11)

Film

Faget byder på en masse gode film. Vi skal se spillefilm
og dokumentarfilm. I vil få indblik i:
- films virkemidler, - forskellige filmgenrer, - films inspirationskilder, - lidt om berømte instruktører, - film der
satte politiske emner i brand. Faget vil forbedre din
viden inden for fag som dansk, historie, samfundsfag,
og kristendom – nu bare med levende billeder.

14)

Tømrer

Kan du lide duften af træ..? - og vil du vide mere.? Hos
os vil du møde mange spændende udfordringer. Vi skal
bygge en ”stenslynge-maskine i træ”, og selvfølgelig
afprøve den i praksis. Du vil også skulle fremstille arbejdstegninger og få vist hvordan man både kan tegne i
CAD-program i 2D og 3D.

Sted: Seden Skole

Skovene er fulde af træ..! Der findes mange forskellige
træsorter , og dem vil vi gerne have, du også bliver klogere på. Så kom forbi… vi glæder os til at se dig.!

12)

Sted: Træ-afdelingen, Syddansk Erhvervsskole Odense
på Risingvej 60

Pink Zone

Go Pink - Et valghold kun for piger. Go Pink er et hold
for piger, hvor der er plads til sjov og gode snakke om
alt, hvad der rører sig. Mulighederne er mange vi kan
besøge make-up skolen, lave mad, besøge kvindekrisecenter, være kreative, danse, lære psykologi og meget
mere. I skal bare Go Pink, komme med ideerne og være
med til at gøre vores dage sammen til hyggelige dage.
Sted: Seden Skole

13

Action

1. Aktivitet: Kanotur i Odense Å: En tur i det fri med
overnatning og udfordringer. Dag 1: Kanoerne sættes i
vandet fra Bellingebroen. Vi overnatter i telte i Kulturbotanisk have. I skal selv skaffe telte og mad. Der vil være
indlagt overraskende udfordringer undervejs. Dag 2: Vi
sejler til Seden Havn. Varighed ca. 2 dage. Tid på året
for afvikling: Afvikles sidst i august først i september.
2. Aktivitet: Odense Klatrehal: Vi mødes ved Odense
Klatrehallen. Her skal I skiftevis klatre og sikre hinanden. Det kræver ikke bare styrke, men også at man kan
stole på sin makker. Varighed ca. 4 timer
Sted: Seden Skole

15)

Sikkerhedsvagt - skab sikre rammer

Lovens forlængede arm. Kom og få inspiration til en
sikker fremtid fyldt med spændende opgaver og udfordringer. Vi vil lære jer hvordan en bygning runderes for
at sikre en kundes værdier. I vil få indblik i, hvorledes
kommunikation bruges ved brug af radio og Walkie
talkie. Alle vagter kan udøve selvforsvar, det skal du
også have et indblik i. Sidst men ikke mindst vil vi gerne
vise, hvorledes man undgår konflikter ved brug af
mundtlig og skjult kommunikation, og hvordan I kan
samarbejde som et team og få en fælles oplevelse ud
af det at være sikkerhedsvagter. Sted: Syddansk Erhvervsskole, Risingvej

16)

Valgfag
2013-2014

Drama/Musical

Er du interesseret i at udtrykke dig gennem drama,
teater, sang og dans? Til drama/musical kan du lære
om teatrets mange virkemidler og udvikle dit eget udtryk. Vi samarbejder med Odense Teater og arbejder
med to forestillinger fra sæson 2013/2014. Vi arbejder med dramaøvelser, teatersport og laver musical i uge 44. Vi glæder os til at se dig på holdet!
Sted: Risingskolen

Risingskolen, Seden Skole,
Rising Ungdomsskole,
Syddansk Erhvervsskole

Interesser Talent Fordybelse Nørd-igennem Kvalitet Medbestemmelse Innovation Læringsmiljøer
1)

Lego:

Har du et legebarn gemt i dig, som har lyst til at
komme ud og være kreativ med Lego og en
computer—så er LEGO noget for dig. Du skal
bygge robotter, programmere og få dem til at
løse forskellige problemstillinger. Du vil komme
til at bruge tryk, lys og lyd sensorer og løse opgaver, hvor man skal vurdere hvilken sensorer,
der passer bedst.
Sted: Risingskolen
2)

