Profilfag 1 - evaluering
Prototype
Musik
Styrketræning

folk skal have hjælp med at blive sat i gang
Det har været det fedeste

Håndbold
Fodbold

det bliver lidt ensformigt nogle gange
Dans har været sjovt, fordi Louise (danse læreren) er sød
og er med på at snakke lidt en gang imellem i timerne
Jeg synes dans har været rigtigt godt, og det har jeg selv
haft i alle mine profilfag. Det er en super god måde at
have det sjovt, og hygge sig på. Tommel op.
Det var en god periode vi havde, men er lidt træt af vi kun
har haft det i en.
Sjovt fag

Fodbold

det har været rigtigt fedt at have fodbold, men der måtte
meget gerne havet været flere kampe mod andre skoler :-)

Fodbold

Det har været et super fedt fag at have og jeg har haft et
sjovt forløb.
Flere kampe kunne være godt.

Dans
Dans

Foto
Madkunst

Super fedt med en uddannet fotograf som lærer. Det har
virkelig gjort en forskel!
Det har været rigtig sjovt at have, og synes at det skal
være et profilfag igen næste år.

Golf

Dans er megafedt. Dans på hu giver ikke kun motion og
evnen til at danse. Men bare at man kommer ind nedtrykt
og går derfra glad, er det bedste. Dans indeholder meget
fysisk, men psykisk er det også super dejligt. Louse danselærer er en utrolig god danselærer og får en i godt
humør på 0,5. Ikke også det er hun en mega god danser.
Jeg synes at det var det mest hyggelige profilfag der var,
jeg nød at have det og valgte det flere gange
Rigtig godt! Utrolig overrasket over hvor godt det var i
forhold til hvad jeg troede før jeg startede! 5 stjerner her
fra :D

Madkunst

Jeg synes at det har været et fedt fag at have, fordi vi har
muligheden, for at lave næsten hvad vi vil.

Dans
Tekstil

Styrketræning

Fodbold har hjulpet mig meget i år og syntes vi har haft
nogle gode trænere, og har hjulpet os invidiuelt
Jeg synses at det har været godt at have det men jeg
mener ikke at det var som jeg ville tro at det var, jeg havde
regnet med at det var styrketræning og ikke Cardio men
altså sådan var det og ja det gik.... Meeen ikke lige det jeg
ville gå med til igen

Styrketræning

Jeg har haft styrketræning i to periode, og jeg syntes det
har været rigtigt godt. Jeg syntes jeg har opnåede en del
siden, jeg kom.

Fodbold

Fodbold

Fodbold har været rigtig godt i år. Vi har haft en masse
forskellige øvelser og har lært meget. Og så hjælper det jo
også en del at man har nogle lærere der går op i det.

Styrketræning

styrketræning kunne være mere mindre hårdt nogle gange

Styrketræning

Dans
Musik

Jeg havde styrketræning i to perioder, og ja kan kun sige
at det var det værd, der var som reelt ikke nogen
problemer og læreren var altid positiv indstillet på
undervisningen, og der var altid arbejde i det vi lavede.
syntes dans er rigtig fedt, men folk tager det alt for
useriøst, og når man går meget op i det rigtig gerne vil det,
er det rigtig træls, selvom man prøver at sige det til Louise
hjælper det ikke, og folk lader være med at komme fordi
hun ikke giver fravær i dans.
men eller er dansene rigtig fede.
Det har været en fornøjelse at have musik! Ikke mindst
prøve at stå på scenen til aftryk, men også det, at sidde og
spille med 5 tøser og en fantastisk lære.

Golf

det var været rigtigt sjovt at gå til fodbold også fordi at det
ikke har været så seriøst igen, men jeg savnede at vi
spillede nogle flere kampe.
fodbold er meget godt her på h.u og det fungere godt.
synes det er mega fedt og træningerne er gode og vi
spiller kamp og gør mange forskellige øvelser som er
meget gode
Golf er et dejligt fag som gør sådan at man får lidt en
anderledes hverdag og mere luft, for os der ellers ikke er
ude så meget

Håndbold

Virkelig sjovt med Lars som lærer. Ærgerligt at folk ikke gik
så meget op i det, men det er jo heller ikke en efterskole
med håndbold som et af hovedfagene.

