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Hvis du har lyst til at udfordre dig selv på nye områder, så har Greve Privatskole en 
række spændende valgfag på diverse klassetrin. Der er sikkert også ét for dig. Fagene 
spænder vidt, men fælles for dem alle er, at undervisningen er spændende og lære-
rig, og holdene ofte er mindre end de normale klassestørrelser. Et valgfag løber som 
regel over det meste af året med to lektioner om ugen. Tag et kig på udvalget og se, 
om der ikke skulle være noget for dig!

Fagene har en prøveperiode – typisk frem til efterårsferien. Efter prøveperiodens 
udløb er deltagelse bindende.

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at I har en god snak derhjemme inden 
tilmelding. Det skal være lysten, der driver værket.

I løbet af foråret får du mulighed for at tilmelde dig.

Udover valgfag afvikler vores lærere også Minicamps, hvor man arbejder med forskel-
lige temaer på en sjov og kreativ måde. Minicamps er ikke planlagt fra årets start, 
men tilbydes løbende til diverse klassetrin – særligt på mellemtrinnet. Hold øje med 
dem!



3.- 4. KLASSE JUNIORBAND
Hvis du synes, det er sjovt at spille musik sammen med dine kammerater, så kom og 
vær med til Juniorband. Til Juniorband kommer du til at synge og spille på forskellige 
instrumenter. Du behøver ikke at have sunget eller spille på forhånd for at være med.

Juniorbandet kommer også til at optræde for de andre elever på skolen en gang eller 
to, når vi har lært nogle gode numre.

Vi mødes og øver en gang om ugen, og det bliver en eftermiddag lige efter skoletid.

For Juniorbands vedkommende sker tilmelding først, når det nye skoleår er gået i gang.

5.-7. KLASSE SAMMENSPIL

Er du ærgerlig over, at du ikke har musik længere?

Så er der gode nyheder til dig! Du kan nemlig vælge bandsammenspil som valgfag, 
hvis du går i 5., 6. eller 7. klasse. Du behøver ikke at spille på et instrument på for-
hånd, men du skal have mod på at prøve kræfter med at lære det. 

Vi skal naturligvis spille en masse musik! Udover rock og pop, som jo nok er det, de 
fleste af os lytter mest til, skal vi prøve kræfter med andre genrer, som fx reggae, 
salsa og hiphop. På holdet skal vi også have små emner, hvor vi skal udvide vores 
kendskab til de forskellige bandinstrumenter og lære lidt om det tekniske udstyr i 
øvelokalet. Det bliver uden tvivl sjovt!

For Sammenspils vedkommende sker tilmelding først, når det nye skoleår er gået i 
gang.



6. KLASSE KREATIV KODNING

Clash Royale, Hay Day og Roblox ...
Du kender sikkert spillene, men er du frisk på at lære hvordan man laver sit eget?

I Kreativ kodning lærer du at kode ved trin for trin at genskabe en række kendte mo-
bilspil, og vi går i dybden med, hvad det vil sige at designe og skabe et spil. 

Du kommer til at lære:
• Projektplanlægning
• Programmering
• Grafisk Design 
• Lyd Design

Når vi er færdige med vores spil, udgiver vi dem på nettet,  
så de kan prøves af venner, familie og fans!



6. KLASSE HÅNDVÆRK OG DESIGN/INNOVATION

Kan du lide at være kreativ og finde på nye ideer? Kan du lide og skabe med dine 
hænder og tænke ud af boksen?

Er du typen, der er nysgerrig på, hvordan noget fungerer, og tænker du nogle gange, 
at hvis man lige justerede lidt på det, så kunne det måske blive endnu bedre …

Der er brug for kreative hænder og hoveder i fremtiden, hvis vi fortsat skal udvikle 
os som samfund, så vi håber, at det nye fag Håndværk og Design/Innovation på 6. 
årgang er noget for dig. 

I faget arbejder vi med en eksperimenterende tilgang til, hvordan man kan udvikle, 
forbedre og producere et produkt fra start til slut. Vi arbejder både i de hårde og 
bløde materialer i værkstedet afhængigt af, hvad dit produkt kræver, og videre ind-
drager vi også 3D-print og Lasercutter, hvis det er nødvendigt.

