Princip for ”valgfag”.
Formål:
Formålet med dette princip er at medvirke til at sikre den bedst mulige skolegang for den enkelte
elev, hvilket i forhold til valgfag betyder, at den enkelte elev i overbygningen skal have mulighed
for at vælge ”valgfag” blandt gode tilbud.

Mål:


At den enkelte elev har mulighed for at vælge valgfag blandt, hvad skolen finder som
gode relevante læringstilbud.

Skolens ansvar:
Skolen skal tilbyde elever på 7. årgang, hvad de opfatter som gode relevante læringsmuligheder,
som den enkelte elev kan vælge imellem i forhold til valgfagstimerne. Disse valgmuligheder skal
bygge på matriklens muligheder, kultur og tradition og vil følgelig naturligt være forskelligt
matriklerne imellem.
Skolen skal på 8.-9. årgang forsøge at fastholde et valgfagstilbud (en toning),





… der i særlig grad, via ”brobygning” med ungdomsuddannelser, opkvalificerer elevernes
mulighed for senere at gennemføre den for dem rigtige ungdomsuddannelse
… der i særlig grad, via en mulighed for interaktion mellem eleverne fra Cosmosskolens
3 matrikler, giver eleverne muligheden for at lære hinanden og hinandens verdener bedre
at kende
… der i særlig grad, via stor opmærksomhed på tiden efter folkeskolen, læring, dannelse
og fællesskab, giver eleverne muligheden for øget ”faglig, personlig og social udvikling”

Derudover tilbyder Cosmosskolens også en kommunal Sport+ toning, der starter i 7. klasse.
Denne linje bruger sine valgfagstimer til eks. fysisk træning og e-Sport.

Forældrenes ansvar:
Det er forældrenes ansvar at bakke op om valgfag (og toning) og hvis dette føles forkert, bør
man som forælder rette sin ”undren” til rette vedkommende på en ordentlig og hensynsfuld
måde.

Elevens ansvar:
Det er, som for forældrene, også elevernes ansvar at bakke op om skolens valgfag (og toning)
og hvis dette føles forkert, bør man som elev rette sin ”undren” til rette vedkommende på en
ordentlig og hensynsfuld måde og/eller dele den med sine forældre.

De formelle rammer:
Dette princip ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper
som af Folkeskoleloven og kommunens mål og rammer.
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