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Indledning 

PåE fterskolenH
 ellee rv iid
 agligdageno
 ptagedea fa to
 msættev oresv ærdier– f ællesskab,
udviklingo
 glivsglæde- t ilu
 ndervisningo
 gs amvær. 

Skoleåret 2020-2021 var – på trods af Corona-nedlukningen - et rigtig godt år, og sigteter,atvi
også i 2023 er en spændende og attraktiv skole, som kommuner, elever og forældre søger som
professionels amarbejdspartner 

Vifortsættervoresskolemedsammetankerompædagogikogpraktiskelæreprocesser,ogderfor
er vi stadig den samme gamle skole. Eller er vi? Heraklit formulerede tesen ”alting flyder”. Alt
forandrersig.Dererheletidenbevægelseogikkestilstand.Derforblivervikonstantudfordretog
tvunget til at tage stilling til nye udfordringer. Vores skole er ligesom det øvrige samfund i
bevægelse, og vi bliverogsåstadignødttilatspørgeosselv,omdet,vigjordeigår,erholdbarti
dag. Derfor evaluerer vi konstant og laver små og store ændringer fraårtilår.Ikketoskoleårer
ens,ogderforkanvivelhellerikkehævde,atvistadigerdensammeuforandredeskole.Heraklit
forklarede sin tese med en anden tese: ”Man kan ikke bade i den samme flod to gange”, og
dermedmentehan,atvandetvilleværeskiftetudveddetnæstebad,elleratmanmåskeselvville
væreenlillesmuleforandret.Heraklitminderosomvigtighedenaf,atviforholderostildesmåog
storef orandringero
 mkringo
 s. 

Skolens tre værdier repræsenterer noget mere grundlæggende, og de udtrykker vort syn pådet
værdifulde i mødet med medmennesket, uanset om det sker i et fag eller i andre af skolens
planlagteaktiviteter.Værdiernegiverskolenkonsistensogstabilitet,ogalleskolensaktiviteterskal
kunneforsvaresogforklaresudfradisseværdier.Påsammemådeskeralskolensundervisningog
planlagte samvær med henblik på livsoplysning,folkeligoplysningogdemokratiskdannelse,som
tilsammenu
 dgørs elveh
 ovedformåletm
 ede fterskolen. 

Da både værdierne og hovedsigtet er så væsentlige for hele skolens indhold, vil jeg i denne
indledning give en nærmere beskrivelse af, hvordan de anvendes som en bagvedliggende
forståelsef ord
 es amledea ktiviteter. 

Værdigrundlag 
Bag værdigrundlaget er der en holdning om ligeværd som en ydmyggrundindstillingtilopgaven
som underviser. Holdningen beskrives af K.E. Løgstrup således: ”Den enkelte har aldrig med et
andet menneske at gøre, uden at han holder nogetafdetslivisinhånd”.Udsagnetskategoriske
formulering ophøjerværdierne”respektogligeværd”tilalmeneværdier.Ingenkansigesigfrifor
atbæreetvistansvarforetandetmenneskeienrelation,ogdetgørosansvarligeforatfåandre
mennesker til at lykkes. Udsagnet antyder også, atgradenafansvarafhængerafrelationensart,
hvorvisomprofessionellepædagogerbæreretudvidetansvaroverfordeelever,vimodtagerpå
voress kole. 
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Når viikkeharvalgtatophøje”ligeværdellerrespekt”somenværdi,erdetderformestafaltet
udtryk for, at vi oplever dem som almene værdier; altså værdier der er gældende for alle
mennesker til alle tider uanset kontekstogkulturelttilhørsforhold.Sommenneskererviallelige
meget værd og bør alle behandles med den samme respekt. Dette er grundholdningen som
illustreres i lignelsen om ”Den barmhjertige Samaritaner”, og i formulering indkredses den af
Løgstrupsc itat.G
 rundholdningenb
 eskrivers kolenss ynp
 åm
 ennesketo
 gp
 ålivet. 

Skolens primære opgave er undervisning, og vi finder i Søren Kirkegaards berømte ord samme
respektfordetenkeltemenneskesomhosLøgstrup:"Atman,nårdetisandhedskallykkesenat
føreetmenneskehentiletbestemtsted,førstogfremmestmåpasseatfindehamder,hvorhaner,
ogbegyndeder." Dettecitatbeskriverhvordanlærerenmåforstå,hvaddenenkelteelevevnerog
formår kognitivt og funktionelt, og derfra skal læreren lede eleven videre. På Efterskolen Helle
arbejder vi med Vygotzkys teoriomudviklingszoner,hvorlæreren,udfraelevensaktuelleniveau
oge vner,u
 dpegere levensn
 ærmesteu
 dviklingsmål. 

Undervisning og samvær er sammenkædetafønsketomudvikling,fordivimedudviklinglægger
vægtpå,atelevenskaludviklesigpåallefronter;fagligt,personligtogsocialt,sålivetkanudfolde
sig helt gennem en alsidig udvikling og menneskelig vækst. Skolen er funderet i Grundtvigs
skoletanker. Vi tolker Grundtvig ind i en moderne skole, og vi forener Grundtvigs tanker om
opdragelse og undervisningmednyepædagogiskemetoderogideer.Detlevendeord,sangenog
sproget er vigtige elementeridagligdagensundervisningog”undervisning”tørvigodtoversætte
til ”oplysning”. ”Hvad solskin er for det sorte muld, er sand oplysningformuldetsfrænde”,eren
velkendtstrofefraGrundtvigshånd,ogetandetsted:”Oplysningværeskalvorlyst,erdetsåkun
omsivet,menførstogsidstmedfolkerøstoplysningenomlivet”.Undervisningkanikkebegrænses
tilskolelærdom.HosGrundtvighandlerdetomatbringemennesketudafenformørkettilstandog
atbliveforelsketilivetogoplysningen:”Denharaldriglevet,somklogpådeterblevet,hanførstej
havdek ær”. 