Fodbold

Fodbold

Kritik; Ingen fritid/ingen tid til at lave de øvelser man vil.
Evt. køre eget program.
Styrketræning

God: At gøre noget for hinanden.

Tekstil

Det har meget været et fag, hvor du selv skulle finde på
noget at lave. Hvilket jeg ikke altid synes var særlig fedt

Golf

Prototype

Jeg elskede golf!
Nogen gange når man tog afsted kunne man godt tænke
årh.. Men det var så lækkert at komme lidt ud hvilket vi
aldrig er på skolen og være i ren solskin hele tiden. Også
er Jørn jo sød at have med rundt på sine ture. :-)
Jeg har haft prototype i mange timer, uden at lave ret
meget. Det er meget min egen skyld, men jeg synes at
Carsten skulle have været mere streng, og have sat os i
arbejde.

Styrketræning

fodbold: meget sjovt!! elsker det!! før jeg kom på efterskole
var jeg sådan set ligeglad med fodbold.. og nu elsker jeg
det... og håber jeg kommer videre, hvor jeg så skal gå til
det osv... men det der er meget dårligt i timerne er at vi
spiller sammen med drengene, for jeg ved mange af
pigerne ikke tør chancer pga de altid skal kommentere om
hvor dårligt/ godt men har gjort det.... for hvis det nu bare
var piger og piger: turde mange af pigerne prøve nogle
ting som man ikke turde da man spillede sammen med
drengene... og tror også drengene har det sjovere
det fede ved styrketræning er at du bliver presset til ting
som gavner dig i sidste ende uantset hvor hårdt det må
være.

Fodbold

Jeg synes at jeg man får den træning man har brug for, og
at man får en udfordring på en god måde.

Fodbold

Fodbold

Jeg synes at det, er et hyggeligt fag, men synes vi har
brugt lidt for mange timer på at lave mindebøger. men
ellers er det et meget hyggeligt fag og man kommer til at
lærer at sy, igen :)
Synes fodbold træningen har været rigtig fin, man burde
nok havde fundet ud af hvad folk de vil fra start af, så de
bedre kan finde ud af hvor meget man skal spille kamp,
hvilken øvelser man skal lave osv

Håndbold

Jeg synes, at det var rigtig ærgerligt, at der kun var
håndbold i en periode, da det var noget jeg havde set
rigtig meget frem til at skulle spille heroppe.

Tekstil

Dans

Musik

Det har virkelig været en pisse god oplevelse at have dans
med Louise! Hun har lært os så meget på det her år, og vi
har udviklet os enormt meget!! Har aldrig haft en dårlig
oplevelse med dans. Et super godt fag!
Jeg har haft musik i alle 3 perioder. Jeg synes at musik
har været meget forskellig for hver periode. Dog har der
hver evig eneste gang været en del spørgsmålstegn til
hvad vi egentlig skulle lave, og jeg indrømmer at vi har
været svære at trække op. Det har samtidigt været
hyggeligt, og det blev sygt fedt da der kom en ny lærer på,
hver anden gang, for så kom der langt mere variation i
undervisningen.
Dog er det med aftryk lidt en byrde, hvis man ikke er
kommet rigtig fra start...

Fodbold

Fodbold har fungeret fint for mig, jeg nød i hvert fald at
have, dog ville flere kampe mod andre gøre det til et
profilfag med mere formål og drivkraft

Fodbold

Carsten og Lars kan ikke gøre bedre end det de gør.
Vi kommer til at savne Lars næste år

Fodbold

Foto

Dans

Fodbold var rigtig sjovt, det var ikke alt for seriøst, og men
alligevel lærte vi noget.
Jeg syntes Foto har levet 100rr procent op til mine
forventninger og mere til, Søren har lært mig rigtig meget
om fotografi og om hvad der skal til for at tage et godt
billede og hvad et godt billede indeholder, det har nok
været mit favorit profilfag
Det er et rigtigt dejligt profilfag! Og ihvertfald dem der har
haft dans ved jeg at vi alle elsker Louise så højt! Hun er
virkelig sjov og lærer os meget, hendes timer er gode! Vi
sidder ind i mellem og snakker om alt fra problemer til alt
muligt.