1.hjælp/Brandbekæmpelse/Multirace

Lær 1. hjælp og bliv certificeret. Her lærer du
forskellige former for livredende 1. hjælp og
brandbekæmpelse. Du lærer også teori om
kroppens kredsløb. Når vi er færdige med kurset tager vi sammen på et Multirace, hvor I konkurrerer i hold. I tester jer selv i Mountainbike, O
-løb, Kano, Sup-boarding, Inline, GPS-løb, samarbejdsopgaver. Grillmad og bålhygge efter
race.
Sted: Risingskolen, Streetbasket banen på
Odense Havn, Stige Ø
3)

Kunst

På gården Mindelundsvej 39, Seden finder du
kreative og hyggelige rammer og ateliers til alle
former for billed- og installationskunst. Du vil
kunne arbejde med bl.a.: klassisk tegning, klassisk maleri, skulptur, streetart, scenografi og
kostumer... Undervisningen varetages af Gitte
Skovmand og Carsten Dannerfjord, der begge er
udøvende kunstnere. Du vil få mulighed for at
udstille dine værker/installationer på bl.a.
Odense Rådhus i forbindelse med De Unges
Forårsudstilling.
Sted: Mindelundsvej 39

4)

Animation og film

Lær at få liv i dine tegninger, lav små klip til Youtube, eller
måske en lille kortfilm. Vi vil arbejde med Adobe Flash,
Photoshop og After Effects
Sted: Camp U
5)

Musikproduktion og lyddesign

I vores helt nye professionelle lyd og filmstudie i Undergrunden på Camp U, vil du/I kunne lære at skrive og indspille din egen rap eller elektroniske musik. Underviserne
har selv en professionel baggrund fra den professionelle
scene. Du/I får mulighed for at spille på forskellige festivaler som Havnekulturfestivalen, RapKings i København,
Ålborgfestivalen mm., hvis I har lyst…
Sted: Camp U
6)

Skoleband:

Du skal vælge BAND som valgfag, hvis du gerne vil spille
musik med andre Du skal kunne spille en smule på et
instrument på forhånd, og du skal have lyst til at øve hjemme. Vi bliver et lille hold. Vi øver koncentreret, når vi mødes. Skriv hvilket instrument du vil/kan spille eller om du
vil synge. Det er meget sandsynligt at vi samarbejder med
drama omkring musical.

8)

Matematik i en elektronisk hverdag

Matematik og IT indgår i en højere grad i vores hverdag
end hidtil. Uanset jobtype kan man næsten ikke undgå at
komme til at arbejde med matematik og IT. Ligeledes fordrer 9. klasses afgangsprøve i matematik mere og mere at
man anvender IT. Valgfaget her har til formål at træne og
styrke elevernes kompetencer indenfor IT i matematikken
gennem sjove og spændende undervisningsforløb. Følgende programmer vil blive anvendt: Geogebra, MS Word, MS
Excel, Wordmat, Google SketchUp og LEGO mindstorm.
Valgfaget er både for begyndere samt øvede inden for IT!
Sted: Seden Skole
9)

Science

Er du vild med at eksperimentere og prøve kræfter med
det ukendte? Har du lyst til at stifte bekendtskab med
naturvidenskabens forunderlige verden? Har du en ”Ung
forsker” gemt i maven, og kunne du tænke dig at prøve
kræfter med naturvidenskab, miljø, teknik og innovation i
konkurrencen ”Unge forskere?” Så er dette stedet for dig!

Sted: Risingskolen
7)

Dance

Dansesalen i Undergrunden på Camp U er rammen om
danseholdet, der i løbet af året vil afprøve mange forskellige stilarter, f.eks.: Groovy Hip hop, Freestyle, Dancehall,
Ragga, Pop Commercial, Waacking mm. Underviser: Sofie
Eriksen, der er professionel danser. Der vil også være
mulighed for at optræde med holdet på bl.a. Havnekulturfestivalen, hvis I ønsker det..
Sted: Camp U

Sted: Risingskolen
10)

Boldbasis

Boldbasis er et valgfag, hvor du får lov til at spille bold
hver gang. Når vi er i gang, bruger vi tid på håndbold- eller
fodboldbanen til at lære at spille holdspil, øve tekniske og
taktiske elementer og principper for god opvarmning og
træning. Vi vil være inde i perioden oktober til april og ude
resten af året. I skal medbringe passende idrætstøj og sko
samt håndklæde hver gang. Til første gang medbringes
udstyr til fodbold udendørs.
Sted: Seden Skole

