Broskolan

Elevens val höstterminen 2014
Årskurs 8-9
Markera de tre alternativ som intresserar Dig mest!
Namn:________________________________________________________Klass:________

Aktivitet

Kom i form, egen träning.
Fördjupning idrott och hälsa
Passa på att vässa formen efter sommarlovet.
Träning sker i grupp utomhus med inslag av styrka.
Det här kommer bli ett mycket tufft pass så glöm inte ombytet och att
äta en bra frukost onsdagarna!
Intervallträning - Terränglöpning i skog -Allmän styrka med kroppen
som belastning Aktivitetsledare: Lisa N

Avslutning-Eget låtskrivande.
Fördjupning musik
Vi jobbar med sikte på
skolavslutningen vid jul. Här ges
tid och möjlighet att öva och att skriva egna låtar, eller andra låtar som kan
framföras vid detta tillfälle. Man kan jobba tillsammans, eller
enskilt.
Vi ser gärna att ni jobbar med EGET material. Det
utvecklar er egen kreativa förmåga. Dock är
inte detta ett krav.
Vi söker dig som har ett brinnande
intresse för musik och som inte är rädd att
spela inför andra. Målet är framförande på
julavslutningen.
Under terminen kommer vi att spela upp bidragen för
varandra i
gruppen.
Aktivitetsledare Roger och Hasse.

OBS! Två sidor! Du har valalternativ på båda sidorna!!!

Ange 1,2 eller 3

Väggmålning (= stor målning som kan utsmycka skolans
korridorer)
Fördjupning i bild
Förnya skolans bilder! Måla en stor valfri bild som kan hänga här i
skolan och glädja alla som ser den. Man kan jobba själv eller högst
3 stycken tillsammans. Vi målar på spånskivor och med väggfärg.
Ledare: Åsa

Träslöjd
Fördjupning i slöjd
Fördjupning i träslöjd där du kan lägga mer tid på
ordinarie slöjdprodukt eller tillverka något helt
annat.
Från en egen idéskiss till en färdig produkt.
Kursledare. Dan Carlsson

Studiegård
Fördjupning i främst matematik, svenska och No och So
I studiegården får du möjlighet att arbeta extra med det just Du
behöver.
Du som vill ha ett högt betyg i matte
Gisse kommer att hjälpa dig

Du som vill bli godkänd eller utvecklas i matte
Erik och Joseph kommer att hjälpa dig

Du som vill bli godkänd eller utvecklas i So-ämnen
Vildana kommer att hjälpa dig

Du som vill bli godkänd eller utvecklas i svenska
Lars kommer att hjälpa dig
Om Du väljer studiegård ger vi Dig hjälp att komma till den grupp där du får
adekvat hjälp och stöd!
_________________________

adekvat
riktig, träffande, likvärdig, överensstämmande, täckande, sakenlig, korrekt, lämplig, passande, användbar
Orden ovan är synonymer (ord som har samma betydelse som) till ordet adekvat
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