Fodbold

Jeg ville anbefale dans til de nye elever
Jeg synes at fodbold var rigtig sjovt, men synes nu at vi
manglede eller savnede at spille flere kampe.
Det er det eneste der skal laves om på fodbold, at der skal
være flere kampe sådan at man også lærer at spille
sammen med dem på holdet.

Foto

Jeg syntes at foto har været et godt profilfag og jeg har
lært en masse af Søren, så det er helt klart værd at
beholde.

Golf

Godt, at man kan deltage selvom man aldrig har prøvet
det før. Det var sjovt, men også fedt at det var lidt frit, man
kunne gå og hygge sig med at spille.

Madkunst

jeg synes, at madkunst er et godt profilfag, fordi man selv
kan komme med foreslag, og at man selv kan vælge hvem
man kan være sammen med. det dårlige ved det er, at
man kommer til at lugte af mad efter timen.

Dans

Jeg er rigtig glad for at jeg valgte profilfaget dans, da det
helt klart har lært mig en del ting og også har gjort at jeg
har lettere ved at vise mig for folk og være mere åben. Jeg
har ikke før haft dans, men har alligvel valgt det i alle tre
perioder fordi jeg både fik dyrket motion og havde det
sjovt. Danselæreren Louise er en rigtig god og dejlig lære.

Madkunst

jeg synes at det er træls at det ene madkunsthold ikke
skal sætte tingene ordenligt på plads i skabene, og så skal
det andet rende rundt og finde de ting man skal bruge.

Foto

man fik ikke nok forklaring fordi han åbenbart troede at vi
kunne alt?

Madkunst

Madkunst synes jeg har været et skønt profilfag at have!
Det har jeg altid glædet mig til at have, og det er et virkelig
hyggeligt fag at have, for vi gik rundt og sang, hørte musik
og dansede. Og man fik samarbejdet på kryds og tværs af
gangene hvilket jeg godt kan lide. Udover det fik man jo
også lært at lave mad, som jo bare er et plus, og vi
sluttede madkunst af med at lege Masterchef som var vildt
sjovt!

Styrketræning

Man bliver presset til ting som man ikke har lyst til.

Profilfag 2 - evaluering
Foto
Kunst
Tekstil

Golf
Golf

Foto

Madkunst
Tekstil
Foto

Madkunst
Dans
Madkunst
Tekstil

Foto

Musik

Madkunst

Profilfag 3 - evaluering
Det var lidt kedeligt
jeg kan rigtig godt lide hvordan det bliver
gjort
Jeg synes ikke der er nok udfordringer i
tekstil og design.

Meget spændene først i perioden, men til
sidst begyndte det at blive lidt kedelig.
Dejligt at kunne komme ud og spille golf.
rigtig fedt at have men det blev bare
kedeligt i længden...
flere skud med kameraet og mindre
redigering...
Endnu et godt profilfag!
Måske burde eleverne bestemme lidt mere
hvad der skulle laves selvfølgelig inden for
pengerammerne.
Hyggeligt profilfag, men der må gerne
være mere mulighed for at lave egne
projekter end gruppeprojekter
Foto er et rigtig godt intiativ, og en rigtig
god mulighed at kunne vælge.

Madkunst
Spiludvikling
Kunst

Styrketræning
Prototype

Musik

Styrketræning
Håndbold
Tekstil

Madkunst er sjovt. Man får ligesom lov til at
udforske de ting man gerne vil udforske.
Man kommer med et forslag også kommer
det frem. Lærene i madkunst er også godt
til at tage imod de udfordringerne eleverne
har, og derfor tage opsyn til det.
Det var også godt, selvom jeg ikke lavede
særlig meget
Kunst
Også rigtig godt! Utrolig god hjælp vis man
havde brug for det!
Spiludvikling
Jeg har været glad for faget, og det er
positivt, at man selv har mulighed, for at
lave hvad man selv vil.
Foto
Foto er gået langt over mine forventninger,
havde godt nok ikke regnet med foto som
profilfag, men det har overrasket mig
meget.
Læren på foto var fantastik og ville altid
hjælpe med at få det bedste resultat.
Golf
Musik har været det fedeste profil fag, vi
havde svært ved at komme igang og sådan
men da man var kommet igang med det
hele så gik det som en drøm
Jeg syntes det er rigtigt hyggeligt i
Madkunst, vi hører musik og hygger og har
det rigtigt sjovt sammen. Jeg tror selv
læreren (Jørgen) har det rigtigt hyggeligt
Håndbold

