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år du har gennemlæst fagbeskrivelserne, bedes du prioritere, 
hvilke fag du ønsker. Sedlen med dine linjefags valg 
returneres til Brøderup Efterskole i løbet af én uge. Vores 

valg- og liniefag er delt op i flere perioder, så du har mulighed for stor 
alsidighed. Valgfagene vælger du ved skoleårets start.  
 
Liniefag à  ca. 4 timer om ugen i ⅓ skoleår 
 
Du skal prioritere dine ønsker fra 1 til 3 i hver periode 
 
1. periode 2. periode 3. periode 
 
o  Ekstremsport o Fodbold o Ekstrem-triatl. 

o  Fodbold o Gymnastik-spring o Fodbold 
o  Gymnastik o Gymnastik-rytme o Gym.instruktør 
o  Kajak-Klatring o Jagttegn o Kunst 

o  Musik  o Kajakpolo o Musical 

o    Ridning o Kunst  o Outdoor-Kajak 

o  Smykker o Musik  o Ridning 
          

 o Ridning   
   
     
 
 

 
Tilbudsfag 
 
På Brøderup Efterskole har du mulighed for at vælge to 
boglige tilbudsfag nemlig tysk og fysik/kemi: 
     
Jeg ønsker fs10 tysk:   o 
 
På Brøderup Efterskole har vi ikke noget fysik-/kemilokale, men har 
valgt at tilbyde faget for dem, der virkelig har et stort ønske. Vi gør 
opmærksom på, at man ca. Hver 14. dag skal cykle over på 
naboskolen for at benytte lokalet der. 
 

Jeg ønsker fs10 fysik/kemi    o 
 
Det er skolens anbefaling, at eleven vælger ét af disse fag 

 
 
 
Jeg har svært ved matematik og ønsker dette hold o 
 
Jeg har svært ved engelsk og ønsker dette hold o 
            
Disse hold inddeles under hensyn til 9. kl. karakterer 
    
 

N 
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Værelsesindplacering 
 
Af hensyn til indkvartering bedes du oplyse: 
 
Navn på nuværende skole:______________________ 
 
 

Dem du evt. kender andre fra den kommende årgang: 
(elevnummer) 
  ___________________________ 
 
____________________________________________ 
 
Vores senge har varieret længde, 
derfor bedes du oplyse din højde:          ____________ 
 
 
Evt. rettelse til forældremail, bedes skrevet her. 
 
Forældres email: _____________________________ 

 
 

Underskrift elev:          __________________________                                                              
 
 
Underskrift forældre:   __________________________     

                                     
 

 
Returneres senest 
den 18. april  J 


