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Samarbejdsaftale mellem ZBC Slagelse og Antvorskov skole om afvikling af valgfag i fagene 
håndværk og design (VHD) i Skoleåret 2019-2020 i Slagelse kommune 

 
Skema Håndværk og Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Formål 
VHD er et samarbejde mellem ZBC Slagelse og Antvorskov skole om afvikling af valgfagene 
”Håndværk og Design”. Aftalen omfatter forlagt undervisning til ZBC i Slagelse, hvor 
undervisningen skal understøtte opnåelse af de beskrevne fællesmål for valgfagene håndværk 
og design. 
 
Trinforløb for 7.- 8./8.- 9. klassetrin 

 Håndværk – forarbejdning  

 Håndværk – materialer  

 Design 

 Innovation og entreprenørskab 
 
Faget håndværk og design som valgfag er toårigt der kan placeres fra 7. klassetrin. 
Samarbejdsaftalen skal understøtte et forløb for den enkelte elev, der når de har deltaget i to 
års undervisning i valgfaget håndværk og design, kan indstille sig til prøve efter de gældende 
regler. 
 
 
Målet og udbyttet af valgfag i fagene håndværk og design (VHD): 

Gennem undervisning på ZBC opnås undervisningsforløb til de beskrevne fælles mål for 

valgfagene håndværk og design herunder: 

 

Håndværk – forarbejdning  
Kompetenceområdet håndværk – forarbejdning omfatter fem færdigheds- og vidensområder:  
 

 Håndværktøj og redskaber fokuserer på, at eleverne skal blive i stand til at anvende 
værktøj, redskaber og maskiner på en mere avanceret måde.  

 

Lek. Tid Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 08.00 – 11.15 Antvorskov 7F Antvorskov 7A Antvorskov 7E Antvorskov 7C  

2 Antvorskov 7F Antvorskov 7A Antvorskov 7E Antvorskov 7C  

3 Antvorskov 7F Antvorskov 7A Antvorskov 7E Antvorskov 7C  

4 Antvorskov 7F Antvorskov 7A Antvorskov 7E Antvorskov 7C  

5 12.00 – 15.15  Antvorskov 7B  Antvorskov 7D  

6  Antvorskov 7B  Antvorskov 7D  

7  Antvorskov 7B  Antvorskov 7D  

8  Antvorskov 7B  Antvorskov 7D  
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 Teknikker fokuserer på, hvordan allerede tillærte teknikker kan anvendes på andre og 
mere færdighedskræ- vende måder.  

 Arbejdsformer fokuserer på, at eleverne bliver i stand til selvstændigt at tilrettelægge 
komplicerede hånd- værksprocesser.  

 Maskiner fokuserer på, at eleverne bliver i stand til at anvende de i det obligatoriske fag 
tillærte maskiner på en mere avanceret måde. De på valgfagsniveau tilladte maskiner 
introduceres og indlæres.  

 Sikkerhed fokuserer på såvel den generelle som den arbejdsmæssige sikkerhed. 

 

Håndværk – materialer  
Kompetenceområdet håndværk – materialer består af fire færdigheds- og vidensområder:  

 

 Materialekendskab fokuserer på, at eleverne skal lære at skelne mellem naturlige, 

forarbejdede og syntetiske materialers kvaliteter med henblik på at de selvstændigt kan 

vurdere og foretage materialevalg efter hensigten med produktets form, funktion og 

æstetik ud fra den pågældende design opgave.  

 Materialeforarbejdning fokuserer på, at eleverne skal lære at skelne mellem 

forarbejdningens forskellige niveauer og disses gradvise påvirkning af materialer med 

henblik på, at eleverne selvstændigt kan vurdere, hvornår et produkt er 

gennemarbejdet.  

 Materialekomposition og udtryk fokuserer på, at eleverne lærer at begrunde valg af 

komposition, form og farve i håndværksprodukter samt arbejde selvstændigt med 

produkters æstetiske udtryk efter hensigten med produktet, set i forhold til den 

materielle kultur i hverdagslivet og forskellige kulturer før og nu.  

 Materialesikkerhed fokuserer på, at eleverne skal lære at håndtere materialer 

sikkerhedsmæssigt forsvarligt, først efter instruktion og senere selvstændigt. 