Styrketræning
Fodbold

Golf

Tekstil
Styrketræning

Prototype

Golf
Håndbold

Foto

Styrketræning, har været rigtig godt! Det
har både været hårdt og udfordrende, men
bagefter har det været skønt! Selvfølgelig
er læren der også meget engageret i det
og går meget op i det.
Madkunst
det skal bare køre ligesom det er
Golf var en fornuftig sport at vælge til et
profilfag, altså man hygger sig og læren er
positiv over faget derimod har der været
nogen gange, hvor en elev ikke lige kunne
slå læren i et spil, men det var stadig
positivt.
Fodbold

Jeg syn tes tekstil var rigtig hyggeligt og
man lærer mange ting i tekstil.
Håndbold
Super fedt, at prøve og træne på en lidt
anderledes måde! Fortsæt med det
Kenneth!
Madkunst
Prototype var super fedt, vi hade
muligehed for at få lavet en masse
forskellige spændene ting, dog fik vi ikke
lavet så meget, men det er jo også klart,
når man har så sjov/fed en lære som
Carsten Mortensen
Madkunst
golf er mega sjovt, man lærer det hurtig
hvis man får en ondentlig træner og det
synes vi havde, det er meget frit og
hyggeligt
Styrketræning
Jeg syntes håndbold teænkningen har
været rigtig god i form at vi har haft alt vi
har brug for
Madkunst
Jeg kan godt lide det, med Søren som
lærer, og jeg synes at man lærer rigtig
meget i løbet af én periode.
% - Man har ikke tid til at gøre sig klar,
hvis man skal lave selvportrætter.....
Musik
Træls: Meget få piger - dog kan skolen intet
gøre, alt for få kampe

Madkunst

God: Både opdelt og samlet træning,
afsted til div. tuneringer.
Det har været alt for nemt, vi skulle aldrig
tænke os om. Så manglede at vi lavede
noget mere anderledes og nyt mad.

Kunst

Kunst var også hyggeligt men nogen
gange var det lidt kedeligt ikke at kunne
lave noget man gerne ville.

Madkunst

Madkunst er rigtig hyggeligt, og jeg har lært
en masse, og jeg har lært hel ny mad at
kende. Jørn er god til at hjælpe og forklare. Dans

Fodbold

Dans
Foto

Madkunst

Kunst

kunst: er.... ved ikke hvad jeg skal skrive...
meget hyggeligt, stille og roligt.

Madkunst

det er mega hyggeligt at være med læren
ude og spille golf.
Jeg synes at det har været et rigtig
hyggeligt fag, og at man lærer at kunst ikke
kun er, at male en sol på et stykke papir.
Jeg synes godt nok, at der burde være
mere styr på eleverne, der er et par elever
som går før alle os andre, så vi skal rydde
det hele op. Der bliver ikke engang gjort
noget ved det. Det er lidt træls.
Når vi har haft madkunst er det lidt træls at
dem om tirsdagen, ikke har alt i skuffer og
skabe, fordi at de andre ikke virker til at
have talt, op, som vi skal gøre når vi har
madkunst om tirsdagen, men ellers er det
et meget godt, fag for man lærer at lave
mad, og masterchef var også sjovt fordi at
vi prøvede noget andet, og det har også
været godt at vi har haft brugt madkunst
bloggen til opskrifter, fordi at vi ikke smider
dem væk på den måde.
Synes det all around var et rigtigt fedt
profilfag at have, det var fedt at man kom
meget ud på banerne at spille i stedet for
træne slag hele tiden
Jeg synes madkunst, har været et rigtig
godt fag, at have. Os elever har også
været med til at bestemme, hvad vi skulle
lave. Det har været et rigtig hyggeligt fag.
Jeg har haft madkunst med køkken
damerne og Jørn i løbet af det her år, og
jeg har det altid virkelig sjovt i madkunst,
det er sådan et hyggeligt fag, som jeg tror
vi alle holdt rigtigt meget af!! Så alt i alt et
virkelig godt fag!

