INDIVIDUELLT VAL ÅR 1
Läsåret 2018/2019
Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar
valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På
Finnvedens gymnasium har du även möjlighet att välja ett individuellt val
år 1 (100 poäng). Du kan läsa ett språk, satsa på din idrott eller ditt
musikintresse. Vi har utökat utbudet i år till att du också kan välja en
estetisk kurs inom bild och formgivning eller foto.
OBS! Du som vill läsa ett språk på det individuella valet måste välja detta
till år 1 eftersom vi inte har möjlighet att erbjuda steg 1-3 på individuellt
val år 2 och 3.
Om du väljer ett val i år 1 innebär det att du kan välja att inte ha något val
alls i år 3 eller att du får ett utökat program dvs det kommer att ingå fler
poäng i din utbildning. Ett utökat program måste alltid beviljas av din rektor.
- Valet registrerar du på nätet, tillsammans med det program som du söker till.
- För att starta en studiegrupp krävs det normalt 15 elever.
På följande sidor kan du se vilka individuella val du kan välja.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Kurskod

Kurs

Sid

NYBÖRJARSPRÅK

MODFRA01 Moderna språk 1, Franska
MODSPA01 Moderna språk 1, Spanska
MODDEU01 Moderna språk 1, Tyska

1
1
1

FORTSÄTTNINGSSPRÅK

MODFRA03 Moderna språk 3, Franska
MODDEU03 Moderna språk 3, Tyska
MODSPA03 Moderna språk 3, Spanska

1
1
1

KURSER INOM ESTETISK, MUSIK, IDROTT OCH HÄLSA

BILBIL01b
Bild och form 1b
FOTFOT01 Fotografisk bild 1
MUSENS01 Instrument eller sång 1 (musikprofilen)
DANDAN01 Dansgestaltning 1
IDRIDO01F Idrott och hälsa 1 – specialisering (fotbollsprofilen)
IDRIDO01IS Idrott och hälsa 1 – specialisering (Ishockeyprofil)
IDRIDO01L Idrott och hälsa 1 – specialisering (lagidrott, idrottsprofilen)
IDRIDO01IN Idrott och hälsa 1 – specialisering (individuella idrotter, idrottsprofilen)
IDRIDO01B Idrott och hälsa 1 – specialisering (bollsport, idrottsprofilen)
IDRIDO01M Idrott och hälsa 1 – specialisering (motion, idrottsprofilen)
IDRIDO01H Idrott och hälsa 1 – specialisering (hälso-coaching)
Information om musikprofilen

1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4

NYBÖRJARSPRÅK
Kurskod
Kurs
MODFRA01
MODSPA01
MODDEU01

Franska, steg 1
Spanska, steg 1
Tyska, steg 1
100 poäng

Innehåll

Kommentar

Efter kursen skall du bl a
kunna:
 delta i enkla samtal om
vardagliga och
bekanta ämnen.
 genomföra korta, enkla
muntliga och
skriftliga uppgifter.
 känna till något om
vardagslivet i
länder där språket
används.

Nybörjarspråk

FORTSÄTTNINGSSPRÅK
Kurskod

Kurs

Innehåll

Kommentar

MODFRA03
MODDEU03
MODSPA03

Franska, steg 3
Spanska, steg 3
Tyska, steg 3

Efter kursen skall du bl a
kunna:
 delta i och förstå samtal
om vardagliga och
bekanta ämnen.
 läsa och tillgodogöra dig
innehållet i enkla
instruktioner, berättelser
och beskrivningar.
 ha ökade kunskaper om
vardagslivet i något land
där språket används.
genomföra enkla muntliga
och skriftliga uppgifter
enskilt eller tillsammans
med andra.

Förkunskaper
Franska 2
Spanska 2
Tyska 2

100 poäng

KURSER INOM ESTETISK, DANS, MUSIK, IDROTT OCH HÄLSA
Kurskod
Kurs
Innehåll
Kommentar
BILBIL01b

Bild och form 1b
100 poäng

FOTFOT01

Fotografisk bild 1
100poäng

Estetisk profil

Inom bild och form får du
arbeta med olika sorters
konstnärliga material som t
ex lera och glas. Du får
måla och teckna med olika
material på duk.

Är du intresserad av foto får
du chansen att lära dig det
mesta inom fotografering ex
hur en tanke en idé eller ett
budskap kan omsättas i en
bild genom olika
kompositioner,
ljussättningar, färger och
kontraster. Du får jobba i en
proffsig fotostudio med
porträtt och
modellfotografering. Vi
använder
redigeringsprogram för
digital bildbehandling, Det
finns ett stort utbud av
digitala och analoga
kameror.

1

Välj en av kurserna

Kurskod

Kurs

Innehåll

Kommentar

MUSENS01

Instrument eller
sång 1

Musikprofilen har vi skapat för
att du ska kunna utveckla ditt
musikaliska kunnande och din
musikaliska förmåga, oavsett
hur duktig du är på att spela
eller sjunga

Det krävs inga särskilda
förkunskaper, däremot
måste du ha ett stort
musikintresse!