Livsglæden er central i Grundtvigs syn på skole og dannelse og ikke mindst i hans teologi.
Livsglæde er engrundværdipåEfterskolenHelle,ogidenmenervi,athverenkeltfindermening
medlivetogderigennempersonligstyrketilatklaredeudfordringer,livetbringer.Efterskoleliveter
prægetaffællesskab.Viønsker,ateleverneoplevermenneskeværdogbetydning,ogdettefinder
man ofte i kraft af andre i fællesskabet. I fællesskabet har enhver et ansvar for hinanden, og
dermedm
 øderv ie nf ordringo
 ma th
 aveo
 msorgo
 gr espektf ora ndreie tf orpligtendef ællesskab. 

Iv edtægternee rv ærdiernef ormulerets åledes: 


Udvikling 
Alleharetpotentialeforatudviklesigfagligt,socialtogpersonligt,ogvitror,aterhvervelseafnye
evner og færdigheder giver den enkelte større selvværd og selvtillid. Gennem dannelsen af det
7 




helemenneskelærerdenenkelteatfåtropåegneevnerogindflydelsepåegenlivssituation.Vivil
væreenskole,hvordenenkelteoplevermenneskeligvækstogbliverrustettillivet.Vivilværeen
skole,hvordenenkelteudviklersigmestmuligtsomselvforvaltendeogvelfungerendemennesker.
EfterskolenH
 ellee re ns kole,d
 ere rp
 rægeta fu
 dvikling. 

Livsglæde 
Livsglæde sætter os i stand til bedre at håndtere modgang og problemer. Eleverne oplever
livsglæde, når deerfarer,atandremenneskerregnermeddemogharbrugfordem,ogeleverne
oplever livsglæde i mødet med skolens ansatte. Vi tror, at livsglæden giver den enkelte et
personligtoverskudoglysttillivet.Nåreleverneopleverlivsglæde,fårdelysttilatudfoldesigog
opsøgefællesskabet.Livsglædebetyderglædeogtaknemmelighedoverlivet,ogdetbeskriverden
grundtvigskef orståelsea fd
 enk ristnet ro. 

Fællesskab 
Det er værdifuldt at være en del af et fællesskab. Derfor vil vi være en skole,hvoralledeltager
aktivtiundervisning,aktiviteterogidetfriesamvær.Vivilværeenskole,dererprægetafetgodt
kammeratskab,oghvorderikkefindesmobning.Vivilværeenskole,hvordeternaturligtatrose
hinanden,hjælpehinanden,talepænttilhinanden,oghvordererpladstilalle.Ifællesskabetervi
opmærksommep
 åh
 inanden,o
 gv it agera nsvarf or,a ta ndreh
 ard
 etg odt. 

Præsentationa fs koleo
 gm
 etode 
Efterskolen Helle er en prøvefri efterskole, og alle skolens elever er visiterede til skolen på
baggrund af deres behov for specialundervisning. Indholdsplanen afspejler enmegetpraktiskog
kreativ undervisningsform, hvor vi har stor fokus på det almene indhold og den enkelte linjes
faglighed. Undervisningsformenskalforståssomenpædagogiskmetode,derbanervejforlæring
ogg enerelm
 enneskeligu
 dviklingo
 ga lmend
 annelse. 

Den beskrevne metode har altid været en grundsten påEfterskolenHelle,ogdeterheltpålinje
med skolens forståelse af det grundtvigske skolesyn, hvor den levende og inspirerende
undervisning fremhæves frem for den boglige og stillesiddende opgaveløsning. Vi ønsker at
aktivere eleverne, og vi tror på, at læringsker,nåreleventilegnersigerfaringerogkanomsætte
detfagligestofienerkendelsesproces.Denteoretiskeskolemestermetodeeruegnettilelever,der
erk onkrettænkende. 

Skolenså rsplane rs ammensatu
 df raø
 nsketo
 mb
 ådea ts kabev ariationo
 gh
 avelængerevarende
fagligef orløbp
 ålinjerne.V
 ih
 arg ode rfaringm
 eda ta fviklef agligee mneugerf lereg angeiløbeta f
ets koleår.U
 ndervisningene rp
 rægeta flærernesiderigdom,e ngagemento
 gp
 ædagogiskeindsigt. 

Skolens undervisning er under konstant udvikling, og vi bygger hele tiden videre på de gode
erfaringer.ViharpåEfterskolenHelleenkultur,derafspejlerenskoleibevægelseogfremdrift.Vi
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har meget bevidst valgt udvikling som en af skolens nøgleværdier, og den dækker både over
arbejdetm
 ede leverneo
 go
 verindstillingenh
 osa lles kolensa nsatteo
 gs kolensb
 estyrelse. 

De positive resultater bemærkes af skolens professionelle samarbejdspartnere, ogvifårjævnligt
mange rosende ord og oplever en markant fremgang i elevsøgning på baggrund af personlige
anbefalinger. 

Efterskolensh
 ovedsigte 
Indholdsplanenbeskriverformålogslutmål.Idetteafsnitviljegbeskrive,hvordanskolenogdette
årskursusopfylderefterskolelovenshovedsigteomlivsoplysning,folkeligoplysningogdemokratisk
dannelse. 