Madkunst

Jeg synes madkunst har været helt vildt
fedt at beskæftige sig med. Det har været
alt muligt mad, og jeg synes virkelig at
Sara har givet os meget inspiration. Jeg vil
ihvertfald bruge det til noget en dag, det er
jeg helt sikker på.
Det eneste negative ved undervisningen
var støj niveauet, men der bidragede jeg
også selv...
Foto

Golf

Kunst

Madkunst

Golf

Madkunst

Tekstil

Kunst

Styrketræning

Tekstil

Kunst

Styrketræning

Madkunst

Madkunst

Prototype

Styrketræning var et rigtig godt fag, synes
bare udstyret har mangler samt nogle år på
bagen. Jeg synes dog vi manglede
drivkraft, de mål vi havde sat skulle have
haft mere indflydelse på faget
Musik
Kan ikke komme i tanke om mere, det er
bare mere hvordan I lægge fagene, det
må godt ligge sådan at der er både drenge
og pige fag :-)
Der kunne godt være lidt mere rent oppe i
madkunst. Synes der var en del beskidt, og
der var ikke rigtig orden i tingene.
Men maden var rigtig god, og læreren var
rigtig god til at hjælpe, hvis vi fik brug for
det.

Håndbold

I madkunst har jeg helt klart at lave nye
ting inden for dette fag og det kan helt
sikkert give mig bonus når jeg engang
flytter hjemmefra
Prototype
Haha det er et skægt fag især med vores
pedel Carsten han er den sjoveste at have
i det fag! Han laver sjov med alle og han
føler jeg jo ret ung.
Men det er et godt fag og det skal man
vælge hvis man vil få grin i profilfag

Fodbold

Madkunst

Dans har været et rigtig godt profilfag for
mig
Mega hyggeligt fag, med mange gode
madoplevelser. Det har bare været så
hyggeligt, man kunne bar gå og hygge sig
men stadig lære noget om maden.
Rigtig fedt fag. Man kan komme som totalt
nybegynder og pludselig få så meget
læring, at man kan blive så god og opnå
nogle resultater, man aldrig have kunne
forstille sig, skulle komme fra en selv.
jeg synes, at foto er et godt valgt, hvis man
interesserer sig meget for at tage billeder.
det gode ved det er, at man også kan låne
kameraer og skolen betaler for photoshop
halløj.
Profilfaget madkunst er et rigtig hyggeligt
fag. Jeg er virkelig glad for at jeg valgte det
i begge mulige perioder. Jeg har lært flere
generelle ting om madlavning, men det jeg
synes var bedst, var når man hørte lidt
musik mens man lavede mad og hyggede
rigtig meget.

Tekstil

jeg synes at det er hyggeligt at vi må spise
mad, og høre musik.
Spiludvikling

Dans

Madkunst

Foto

Foto

Musik

Kunst

Tekstil

Tekstil

Prototype

Madkunst

Prototype
Golf

det var til tider meget kedeligt.
Tekstil
Prototype var i bund og grund kun et fag
jeg valgte fordi de andre fag man kunne
vælge i mellem, slet ikke var mig. Så jeg
blev lidt tvunget til at vælge det. Det
resulterede i mange vildt lærerige og
humoristiske timer, med en sindssyg sjov
lærer! Jeg fik ikke lavet meget i løbet af de
timer, men alligevel synes jeg det var
sådan et skønt fag at have.
Dans
Det er et hyggeligt fag med tålmodige og
forstående lærer!
Fodbold

Fedt at komme op og lave mad med alle sammen
jeg syndes det er virkelig heddeligt fordi at vi ikke måtte lave vores ejet spil
Kunst er hyggeligt, og læreren kommer med mange forslag til hvad man kan lave

Godt fag hvor vi får lov til at presse os selv men stadigvæk hvor vi stadig kan
følge med.
Det med at man selv skal finde på noget at lave kan tage noget tid.
fedt at have men kedeligt i længden... jeg vil hellere lære noget på flere forskellige
instrumenter end bare en enkelt instrument i en hel periode

Godt profilfag, samarbejde og holdsport bliver der taget hånd om. ,
Sjovt profilfag. - Dog lidt ærgerligt at vi ikke var nok til at stille hele hold under
træningen.
Jeg synes det var for frit og man sad tit bare og kiggede.

