppe 2 og gruppe 3 må 
gerne være et af vores 
international fag. 
 



9. årgang internationalt forløb (9. IGCSE)  

9. IGCSE 
Dansk 
English 
Maths/Matematik 
Science/Naturfag 
Global Perspectives 
German 
Idræt/Samfundsfag/Historie/ 
Kristendom 

 
9 IGCSE er gymnasieforberedende og målrettet dels et videreforløb i X-uddannelserne og dels et 
videre internationalt forløb f.eks. på IB eller et senere universitetsforløb på engelsk. 

• Der undervises på engelsk, og elever vil kunne vælge i mellem 3 og 5 internationale IGCSE 
fag efter Cambridge læseplan. I faget dansk undervises der på dansk og her følger vi målene 
for folkeskolen.  

• Boglige fag: Dansk, English, Maths, Global Perspectives, Science-fag, German og et 
humanistisk forløb i Kristendom, Historie, Samfundsfag og Idræt. 

• Der undervises 30 lektioner pr. uge i boglige fag og valgfag og op til 10 timer pr. uge i 
aktivitetsfag og profilfag. 

• Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde i fagene, at fagmålene i folkeskolens 
almene danske 9. klasse dækkes.  

• Der laves projektopgave i løbet af skoleår. 

• Skoleåret afsluttes med både Internationale IGCSE Cambridge eksamener og folkeskolens 
afgangsprøve FP9. 

• 9IG Elever må også gerne vælge 9IG Flex. På 9IG Flex undervises Matematik og Naturfag på 
dansk, og må skal kun op til international prøver i English, Global Perspectives og German. 

• 9. IGCSE kræver ikke særlige forudsætninger, - men det akademiske niveau er højere end 
9X, og du skal være sikker i engelsk tale og skrift. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. årgang internationalt forløb (10. IGCSE)  

10. IGCSE 
Dansk 
English 
Maths 
Global Perspectives 
 
Choose one subject in group 4 
and one subject in group 5 

 

10. IGCSE group 4* 
IGCSE subject  
4 mod./week 

IG10 Business, IG10 Physics, IG10 History, IG10 Travel & Tourism, IG10 German, IG10 
Environmental Management, IG10 Biology, IG10 Spanish 

10. IGCSE group 5* 
IGCSE subject  
4 mod./week 

IG10 Business, IG10 German, IG10 French, IG10 Physical Education, IG10 Geography, 
IG10 Chemistry, IG10 Marine Science, IG10 Combined Science, IG10 Mandarin 

 

10. IGCSE er gymnasieforberedende og målrettet dels et videre forløb i X-uddannelserne1 og dels et 
videre internationalt forløb f.eks. på IB eller et senere universitetsforløb på engelsk. 

• Der undervises på engelsk i 5 internationale IGCSE fag efter Cambridge læseplan og på 
dansk i faget dansk, hvor vi følger målene for folkeskolen.  

• Boglige fag: Dansk, English, Maths, Global Perspectives + 2 valgfrie IGCSE fag. 

• Der undervises 30 lektioner pr. uge i boglige fag og valgfag og op til 10 timer pr. uge i 
aktivitetsfag og profilfag. 

• Der laves OSO i løbet af skoleår, og eleven er i brobygning i 5 dage. 

• Skoleåret afsluttes med både Internationale IGCSE Cambridge eksamener og folkeskolens 
afgangsprøve FP10 i dansk. Man skal også afslutte FP10 i engelsk og matematik. 

• 10. IGCSE kræver ikke særlige forudsætninger, - men det akademiske niveau er højere end 
10+, og du skal være sikker i engelsk tale og skrift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Hvis ikke flere end 10 elever vælge et fag, er der mulighed for at holdet ikke bliver dannet. Under disse 

omstændigheder ville man få chancen for at vælge om. 



Aktivitetsfag (A1) & Profilfag (P1) 

 

Aktivitetsfag  (A1) 

• Alle elever skal vælge et aktivitetsfag til første periode. 

• Aktivitetsfagene er en blanding af natursport og imagination fag og foregår en gang om 

ugen. 

Profilfag (P1) 

• Profilfaget vælges efter Ny Elevers Dag, hvor i får mulighed for at høre mere om fagene. 

• Profilfagene er en blanding af natursport og imagination fag og foregår tre gange om ugen: 

mandag, onsdag og torsdag. 

• Profilfagene slutter af med en profilfagsrejse til en destination, hvor man kan afprøve de 

færdigheder og kompetencer man har lært i profilfaget. 

 
 

 

Aktivitetsfag 

Periode 1 

Et fag, 2 t./uge 

Who runs the world?, American Football, Art & Design, Asian Cooking, Basketball, Book Club, Bowling, Cheerleading, 
Climbing, Combat Archery, Crossfit, eSport, Fitness Dance, Football, Freediving, Golf, Kayaking, Model UN, Performance – 
Drama, Performance – Media, Performance – Music, Roleplay, Spinning, SUP, Swimming, Wakeboarding, Yoga 

 

Profilfag  

Periode 1  

Et fag, 6 t./uge 

Adventure, Cheerleading, Dance, Diving Malta, Diving Egypt, Diving Croatia, eSport, Fit for Life, Gastronomy, Myths and 
Legends, Icelandic Riding, Media, Music, Sailing, Board Performance, UNESCO Project, Visual Design, Surfing, 
Wakeboarding, Windsurfing, Yoga, Camino de Santiago 

 