Jeghariminindledningalleredeforklaretpåhvilkenmådeheleskolensvirkeerkædetsammenaf
en holdningtiludvikling,ogdeterenudvikling,derikkeerbegrænsetaftidogsted.Somlærere
og pædagoger griber vi enhver mulighed for at medvirke til elevernes oplysning på en
vedkommende og ligeværdig måde. Flere fag har beskrevet klare elementer af livsoplysning,og
someksempelkanjegfremhævefagenesformål,hvorvioftefremhæver,ateleverneskaludvikle
sinepersonligeogmenneskeligeegenskaber,sådefårindsigtimennesketsindreforholdogbliver
egnedetilattageansvarforsigselvogandre.Livsoplysningenhandlerigenom,atoplysningenskal
sætte mennesket frit, så det kan leve rigtigtogfrigjort.Vikanderforfremhævelivsoplysningeni
hvertenkeltfag,derharbeskrevetetpersonligtudviklingssigteisitformål.Eleverneskalgennem
skolens undervisning og samvær sættes i stand til at begå sig i dette samfund, der er
modsætningsfyldto
 gp
 rægeta fs åm
 angef orskelligelivsholdninger. 

Endelafskolenseleverharhaftenproblemfyldtopvækst,ogmangehartraumatiskeoplevelserog
svigt medibagagen.Skolensopgaveoverforeleverneeroplysningafformørkedeogforkvaklede
livsopfattelser, og det er en opgave som hver enkelt lærer løserforskelligt.Enstringentfagligog
ensidig undervisning kan have svært ved at redegøre for, hvordan undervisningen opfylder
hovedsigtet ”livsoplysning”, men ikke en skole, der bygger hele sit virke på et helhedssyn om
menneskeligudvikling.Elever,dermanglerselvværd,ogelever,derharselvskadendeadfærd,har
mest brug for at møde sande livsværdier hos oplyste voksne, der kan dosere levende ord i
forståelsea fh
 vord
 ene nkelteb
 efinders ig,s åd
 ek anb
 liveh
 julpetv idere. 

Der skal være plads til at undervisningen ikke begrænses til læseplanen, når eleven har andre
tanker,forhverenkeltelevsudviklingerbestemtafdetsted,hvorelevenbefindersigåndeligtog
følelsesmæssigt.Derskalværepladstil,atundervisningenkanfindestediallesammenhænge,og
livsoplysningen lader sig ikke begrænse til de beskrevne fag- og samværsformer. Når eleverne
forlader deres skalogtagerhandlingpåderesudvikling,servidetsomtegnpåoplysning,ognår
eleverne begynder at udfolde sig frit i fællesskabet,erdettegnpå,ateleverneharfundetnogle
værdieris kolenslivsoplysning. 
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Som efterskole har vi en stor opgave med at sætte vores elever i stand til at begå sig i det
pluralistiske samfund. Vores elever skal først og fremmest lære at fungereietfællesskabblandt
mangeandreungemennesker,mensamtidigmedatdelærerdette,tilegnerdesigogsåenviden
om, hvordan de klarer sigidetstørresamfund.Elevernefårmedandreordredskabertilatbegå
sig. Gennem dagligdags situationer, samtaler i undervisningen, konflikter med
værelseskammeraten og debat på forældredage er det vores mål, at eleven hele tiden bliver
klogerep
 åd
 ennep
 raktiskev ideno
 ma tb
 egås ig. 

Dethandlerom,atelevenbliveroplystomlivetoglæreratværesammenmedandremennesker.
Dethandlerogsåom,atelevenopnårenforståelseformenneskelivetsgrundvilkår,ogomatdefår
personligstyrkeogvidenomlivet,sådeformårathåndteredissevilkår,ogsådelæreratmestre
deresegetliv.Ikkealleværdierergode,ogdenmoderneungdomskulturrummerenudfordringfor
det enkelte unge menneske. Udfordringen består i, at de skal sættes i stand til selv at tolke de
manges ignaler,o
 ga td
 es elvs kalk unnef oretagev alg.  

Samfundet forandrer sig, men menneskelivet har til syvende og sidst de samme eksistentielle
betingelser,ogdetgælderfordenenkelteomatkunneforståsinegenvejmellemvuggeoggrav.
Skolen står stærkt på det grundtvig/koldske tankegods,ogfradetteståstedsøgerskolenatåbne
verdeno
 pf ore leverne,s åd
 ek ano
 gt ørf orholdes igt ild
 erese getlivo
 go
 mverden.  

Livsoplysning finder sted i alle situationer i undervisning og samvær, som fremmer elevernes
forståelse af de alment menneskelige livsvilkår. Det handler om, at eleverne gennem oplysning
sættes i stand til at behandle eksistentielle spørgsmål, og at delæreratfungeresomdueligeog
livskraftigem
 ennesker. 

Hele efterskolens virksomhed leder hen imod, at eleverne med Grundtvigs og Kolds ord bliver
oplysteogoplivede,atdesættesistandtilatklaresigselv,atdeikkeharnokisigselv,menatde
lærer at udvise hensyn tilandre,ogatdevedkendersigfællesskabet.Dethandlerompersonlige
kompetencer,hvordenenkelteelevmøderanerkendelseogfårselvtillidogmodtilatåbnesigop
fora ndre. 

Efterskolens hovedsigte (folkelig oplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse)ereftervores
opfattelsenetopkernenimennesketsalmenedannelseidengrundtvigskeogkoldsketradition,og
dee rd
 ermedo
 gsåg rundelementeria llee fterskolensa ktiviteter. 

