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Kære elever og forældre i kommende 7. årgang på Ringkøbing Skole

Hjemmeside

ringkobingskole.skoleporten.dk
Dato

Fra lørdag den 25. maj 2019 er vi klar til, at der kan vælges valgfag til det
kommende skoleår – der lukkes igen for tilmelding tirsdag d. 28. maj til
midnat.
Valgfagene på 7. årgang dækker over de praktisk-musiske fag: Billedkunst,
Håndværk og design, Madkundskab, Musik. Ringkøbing Skole er i den heldige
situation, at alle fire fag kan udbydes pga. skolens elevtal.
Når der vælges valgfag, skal der prioriteres 2 fag. Inden du prioriterer fagene ud
fra dit kendskab til dem fra din skolegang indtil nu, skal du sammen med dine
forældre læse beskrivelsen af fagene på Riskus.dk og tænke grundigt over: at
der ikke kan vælges om, at du har faget i to år, og at alle fire fag afsluttes med
en prøve i slutningen af 8. klasse.
Læs altså de korte beskrivelser af fagene meget grundigt igennem, så du ved,
hvad du kan forvente dig af det fag, du vælger. Der kan som nævnt ikke vælges
om!
Vi vil forsøge at opfylde så mange 1. prioritetsønsker som muligt, men det kan
selvfølgelig forekomme, at 2. prioriteten kommer i spil.
Følg nedenstående vejledning:
Valgfagene vælges på Ungdomsskolens hjemmeside www.riskus.dk
1. Klik på ”VALGFAGSSAMARBEJDE”
2. Klik på ”Ringkøbing Skole”
3. Klik på ”LÆS MIG # VALGFAG 7. ÅRGANG”
4. Når vejledningen er læst, kan beskrivelserne af fagene læses ved at klikke
på ”# VALGFAG KUN KOMMENDE 7.ÅRGANG SKOLEÅRET 20192020” og derefter klikke på det enkelte fag – husk at læse alle
beskrivelserne igennem, inden der prioriteres.
5. Prioritering af fagene fra 1. prioritet og 2. prioritet sker under det enkelte
fag.
6. TIP: Nemmest at tilmelde med elevens UNI-login!
Valgfagene for 7. årgang er placeret i valgfagsblokkene onsdag eller torsdag kl.
13.10-14.50 på den dag, hvor du ikke går til konfirmandforberedelse.
Husk som tidligere nævnt: Det er ikke muligt at vælge om i løbet af året!
Venlig hilsen
Hans Jørn Jensen
Ringkøbing Skole
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