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När man väljer valfria ämnen är det viktigt
att tänka efter noga, så att man verkligen
väljer de ämnen som man själv är
intresserad av, har förutsättningar att
klara av och kanske behöver för sina
fortsatta studier.
Välj inte ett ämne bara därför att din
kamrat gör det.
Valfria ämnen:
Av dessa valfria ämnen skall du välja ett
ämne för årskurs 7. Du kan ange ditt
första önskemål med siffran 1 i rutan och
ditt andra önskemål med siffran 2 i rutan
på blanketten.
OBS!! Om du är intresserad av ett
främmande B2-språk, ska du välja ett
nybörjarspråk i årskurs 7, eller om du
deltagit i språkklubb i Winellska ska du
välja ett fortsättningsspråk i åk 7. Om
du väljer ett främmande B2-språk ska du
ställa in dig på att läsa det i tre år.

NATURVETENSKAPER
(vNAT)

Vill
du
lära
dig
mer
om
naturvetenskaper eller teknik? Kom
och prova något nytt och fördjupa dig i
ett ämne du själv väljer. Om du önskar
kan du ställa upp i TekNaturs
projekttävling.

PROGRAMMERING
(vDIG)

Vi lär oss på ett lekfullt sätt att
instruera en robot eller dator att
göra det vi önskar. Du får verktyg för
att kunna vara kreativ och koda ett
spel, styra en robot eller varför inte
skapa din egen hemsida. Välkommen med
och utmana dig själv och din fantasi och
lär dig framtidens färdigheter!

MEDIA OCH
VÄRLDEN
(vMEV)

B2-SPRÅK(vTYB):
NYBÖRJARTYSKA
B2-SPRÅK (vFRB2):
NYBÖRJARFRANSKA
B2-SPRÅK (vSPB2):
NYBÖRJARSPANSKA

Gillar du samhällslära? I kursen media och
världen tar vi upp aktuella teman och
händelser på olika sätt. Kursdeltagarna kan
själv påverka innehållet och arbetssätten.
Vill du t.ex. göra en film, tidning, podcast
eller en blogg? Vill du besöka
kommunhuset, domstolen, YLE, ett företag
eller kanske träffa en politiker i skolan?
Gillar du att fundera kring sånt som händer
i världen, är du nyfiken och vill förstå? Då
är detta rätt kurs för dig!
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TA I TRÄ
(vTL)

Vi tillverkar en
produkt i träd
enligt givet tema. Vi
lär oss också
använda
laserskärare, 3Dprinter och CNCfräs.

MÅ BRA TILL KROPP OCH
SJÄL (vMB)
En del av kursen är i köket och du får
kunskap om hälsosam kost, samt tillreder
olika hälsosamma snacks och mellanmål.
Andra delen av kursen är inriktad på
motion i olika former.
Vi diskuterar och
jobbar på varierande
sätt med
grundkonditionen,
kroppens stödmuskler och avslappning.

MUSIK BLIR FILM (vMF)

LYSANDE TEXTILSLÖJD
(vTL)

I tillvalet kommer du att få
● skapa fritt olika produkter utgående
från olika teman. Valfriheten är stor!
● vara kreativ och samtidigt chilla när
du jobbar.
● lära dig en massa nytt och testa på olika
material och tekniker.
● göra
enkla
kopplingar
med
ledlampor och ledande sytråd
Kom med och skapa häftiga produkter och
upplev glädjen av att lyckas med något du
själv gjort!

Vi arbetar med musikprogram som t.ex
Logic pro-, GarageBand- och -Launchpaddär vi skriver egna låtar eller gör ”covers”
på färdigt skrivna sånger. Efter detta filmar
vi lämpligt material för låtarna och överför
dessa till editeringsprogram med t.ex-Final
Cut- och -Imovie-. Vi har också tillgång till
-Green Screen- filmning i
skolan.

ATT VÄXA SOM
IDROTTARE (vUR)

Vill du kombinera idrott och skola? Då ska
du söka till Urhea-klass. Winellska skolans
samarbetar med idrottsakademin Urhea.
För att gå i Urhea-klass behöver eleven
förbinda sig till att delta i den träning som
antingen föreningen eller skolan ordnar
specifika tider och uppfylla kriterierna i
idrottaravtal. Mer information ges senare
under våren 2021.