Folkeligoplysningfinderstediallesituationeriundervisningogsamvær,somfremmerelevernes
forståelse af kulturhistorien og de traditioner, vores moderne samfund udspringer af. Det er
oplysning om folkearv; historier og modersmålsundervisning i ét. Den folkelige oplysning kan
findes i alle fortælletimer, og i værkstedstimerne, hvor faglærerne med levende ord og
inddragende opgaver formidler fagets håndværksmæssige baggrund og historiske perspektiv, og
hvormanbeskæftigersigmedtidligeretiderslivsopfattelserogudviklingafteknologi,værktøjerog
teknikker. 
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Denfolkeligeoplysninggriberbaguditidenogformidlerhistoriskeogkulturellesammenhængetil
den moderne livsførelse.Ethvertfagkananlæggemangeperspektiverpådenfolkeligeoplysning,
somb
 idragert ilk ulturformidling. 

Nårundervisningenfungererbedst,lykkesdetlærerenatgribeensituation,etspørgsmålelleren
samtale og oplyse eleverne om en kulturel sammenhæng ved på grundtvigsk vis at levere en
levende genfortælling eller ensjovanekdote.Denneformforundervisningersværatplanlægge,
men den erfarne lærer, der kender sit fag til bunds, vil ofte kunnetryllebindeeleverne,ogidet
magiskeø
 jeblikh
 vort iørenf alderh
 ose leverne,h
 arlærereng ivete levernes ando
 plysning. 

Folkeligoplysningerikkehistorielæsningihistoriebøger,forherertaleomfolkeligundervisningog
ikkeomfolkeligoplysning.Oplysningenkantilenvisgradplanlægges,mendenfolkeligeoplysning
på Efterskolen Helle kan ikke begrænses til det faglige indhold i skolens undervisningsplan; den
folkeligeo
 plysningb
 eståra fm
 eree nds ummena ff agbeskrivelserne.  

Ifællesskabeterderbrugfordenenkeltesevner,ogsamtidigerderifællesskabetenstyrkelseaf
identitetgennemtilhørsforhold.Eleverneskalderforoplevefællesskabetblandtskolenselever;de
skalopleve,atdeselvudspringerafenhistorieogentraditionsamtidigmedatdeogsåopleverat
væree nd
 eld
 etg lobalef ællesskab. 

De skal ikke alene lære at forstå, hvilken tradition og kultur de selv udspringer af; de skal også
kunne forholde sig til fremmede kulturer iblandt os. Her er det vigtigt, at efterskolen løfter
opgavenomfolkeligoplysning,sådeungemenneskerharetbredereperspektivpåtilværelsen,og
atd
 ed
 anness omh
 elem
 ennesker,a td
 eb
 eherskerd
 ereslivo
 gf orstård
 ereso
 mverden. 

Demokratisk dannelse finder sted i alle situationer i undervisning og samvær, som fremmer en
demokratisk grundholdning i eleverne. Dette sigte opfyldes, hvor eleverneopleveratindflydelse
ogansvarertosiderafsammesag.Sigtetopfyldesogsågennemfortællingogandenundervisning,
hvore levernef årv ideno
 mu
 dviklinga fd
 emokratiskes amfundie tidéhistoriskp
 erspektiv. 

Den demokratiske dannelse manifesterer sig i processer i undervisningen og i samværet, hvor
elevernepåmangemåderinddragesiopgaveløsningeristortogsmåt.Elevernekanarbejdemed
spørgsmål i kontaktgruppen,hvorlærerrådetharbedtomelevernesudtalelse.Dendemokratiske
dannelse inkluderer, at eleverne overtager medansvar for løsninger og beslutninger, også når
læreren i én-til-én situationer laver aftaler med en elev omkring,hvornåretværelseskalryddes
op, når de taler om, hvordan eleven kan fungere bedre i undervisningen, og i andresituationer
hvor eleven bliver inviteret med i beslutninger og har indflydelse på sin egen situation.
Eksemplernebyggerpåskolensalmindeligepraksis,hvorvimøderelevenpåenligeværdigmåde,
ogh
 vorv ih
 arf orventningero
 m,a te levens amarbejdero
 ms kolegangen. 
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Andreeksemplerpå,atskolensundervisninglederhentilendemokratiskdannelseafeleverne,er
elevrådsarbejdet, elevernes evaluering af undervisningen, fremtidsmøderne, som planlægges i
samarbejdemedeleven,ogdenselvvalgteopgave,hvoreleventrænesiatarbejdemedsineegne
ideer. 

Ets ynp
 åo
 plysning 
Da Kant skulle forklare, hvad oplysning er,toghanfatimyndighedensmodsætningmedordene:
”Oplysningermennesketsudgangafdetsselvforskyldteumyndighed.Umyndighedermangelenpå
evne til at betjene sig af sin forstand uden en andens ledelse”. Det er interessant at bemærke,
hvordan Kant definerer oplysning som en frisættelse, så vidt vores åndsevner gør det muligt.
Oplysningbliverigenettema,nårKantforklarerformåletmedoplysning.Tekstenerudformetpå
baggrund af oplysningstidens idealer i en tid, hvor man netop var i en begejstret rus over
oplysningens velsignelse. Muligvis bliver oplysning og frisættelse en selvfølge for oplyste
mennesker, men i en skole, hvormangeeleverfølersigmegetafhængigeafderesomgivelser,er
det aktuelt at planlægge processer, der udruster eleverne med oplysning om medansvar, så de
gradvists ættesis tandt ila to
 vertagek ontrolo
 verd
 erese getliv. 

Folkelig oplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse opfyldes gennem hele skolens
virksomhed,vedatalleskolensansattearbejderpåenfriskoleudfraetgrundtvig-koldskgrundlag.
Det er ikke en metode men en holdning, vi bærer frem. Det er en tro på medmennesketogen
overbevisningom,atvimedLøgstrupsordbæreretstortansvarforhinandensliv,ogatviforvalter
detteansvarmeddenstørsterespektogmedønsketomatselivsdueligeungemenneskerforlade
skolenv edå retss lutning. 