Rigtig fedt profilfag også!
Også godt, jeg lærte mange nye ting og tror jeg selv kan komme i gang med et
selvstændigt projekt!
Det er ret godt at vi har en udefra.

Golf havde jeg heller ikke forventet jeg skulle have med det har været fantastisk
og man får et mega godt selskab og gode muligheder til at blive god til sporten

Håndbold er meget hyggeligt, men også samtidigt seriøst og rimlig hårdt

Madkunst er det bedste, især i slutningen af timen, hvor man selv får lov at spise
det mad man har lavet, selvom det ikke altid smagte lige godt. Men også her er
læren utrolig engageret i faget og er meget god til at hjælpe.

En rigtig god sport at vælge til profil fag, man lærer og presse sig selv, men score
nogen mål, nogen andre damer. Se bort fra det var der altid positiv indstilling fra
lærerne af, altid en god dag med fodbold, god til at lærer os forskellige ting, det
har gjort at vi f.eks har vundet en del kampe imod forskellige efterskoler.

Hånbold var rigtig godt, og træneren er også rigtig god og meget dygtig til at lærer
at spille håndbold.
Rigtig fedt, at prøve og lave så meget forskelligt mad! Der var rigtig mange
muligheder i løbet af mudulet.

Madkunst var rigtig hyggelig og det var nogle fede timer hvor vi virkelig havde det
sjovt.

styrketræning er okay. men jeg synes ikke det var som jeg havde forventet,
Syntes det var lidt træls med mangel på forskellige ting i madkunst så som sakse,
gryder og pander
Jeg kan bedste lide den sidste periode i musik, fordi at man gør klar til aftryk. Til
gengæld skal man ikke vælge musik i sidste periode, hvis man ikke går ret meget
op i det, fordi at man arbejder rigtig hårdt med at skrive sange, of få sangene til at
hænge sammen + øvelse til Aftryk.
Men det er virkelig sjovt hvis man går op i det.
Kritik: Useriøs. Halvdelen af timerne i første periode gik med opvarmning, og ikke
dans, hvilket var ret irriterende.
God: God lære!
Det har ikke været et fag, jeg har været ret glad for. Men det var nok også fordi
jeg ikke havde interessen for det. Men jeg synes personligt at det var det samme
og det sammen vi lavede hver gang...

Madkunst var okay, altså jeg kan godt lide mad som jeg også godt vil have. Men
jeg skiftede pga der tit var for meget arbejde i at skulle rydde op efter andre end
at sidde og hygge med den mad man har brugt 2 timer på
Jeg synes at dans har været rigtig godt, og jeg synes at Louise er en rigtig god
danselærer. Men jeg synes at hun skal være bedre til at sætte os i gang til tiden.

?????

Jeg synes det er et meget hyggeligt fag, og at man får lært at bruge en sy
maskine, og i nogens tilfælde at stryge. Man laver rigtig mange forskellige ting,
som man endda selv for lov til, at beholde og tage med hjem.
Jeg synes godt nok, at det er lidt synd, at vi bruge så lang tid til sidst på
mindebøger. Nogen af dem der ikke var færdige, sad ikke engang og lavede
mindebøger, tetris og tøsesnak var meget vigtigere for dem.

Jeg synes at det var sjovt, og et godt fag, de blev sat ind da der ikke var tekstil og
design, og man prøvede lidt flere ting end tekstil og design, og man lærte lidt
mere. så jeg ville gerne have haft det igen, hvis det kom.
Foto:
jeg synes det er lidt synd, at der blev brugt så meget tid på fotoshop.
Meget lærerig, lidt kedelig i længden pga. man laver meget af det samme, men
man får alt det at vide omkring styrketræning som man har brug for, så man selv
kan komme i gang med at træne, så det er fedt nok
Tekstil og design, har været et rigtig hyggeligt og tøsefag, jeg har nydt at have
det, fordi der har været rigtig meget god stemning.