 

Design 

Kompetenceområdet design omfatter fire færdigheds- og vidensområder: 
  

 Idéudvikling fokuserer på, at eleverne skal lære at udvikle idéer fra den materielle 
kultur til at kunne udvikle ideer med innovative og entreprenante kvaliteter, som giver 
værdi for andre.  

 Eksperiment og analyse fokuserer på, at eleverne ved hjælp af analyser og 
eksperimenter tilpasser produktet efter disse, samt overvejer hvordan aftagere og 
målgrupper kan inddrages.  

 Produktrealisering fokuserer på, at eleverne med udgangspunkt i den materielle kultur 
kan realisere produkter med stigende kompleksitet.  

 Evaluering fokuserer på, at eleverne erhverver sig evalueringskompetencer, som tager 

udgangspunkt i designproces og produkt, egen læring samt innovative og 

entreprenante muligheder. 
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Innovation og entreprenørskab 

Innovation og entreprenørskab kan udskilles i fire komplementære og indbyrdes afhængige 

dimensioner:  

 Handling 

 Kreativitet 

 Omverdensforståelse 

 Personlig indstilling. 

 

 

Indhold og organisering: 

 Undervisningen foregår på ZBC i Slagelse 

 Valgfaget udbydes som 1-årige trinforløb, fordelt fra januar 7. klassetrin til januar 8. 
klassetrin.  

 Det vejledende timetal for valgfag er på 120 undervisningstimer (klokketimer) svarende 
til 4 ugentlige timer fordelt over 40 uger i kalenderåret undtagen uge 9, 39 og 46. 

 Undervisning består af teori og praksisorienteret værkstedsundervisning jf. fælles mål 

for fagene  

 Der indgår elementer fra dansk, engelsk, samfundsfag og matematik med ekstra fokus 

på dansk og matematik. 

 Eleverne undervises så der opnås kompetencer der giver eleven mulighed for at gå til 

eksamen i faget. 

 Eksamen foregår på ZBC Slagelse i samarbejde med Antvorskov skole 

 
 
Registrering af tilstedeværelse  

 ZBC registrerer elevernes tilstedeværelse og i tilfælde af en elevs fravær giver ZBC 

skolens kontor besked om fraværet.   

 

Møder og løbende kommunikation 

ZBC og skolen afholder mindst fire fysiske møder på ZBC i forbindelse med forløbet. Derudover 

er der en løbende dialog om forløbet, indholdet og afviklingen.  

 

De fysiske møder afholdes således: 

 December afholdes et opstartsmøde, hvor ledelse og lærere mødes og aftaler det 

nærmere forløb  

 April afholdes et status og midtvejsmøde, eksamens dato fastlægges 

 September afholdes et status og midtvejsmøde, hvor eksamensafvikling planlægges 

således at det afvikles i perioden fra 1. januar til 20 januar. 

 Oktober afholdes et status og evalueringsmøde 
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Struktur: 

 Fagene udbydes med 4 timer ugentlig placeret i de 40 uger i kalenderåret undtagen 

uge 9, 39 og 46. 

 Skoleåret kører efter et skema koordineret mellem ZBC Slagelse og Antvorskov skole. 

 Undervisningen placeres moduler af fire timer. Når der er flere klasser placeres 

undervisningen i formiddags- og eftermiddagsmodul bestående af 4 timer i hvert 

modul.  

 Undervisningen lægges således 

 
Skema Håndværk og Design 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Lek. Tid Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 08.00 – 11.15 Antvorskov 7F Antvorskov 7A Antvorskov 7E Antvorskov 7C  

2 Antvorskov 7F Antvorskov 7A Antvorskov 7E Antvorskov 7C  

3 Antvorskov 7F Antvorskov 7A Antvorskov 7E Antvorskov 7C  

4 Antvorskov 7F Antvorskov 7A Antvorskov 7E Antvorskov 7C  

5 12.00 – 15.15  Antvorskov 7B  Antvorskov 7D  

6  Antvorskov 7B  Antvorskov 7D  

7  Antvorskov 7B  Antvorskov 7D  

8  Antvorskov 7B  Antvorskov 7D  