PoulB
 ang,f orstander,E fterskolenH
 elle 
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1.0Undervisning 


Undervisningslinjer 


LinjenK
 unsto
 gF oto 

Formål 
Undervisningen skal gennem skabende og kreative processer og billedsamtaler søge at fremme elevens
evne til at se, sanse og forståverdenogbenyttebilledsprogetsometpersonligtmeddelelsesmiddeltilat
udtrykkeiagttagelser,oplevelser,fantasi,følelserogholdningeroghervedstyrkebevidsthedenomsigselv.
Undervisningen skal, inden for kunstens hovedområder, give eleven nuancerede erfaringer med
billedelementer som linje, flade, form og tekstur samt kompositoriske principper og bibringe eleven
nødvendig viden om værktøjer og teknikker, således at dennes æstetiske og håndværksmæssige
kompetencer øges og muliggør udvikling af et eget billedudtryk. Undervisningen skal bidrage til elevens
nysgerrighedogskaberlystogunderstøttedennestillidtilegenbetydningoghandlemulighedvedatsikre,
atdetskabtefårvæsentligdelidenlokalekultur.Undervisningenskalmedvirkeaktivttilettrygtskolemiljø,
hvor alle kan vokse og trives og blive i stand til at håndtere egne og andres konflikter og følelser
hensigtsmæssigt, indgå i sociale relationer, få en positiv selvopfattelse samt nødvendig
situationsfornemmelse. 

Mål 
Undervisningen skal lede frem mod at elevernetilegnersigkundskaberogfærdigheder,dersætterdemi
standtilat: 

● Arbejdemedformer,strukturogkompositioniforskelligebilledudtryk 
● Gørebrugaffagligebegreberibilledsamtaler 
● Iagttage,beskrive,fortolkeogvurdereegneogandresbilleder 
● Eksperimenteremedteknikker,materialerogværktøjer 
● Udnyttesanseindtrykfraomgivelserneiegetbilledudtryk 
● Genkendekunstkategorieroggenre 
● Anvendepraktiskeerfaringerogteoretiskviden 
● Benytteforskelligemedieriforbindelsemedkunstensbearbejdning 
● Ihøjeregradopnåforståelseforkunsthistorienogdennetidsarbejdsmetoder 
● Fungereiforskelligeorganisationsformer 
● Engagereogindlevesigietarbejde 

Indhold 
Arbejdet tager udgangspunkt i temaer. Hertil er knyttet en række aktiviteter, der tilgodeser fagets
grundlæggendeprincipperogmetoder. 
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Organisering 
Indholdet på linjen er overordnet praktisk orienteret. Undervisningen tilstræber at rumme flere
organisationsformer: 
1. Holdundervisning. Teori, fælles oplevelser samt evalueringer, hvor læreren primært
fungerersomunderviser,videnskildeogmotivator. 
2. Gruppearbejde. Der lægges vægt på samtaleundervisning samt gruppearbejde, hvor
eleverne i grupper af varierende størrelse løser opgaver med underviseren som
supervisor(vejlederogstøtte). 
3. Individueltarbejde.Produktfremstillingsamtskriftligevaluering.Lærerenfungerersom
vejlederogstøtte. 

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og kompetencer. Fagene
matematik,dansk,samfundsfagogreligioninddragesløbendeidendagligeundervisningpålinjen. 

Lærere:Dorthe,KristineogTina. 
¶

¶

LinjenR
 ikkesK
 økken 

Formål 
Viønsker,atelevernef årenstørreforståelseafbæredygtighedoginnovationiforholdtilindkøbog
forarbejdningsprocesserafvoresmad,setiforholdtilmiljø,ernæringogsundhed.Viskabervidenog
handlemulighederfor,atråvarertilvoreskostikkealenekommerellerbehøveratkommefrakølediskeni
supermarkedet. 

Viarbejdermedsundhedsbegrebet,herundersammenhængenmellemkost,ernæringogfysiskaktivitet.
Desudenarbejderviidendagligepraktiskeundervisningmedsammenhængenmellemhvordangod
hygiejnekanforebyggesygdomogfremmesundhed,samtsammenhængenmellemkost,kulturoglivsstil.
Videfinererhvadlivsstilerogskaberforståelseforvalgogkonsekvensafegenlivsstil. 

Mål 
Undervisningenskalsætteeleverneistandtilat: 

● Håndterealmeneprincipperiforbindelsemedkøkkenogpersonlighygiejne 
● Opbevarefødevarerkorrekt 
● Opnåkendskabtiløkologisomprincip 
● Forståbetydningenafvedligeholdelse,oprydning,rengøringogvask 
● Forklarehygiejnesbetydningformiljøogsundhed 
● Styrkeeleveniselvstændiglivsførelseidetomfang,determuligt 
● Etablereogvedligeholdesocialekontakteridetomfang,detforelevenermuligt. 
● Samarbejdemedandremennesker 
● Forståsammenhængmellemindkøbogøkonomi 
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●
●
●
●
●

Bestemmestørrelservedmålingogberegning 
Læseogforståenopskrift 
Udfærdigeindkøbslisteroglæsevarefakta 
BrugeITtilsøgningafopskrifterogandreforbrugeroplysninger 
Opnåkendskabtilhøjtiderfraforskelligekulturer 


Indhold 
PåRikkesKøkkenarbejderviudfraenaktivogpraktiskforståelseafkonceptet”frajordtilbord”.Eleverne
indgåridetdagligearbejdeiskolensproduktionskøkken.Herlærerdediverseteknikker,hygiejneprincipper
mm., ligesom de trænes i at indgå socialt i et arbejdsfællesskab. Al mad laves fra bunden, og eleverne
inddragespådetniveau,dergivermeningfordenenkelte. 
Elevernefårkendskabtilårstidernesprodukterogkansættedisseisammenhængmedbæredygtighed
f.eks.:”Hvorforspiservitomaterligepræcisnu?”osv.Dervilligeledesværefokuspålejlighedsbegivenheder
ogårstidernestraditioner.Tiljullavervijulemad,tilpåskeharvifokuspåægoglam,forbareatnævneet
pareksempler. 
Eleverneharmedbestemmelsepålinjensindholdogkanværemedtilatbesluttetnogleafde
emner/temaerviskalarbejdemed. 