Jeg synes kunst var en lille smule tamt, jeg havde det sådan set kun fordi der ikke
var andet jeg ville have, det var ikke som om vi lavede særlig meget, og det var
egentlig bare en hygge time, det var sjældent jeg lavede noget.

Foto er rigtig fedt, HVIS man går op i det. Jeg havde foto, og jeg prøvede virkelig
at gøre det så godt som jeg kunne. Men hvis ikke jeg har interessen, mister jeg
hurtig koncentrationen. Og det er jo MIT problem. Søren gjorde et godt stykke
arbejde, men samtidigt synes jeg også at det var meget ens, FORDI jeg ikke
kunne se forskellen ved at bruge høj eller lav ISO.. Altså min pointe er at man
KUN skal vælge foto hvis der er et eller andet der interesserer en..

Jeg nød virkelig at have musik som profilfag, dog var holdet lidt lille i år men det
kan der ikke gøres noget ved. Jeg synes at vi skulle have haft mere i timerne om
at skrive sange hvilket i følge mig var målet med musik, men det følte jeg ikke jeg
nåede da vi havde hele perioder som kun handlede om at spille tilfældig musik

Håndbold var sjovt, og synes det var godt, for det var både for nybegyndere og for
dem, som var øvet.

I prototype har jeg lært mere omkring det at lave en præcis skitse og derefter en
tegning af ting som jeg helt sikkert kan bruge i min uddanelse som smed
Et hårdt fag, du skal være klar over det er som rigtigt at spille og du skal virkelig
gå op i det! Du kan også være nybegynder til det for de tager rigtig godt af en om
man så er helt ny og ikke kan en skid.
Det er sjovt og man kan også få grin af det hvis man ikke er en dårlig taber og
bliver sur! Der er Carsten og Lars to rigtige gode lærer
Musik har været sjovt, men jeg savnede lidt mere samspil, det kom til at blive for
meget med at vi skulle finde på noget at skrive eller et stykke musik.
Savnede det med at man kunne spille noget af det andre har lavet for det giver
altså også et rigtig godt sammenhold.
Jeg syntes at kunst er det bedste fag der har været, jeg er bare ked af at der ikke
var kunst i flere perioder.

Hyggeligt fag, men en smule mere inspiration ville ikke skade, eller det at man
ikke skulle deltage i fælles projekter.
det gode ved tekstil og design er, at man også selv kan bestemme hvad man vil
lave, og at man kan hyggesnakke imens. det dårlige ved det er, at når man er
færdig med det man har lavet, og ikke ved hvad man skal lave, fordi man har
lavet alt det man kunne lave.

Profilfaget prototype var et fag som jeg, som pige, ikke normalt ville have valgt,
men som jeg faktisk var okay tilfreds med. Jeg fik prøvet og lært noget nyt og
faget var altid rigtig hyggeligt at have.
jeg synes at det var utrolig kedeligt. men nogen gange var det lidt sjovt.
lærene var dårlige til at forklare det til os som ikke spiller så meget computer hvad
det var vi skulle. fordi noget af de ting de sagde var sådan nogle ord som jeg ikke
forstod.

super fedt fag hvor man egentlig ikke skulle gøre andet end det man havde lyst til.
Dans har været det fedeste! Jeg har lært og danse, og jeg har haft det så sjovt i
timernes løb. Timerne har været lærerige, eftersom vores lærer har lært os en
masse danse, men hvor vi samtidig har hjulpet hinanden med at lave nye danse,
hvilket jeg synes var fedt! Vi har haft den bedste lærer, som blandt andet har lært
os at danse, men også en lærer som man har kunne snakke personligt med. Hun
var altid villig til at lytte, hvilket jeg synes var fantastisk! Derudover synes jeg også
dans var fedt at have eftersom vi fik vores eget lille "show" til opvisningerne!
Lærene skal gribe mere ind når en ikke så erfaren elev bliver slået ned på, af de
mere fodbold erfarende elever