Vi kan arbejde med alt fra fremtidens lyskilder, til hvordan man kan genbruge plastik-
flasker. JA … mulighederne er uendelige.

Vi holder til i vores nye H/D-lokale i Mega



7.- 9. KLASSE FRANSK
Over en kvart milliard mennesker på 
kloden taler fransk! Fransk vil åbne 
din verden mod andre kulturer og 
også gøre det lettere at forstå sprog 
som italiensk og spansk. 

I Danmark hører vi ikke fransk så tit. 
Derfor er det mest i klasselokalet, 
at du vil komme til at høre sproget, 
så det er vigtigt, at du er godt med 
i timerne. Til gengæld er der meget 
sjældent lektier for. Du har Fransk 
tre lektioner om ugen i 7. & 9. klasse 
og fire lektioner i 8. klasse, og husk at 
din tilmelding gælder for alle tre år.

I løbet af det første år handler det meget om at lære lydene og udtalen at kende. Du 
lærer mange små gloser, talemåder og vendinger, så du føler, at du kan føre enkle 
samtaler. Senere i forløbet bygger vi på, og du lærer også om fransk kultur. I slutnin-
gen af 9. klasse vil du kunne læse en tekst om et hverdagsemne og fortælle din egen 
mening om den. Du vil også kunne skrive enkle tekster om din hverdag.

I løbet af foråret i enten 8. eller 9.klasse tager holdet på en (delvist egenbetalt) tur til 
Paris, hvor du får afprøvet det franske, du har lært.

Fransk vil gælde som 3. fremmedsprog hos os. Du kan vælge om du vil gå op til frivil-
lig prøve ved afslutningen af 9. klasse. Valgfaget giver mulighed for at tage Fransk 
som fortsætterfag på gymnasiet.

7.-9. KLASSE SPANSK
Næstefter kinesisk er spansk det sprog, der tales af flest mennesker på Jorden. Som det 
er tilfældet med Fransk, vil Spansk hjælpe dig til at forstå de øvrige latinske sprog, og du 
vil få udvidet din forståelse for kultur- og samfundsforhold i de spansktalende lande.

Vi har tidligere udbudt Spansk i nogle år i samarbejde med Greve Gymnasium, men 
nu står vi selv for faget. Når du har Spansk hos os, gælder det om at være godt med 
i timerne, for det er her, at du især kommer til at høre og tale sproget. Til gengæld 
prøver vi på at holde faget så lektiefrit som muligt. Du har Spansk tre lektioner om 
ugen i 7. klasse og to lektioner om ugen i 8. & 9. klasse, og husk at din tilmelding 
gælder for alle tre år.



I løbet af det første år handler det meget om at lære lydene og udtalen at kende. Du læ-
rer mange små gloser, talemåder og vendinger, så du føler, at du kan føre enkle samta-
ler. I slutningen af 9. klasse vil du kunne læse en tekst om et hverdagsemne og fortælle 
din egen mening om den. Du vil også kunne skrive enkle tekster om din hverdag.

I løbet af enten 8. eller 9.klasse tager holdet på en (delvist egenbetalt) tur til Spanien, 
hvor du får afprøvet det spanske, du har lært. 

8. KLASSE PRIVATØKONOMI
Har du set Luksusfælden? Vil du undgå at få en økonomi, der sejler?

Så er valgfaget Privatøkonomi måske noget for dig. Her lærer du at styre din øko-
nomi, at lægge et budget, og om hvad du skal tænke på, når du låner penge. 

Vi kommer til at arbejde med begreber som indtægter, udgifter, løn- og skattebereg-
ning, ÅOP, rente og boligøkonomi.

Vi samarbejder med Sydbank i Greve om faget, og vi får besøg af bankrådgivere, der 
kan gøre os klogere. Sidst i forløbet skal du sammen med din gruppe arbejde med en 
case, som skal fremlægges hos Sydbank i deres lokaler.

Du behøver ikke være god til matematik, for Privatøkonomi handler lige så meget 
om at forstå det økonomiske kredsløb og reflektere over, hvordan man bruger sine 
penge på en fornuftig måde.

Forløbet kører over 11 uger i alt, og det bliver om eftermiddagen.
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