Organisering 
Fagenedanskogmatematikindgårsomenintegreretdelaflinjensarbejde.Iforbindelsemedmadlavningen
arbejderelevernepåRikkesKøkkenmedopskriftslæsningsamtforståelseaffremgangsmåde.Vigtighedenaf
målogmængdeiforholdtildetplanlagteresultatharviogsåfokuspåsamtvalgogplanlægningafopskrift
set i forhold til den stillede tidsramme. Derudover introducerer vi eleverne for begreber som indkøb,
budgetlægningogøkonomi. 
Elevernearbejderdelsindividueltogdelsismågrupperomdestilledeopgaver.Dervedgivesdemulighed
for,atopøvesocialekompetencersamtsamarbejdskompetencer. 

Lærer:Rikke 



LinjenD
 igitaltD
 esign 

Formål 
Forløbet på Digitalt Design er præget af praktisk projektarbejde, som i videst muligt omfang tager
udgangspunktidenenkelteelevsinteresser,oghartilhensigtatskærpeelevenskreativitet,nysgerrighedog
erfaringmeddigitalteknologi,digitalemedierogkultur. 
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Vivægterhensynettildenenkelteelevsbehovhøjtogtilstræberatskabeetroligtoggenkendeligt
undervisningsmiljø.Viforsøgeratskabepositivelæringssituationermedrealistiskeudfordringertilden
enkelteelev,derkanstyrkeelevensselvtillidogudfoldelsesmuligheder. 

Detdigitaleuniverserprægetaflynhurtigudviklingoghøjspecialisering,hvorforfåopgaverkanløsesafén
person.Sammenkommervilængereoglærerbedre.Vidyrkerhjælpsomhedogsamarbejde,såofte
arbejderelevernesammeniprojektgrupper–detstyrkerfællesskabet,sætterskubiopgaverneogudvikler
denenkeltesfagligebegreberogsocialekompetencer. 



Mål 
Undervisningenskalhjælpeelevernetilat: 

● Fåengrundlæggendeforståelseaf,hvadencomputerbestårafoghvordan,denfungerer 
● Kendeforskellenmellemhardwareogsoftware 
● Fåetindblikicomputerenshistorieogsamfundsmæssigebetydning 
● Kunnenavigerebedreogmeresikkertpånettetogisærdeleshedpådesocialemedier 
● Kunnearbejdemednyeprogrammer 
● Tilegnesigerfaringmedforskelligemedierogtilhørendeudstyrtilf.eks.optagelseogredigeringaf
videooglyd 
● Brugefagligeudtrykogbegreberomrelevantespørgsmålogproblemstillingeriundervisningen 
● Blivemerekreativeogudvidederesudtryksmuligheder 
● Arbejdemodkonkretemål,bådepåegenhåndogisamarbejdemedandreelever. 
● Opnåvidenomgodeprocesserogbliveopmærksompåegneprocesseriprojektarbejde 
● Overskueogstrukturereetarbejdsforløb. 
● Vurdereomenidékanomsættestilpraktiske,realistiskemål,oghvordanetmålkanopnås. 
● Hjælpeandreeleveriprojektarbejdetogialmindelighedogseværdieniatsamarbejde. 
● Accepterehinandensforskellighederogudtrykkesigmedrespektforandre. 

Indhold 

ForløbetpåDigitaltDesignerprægetafpraktiskprojektarbejde,somividestmuligtomfangtager
udgangspunktidenenkelteelevsinteresser,oghartilhensigtatskærpeelevenskreativitet,nysgerrighedog
erfaringmeddigitalteknologiogkultur.Pålinjenkanelevernestiftebekendtskabmedbl.a.programmering,
spil-ogwebdesign,hjemmesider,blogs,video-oglydoptagelse/redigering,animation,grafisk
design/illustration,3D-modellering.Elevernearbejderbådeenkeltvisogiprojektgrupper,ogvægtenerlagt
påatopnåpraktiskeresultaterudfrakonkrete,ofteindividuellemål,derersatidialogmedenlærer.
Lærernebrugerstørstedelenafderestidisamtaleundervisningmeddenenkelteelevellermedengruppe.
DigitaltDesignharenbredvifteafprogrammertilPCogiPad,samtLego,papir,blyant,video-og
fotokamera,audiooptager,dronem.kamera,3Dprintermm.tilrådighed.Vivægterhensynettildenenkelte
elevsbehovhøjtogtilstræberatskabeetroligtoggenkendeligtundervisningsmiljø.Vilæggervægtpåat
skabepositivelæringssituationermedrealistiskeudfordringertildenenkelteelev,derkanstyrkeelevens
selvtillidogudfoldelsesmuligheder.Viserogsågerneeleverfordybesigienidé,etprojektelleretprogram
overlængeretid.Kreativtarbejdemeddigitalteknologierprægetaflynhurtigudviklingoghøj
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specialisering,ogforegårsjældentalene.Derfordyrkervielevernesindbyrdeshjælpsomhed–detstyrker
fællesskabet,trænerelevernessocialeogkommunikativefærdighederogudviklersamtidigprojektarbejdet. 

