
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Skælskør d. 19. februar 2019 
 

Kære forældre i 4.-6. årgang 
 
Jeres børn er allerede godt i gang med valgholdene i p-fag, og nu er det ved at være tid til, at alle 
elever skal ønske hvilke valghold, de kunne tænke sig i skoleårets 4. periode, der starter den 8. april 
2019. 
 
På skolens hjemmeside kan I læse mere om P-fagsordningen og snart se præsentationer af de valghold, 
jeres børn kan vælge. Alt om P-fag er placeret under mellemtrin 4.-6. klasse – P-fag. 
Præsentationerne kan ses på skolens hjemmeside fra den 4. marts. Elever i 4. årgang vil kun have 
mulighed for at vælge p-fag til to af dagene, da de også har en dag med et obligatorisk forløb i 
billedkunst. 
 
Valgperiode 
I løbet af perioden 1. marts – 14. marts 2019 skal I sammen med jeres børn vælge valghold via 
ForældreIntra, og her vil der være et opslag, der guider jer videre til selve tilmeldingerne. 
 
 
Prioriteringer af elevernes valgønsker 
Som udgangspunkt ønsker vi maximal valgfrihed for eleverne, og vi tilstræber at imødekomme så 
mange ønsker som muligt.  
 
Sådan skal I vælge! 
Når I vælger valghold, vil I blive bedt om at prioritere valgene.  
I skal prioritere alle de udbudte valghold – 1 for det man helst 
vil have, og 5 for det man mindst ønsker. 
Når I har valgt, skal jeres tilmelding se ud, som det er vist til 
højre – selvfølgelig med jeres egne prioriteringer 
 
Når valgperioden er forbi, vil vi se på, hvordan det hele kan 
gå op, så flest mulige elever får deres højeste ønsker opfyldt.  
Det kan ikke garanteres, at alle udelukkende får deres 1. eller 2. prioritet opfyldt – men vi vil gøre 
vores bedste. 
Elever, der ikke har valgt hold inden for tidsfristen, eller som ikke har prioriteret alle valghold, vil 
blive fordelt på de hold, hvor der er bedst plads. 
 
Senest 1. april vil alle elever få besked om, hvilke valghold de skal have i 4. periode.  
 
 
Såfremt I har spørgsmål til ovenstående, er I meget velkomne til at henvende jer. 
 
Venlig hilsen 
 
Lia Sandfeld 

Valghold Prioritering 

Retromad- madkundskab 5 

Kunst på lærred… - billedkunst 2 

LEGO arkitektur 4 

Cirkusgøgl 6 

Smykker 1 

Esport 3 