100 poäng

Musikprofilen

För mer information se
särskilt blad i detta häfte
Du kan avsluta profilen
tidigare om du har behov
av någon annan kurs för
dina fortsatta studier

Kurskod

Kurs

Innehåll

Kommentar

DANDAN01

Dansgestaltning

I denna kurs få du träning och
kunskap i flera olika dansstilar,
som jazzdans, modern dans
och du får prova på balett. Du
kommer få prova improvisation
och skapa egna koreografier.
Du får lära dig dans som
sceniskt uttryck och konstform.

Danslektionerna innehåller
mycket rörelse och därför
behöver du vara ombytt till
mjuka dansanta kläder.

Kommentar

100 poäng

Kurskod

Kurs

Innehåll

IDRIDO01F

Idrott och hälsa 1 specialisering

Fotbollsprofilen

Fotboll
aktiv
fotbollsspelare

Kursen ger dig fördjupade
kunskaper i:
- specialidrotten fotboll
- teknik, taktik och regler
- insikt i idrottspsykologi
- matchspel inne och ute

100p

Kurskod

Kurs

Innehåll

IDRIDO01IS

Idrott och hälsa 1 specialisering

Ishockeyprofil

Ishockey
aktiv
ishockeyspelare

Kursen ger dig fördjupade
kunskaper i:
- specialidrotten ishockey
- teknik, taktik och regler
- insikt i idrottspsykologi
- matchspel inne och ute

Kommentar

100p

Kurskod

Kurs

Innehåll

Kommentar

IDRIDO01L

Idrott och hälsa 1 specialisering

ex på idrotter: handboll,
volleyboll, innebandy

Idrottsprofilen

aktiv i lagidrott

Kursen ger dig fördjupade
kunskaper i:
- specialidrotten
- teknik, taktik och regler inom
idrotten
- insikt i idrottspsykologi

100p
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Kurskod

Kurs

Innehåll

Kommentar

IDRIDO01IN

Idrott och hälsa 1 specialisering

Idrottsprofilen

aktiv i individuell
idrott

Kursen ger dig fördjupade
kunskaper i:
- specialidrotten
- teknik, taktik och regler
inom idrotten
- insikt i idrottspsykologi

ex på idrotter:
tennis, badminton, simning,
ridning, brottning, orientering,
boxning

Kommentar

100p

Kurskod

Kurs

Innehåll

IDRIDO01B

Idrott och hälsa 1 specialisering

Idrottsprofilen

Bollsport

Kursen ger dig fördjupade
kunskaper i:
- tillämpning av de aktuella
bollsporternas regler,
teknik och taktik
- fysisk träning
-analys av hur aktuella
bollsporter utvecklar den
kroppsliga förmågan

100p

Kurskod

Kurs

Innehåll

IDRIDO01M

Idrott och hälsa 1 specialisering

Idrottsprofilen

Motion

Kursen ger dig fördjupade
kunskaper i:
- kursen ger dig möjlighet
att prova på olika motionsoch träningsformer för att
öka ditt välbefinnande
- förstå sambandet mellan
fysisk aktivitet och hälsa

100p

Kurskod

Kurs

Innehåll

IDRIDO01H

Idrott och hälsa 1 specialisering

förbättra din mentala och
fysiska hälsa!

Hälso-coaching

Något ur kursens innehåll
 Kost: vad bör man äta
för att må bra
 Rörelseglädje – hälsa
och livskraft väcks till liv
av rörelse
 Stresshantering – våga
sätta gränser
 Skrattet – humor är viktig
 Helhetsperspektiv i
miljötänkande

100p

Exempel på olika
aktiviteter: vandring,
paddling, spa-aktivitet,
styrketräning, simning,
vattenaerobic,
avspänningsteknik,
massage, bowling, laga
god mat
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kommentar

kommentar

Musikprofilen - ett samarbete mellan Finnvedens gymnasium och Värnamo
Kulturskola
Musikprofilen är ett individuellt val under två år, du kan avsluta kursen tidigare om du har
behov av någon annan kurs för dina fortsatta studier.
Musikprofilen har vi skapat för att du ska kunna utveckla ditt musikaliska kunnande och din
musikaliska förmåga, oavsett hur duktig du är på att spela eller sjunga.
Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper för att välja musikprofilen. Däremot måste du ha ett
stort musikintresse och vara motiverad att engagera dig i studierna.
Antalet platser i Musikprofilen är begränsat.

Kursfördelning
År1 Väljer Du antingen ett instrument eller sång
År2 Väljer Du instrument, sång, körsång eller ensemble.

Kursernas innehåll och genomförande
Körsång Utvecklar din röst och du sjunger tillsammans med andra.
Ensemble Du spelar eller sjunger tillsammans med andra beroende på kunskap försöker vi hitta eller
skapa lämplig ensemble.
Om du redan spelar i ett band, kör eller annan orkester kan kursen genomföras i den.
Instrument/sång Instrument eller sånglektioner

Vi tar personlig kontakt i slutet av vårterminen med dig som väljer musikprofilen för att få veta
vad du har valt och informera om profilen.
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