Ialleforløbtænkesdansk-,engelsk-ogmatematikfaglighedindkontinuerligt.Dettegøresblandtandet
gennemfølgende: 

● Filmanalyse
● Visningafnordiske(svenske,norskeogdanske),såvelsominternationale(undertidenmedengelske
undertekster)kortfilm. 
● Billedbehandlingogredigering(måleenhederpåforskelligefaconerogfpsmm.) 
● Matematisksprogiprogrammering
● Opstillingafhypoteserogefterprøvning 
● Engelsketermeridigitalarbejde 
● Vokabulariumift.Detdigitaleliv(såvelpådansksomengelsk) 
● Dokumentationogformidlingafprojektersresultater(Portefølje) 

Organisering 
Vilæggervægtpåenroligoggenkendelighverdag,hvordertageshensyntildenenkeltesbehov.E leverne
brugerdetmesteaftidenpåprojektarbejde,somtagerudgangspunktidenenkelteelevsinteresserog
evner.Vihjælpermedatopstilleklare,realistiskemål,dergiverelevenerfaringogfleksibilitetindenfor
faget.Vievaluererløbendeelevernesmål. 


Projektarbejdetsupplerervimedsmåopgaver,ensimpelkreativkonkurrencepåholdet,
klasseundervisning,besøgpåskolerellervirksomheder,fællestemaeromfxspildesign,filmoglyd,samtaler
omopførsel,sikkerhedogrettighederidendigitaletidsalder. 


Eleverne arbejderbådeenkeltvisogiprojektgrupper,ogvægtenerlagtpåatopnåpraktiskeresultaterud
frakonkrete,ofteindividuellemål,derersatidialogmedenlærer.Lærernebrugerstørstedelenafderestid
isamtaleundervisningmeddenenkelteelevellermedengruppe. 

Lærere: ToreogHerluf 




LinjenN
 atur-o
 gA
 dventure 

Formål 
UndervisningenpåNatur-ogAdventuretilstræberatværenaturfagligtalmendannende,fremmeelevernes
glæde, nysgerrighed og forundring ved deres omverden samt bibringe dem praktiske færdigheder. Det
prioritereshøjtatgørebrugafrummetognaturenomkringskolensomdetprimærelæringsmiljø. 

Mål 
Undervisningenskalsætteeleverneistandtil: 
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Attilegnesigvidenomogforståelseforsammenhængeinaturen 
Gennem oplevelse og erfaringer med naturen at opnå indsigt i vigtige fænomener og
sammenhængeogudvikletanker,sprogogbegreber,somharværdiidetdagligeliv 
Atudviklefærdighederiatformgiveogfremstilleting,derharæstetiskogfunktionelværdi 
Atarbejdeefterenarbejdstegning 
Atbegåsiginaturenpåenroligogfornuftigmåde 
Atbeherskeforskelligeteknikkerieksempelvismadlavningpåbålogkogegrej 
Atarbejdeselvstændigtogifællesskabomenopgave 
At samarbejde og at arbejde i grupper, for at lære at acceptere egne og andresstærkeogsvage
sideroghandleudfradisse 
Atdenenkelteelevladersigudfordreogprøversinegrænseraf 
Atmødetiltidensamtmodtageeninstruktion/vejledningoghereftergennemføreden. 
Attaleforståeligt,klartogvarieretienform,derpassertilundervisningen
Atudtrykkefantasi,følelser,tanker,erfaringerogvideniensammenhængendeogdisponeretform 
Atbrugekropssprogogstemmeienform,derertilpassetsituationen 
Atlytteaktivtisamtaleogværeåbenoganalytiskiforholdtilegenogandrespræstation 
Atfastholdedetvæsentligeidet,dehørerogser 



Indhold 
UndervisningenpålinjenNatur-ogAdventuretilstræberatværenaturfagligtalmendannende,fremme
elevernesglæde,nysgerrighedogforundringvedderesomverdensamtb
 ibringedempraktiskefærdigheder
ogpersonligekompetencer.Detprioritereshøjtatgørebrugafnaturenognærmiljøetomkringskolensom
detprimærelæringsrum. 

Elevernesaktivedeltagelseskalmedvirketil,atdeudviklerpraktiskefærdigheder,kreativitetogevnetilat
samarbejde.Linjenforsøgeratvedligeholdeogfremmeelevernesglæde,forundringogoplevelsevedat
beskæftigesigmednatur,teknik,livsbetingelseroglevevilkårsamtdereslysttilatstillespørgsmålog
forundres. 
Endviderevægtesdethøjt,atsåmangelæringsforudsætningersommuligtkommerispil.Linjenvilforsøge
atbidragetilelevernesnysgerrighedogvirkekraftforpådennemådeatskabebasisforudfoldelseafen
følelseafbetydningogsamhørighedisamfundetogdennærliggendeomverden.U
 ndervisningenskal
såledesmedvirketil,ateleverneudviklerforståelseafsamspilletmellemmenneskeognatur,samt
ansvarlighedoverformiljøetsombaggrundforpositivtengagementogkonstruktivhandling. 

Derudovervilvigennemadventure-aktiviteterudfordreelevernesfysiskeogpsykiskegrænserogderved
udviklederesselvværdogselvtillid.Iskoleåret2015/2016vilelevernebliveundervistifølgendetemaer:
Garvningafskind,friluftsliv,adventure-aktiviteter(kajak,klatring,snorkling,GPSmv.),biologiognaturfag,
skovognaturpleje,træ-ogsnitteværksted. 
HerernogleeksemplerpåhvadviharlavetpåN/A,somviogsåkalderlinjen. 

● Presseæblemost 
● Lavetegenmarmeladetilpandekagerpåbål 
● Lavetegensnittekniv+skede 
● Smedet 
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Træklatring 
Bridgewalking 
ByggetenbartilGallafesten 
Byggettømmerflåde 
ArrangeretAdventureraceforskolenselever 
Undervandsjagt 
Bueskydning 
Fisketureihavogsø 
Undersøgtlivetihavet 
PrøvetEscapefactory(Århus) 
Svampeturiskoven 
Madlavningpåbål 
Skøjtetur 
Snittet 
Insekthotel 
Adventure-raceforskolen 
RandersRegnskov 



Organisering 
Indholdetpålinjenerovervejendepraktiskorienteret. 

Undervisningentilstræberatrummeflereorganisationsformer: 

1. Holdundervisning. Teori, fælles oplevelser,samtevalueringer,hvorlærerenprimært
fungerersomunderviser,videnskildeogmotivator. 
2. Gruppearbejde.Derlæggesvægtpåsamtaleundervisningsamtgruppearbejde,hvor
eleverne i grupper af varierende størrelse løser opgaver med underviseren som
supervisor(vejlederogstøtte). 
3. Individuelt arbejde. Produktfremstilling samt skriftlig evaluering. Læreren fungerer
somvejlederogstøtte. 

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og kompetencer. Fagene
matematik,dansk,samfundsfagogreligioninddragesløbendeidendagligeundervisningpålinjen. 

L ærere:PeterH.ogChristian 



Musiko
 gS cene 

Formål 
Vi ønsker at arbejde med elevernes musikalske og dramatiske evner i et kreativt fællesskab.
Udgangspunktet for undervisningen er, at alle menneskerermusikalske,ogatmanpåtrodsafforskellige
forudsætningerkanudviklesigpersonligtogsocialtgennemmusikogdrama. 
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Dererintetkravtilatmanskalkunnespillepåetinstrument,havelavetteaterellerhavesungetforatman
kanbliveendelafMusik&Scene.Alleeleverharforskelligeforudsætninger,ogderarbejdesudfraden
enkeltesniveau,såstærkesiderudnyttesogsvagesiderudvikles. 

EfterskolenHellestrekerneværdier:f ællesskab,udviklingoglivsglædee rgrundlæggendefor
undervisningenpålinjen.Iløbetafdethalveårpålinjenarbejdervipåatskabeetsammenholdmellem
eleverne,somgørdetmuligtforalleatudviklesigbådefagligtogsocialt,ogtilsidstatkunneståfrempåen
sceneogifællesskabgiveandremenneskerengodoplevelse. 

Mål 
Ud fra elevens nærmeste udviklingszone arbejder vi med, at fremme elevens kompetencer på følgende
områder: 

● Atværeenbetydeligdelafetmusikalskogsocialtfællesskab 
● Atforståmusikkensomenudtryksform. 
● Tageansvarforegenandelifællesskabet. 
● Atfåstørrekropsbevidsthedgennemmusikogbevægelse. 
● Atkendetilmusikkensogscenekunstenshistorieogkultur. 
● Gennemmusik-ogdramaøvelserfåstørreselvtillidogselvbevidsthed. 


IMusik&Sceneskaldetunderstreges,atdetkanværeenligestorsejrblotatværetilstedepåscenen,som
atlevereenstørrekunstneriskpræstation. 

Indhold 

● Bevægelsesøvelsersomhartilformålatstyrkerytmisksans,koordination,samtevnentilatindgåi
etfællesskab. 
● Fællessangefraefterskolesangbogenogpopulærmusikpåbådedanskogengelsk-forståelseaf
indholdogbetydningafsangene. 
● Sammenspilhvorvigåropidetfællesmusikalskeudtrykfremforpersonligepræstationer. 
● Vilyttertilmusikogsersceneoptrædener,ogfårbedrekendskabtilscenekunstensgenrerog
udtryk.
● Musikkenshistorieogdenssamfundsmæssigebetydning. 
● Sceneskræks-ogselvtilllidsøvelser. 
● Dramaøvelserdergiverbevidsthedomensselvogforholdettilandre,bådepåscenenogi
hverdagen. 
● Dramaimprovisation 
● Enchanceforatbliveendnubedretilatspillesammenmedandrepåsitinstrument,ellerprøvenye
instrumenterafisammenspil. 
● Optrædenerpåforskelligescenertilf.eks.festivaler,koncerter,gudstjenesterogminikoncerteri
voresdagligeøvelokale. 
● Introduktiontillyd,lysogteknikpåscenen. 
● Tureudafhusettilkoncerter,udstillingerm.m. 
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Organisering 
Vihartildaglighjemmeiskolensmusiklokale,derbeståraftrerum,menkanogsåværeihallenellergåudi
denfriskeluft. 


EntypiskidagiMusikogScene,kanbeståafbevægelseiforholdtilrytmeøvelser,afspænding,
samarbejdsøvelserirundkredsmm. 


Hverdagsyngervifællessangeomkringklaveretogderefterkandagenvarieremedsammenspil,
dramaøvelserellerlignende.Vidifferentiereropgaverneefterelevernesinteresserogkompetencerogder
vilaltidværeenmeningsfuldopgavetilelevenuansetforudsætninger. 

Vibestræberospåatkommeudafhusetiforbindelsemedkoncerter,museermm. 


Lærere:JakobS.ogNikolajB. 
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Formål 
Vi ønsker, at eleverne udvikler deres motivation til at bevæge sig og tilegner sig færdigheder inden for
forskellige idrætsgrene. Eleverne skal opnå glæde ved fysisk aktivitet, da glæde er med til at fremme
motivationen.Detteskerblandtandetgennembevægelsemedenbold. 

Dettearbejdeskalføretil,ate levenkandiskuterekvalitetervedforskelligetyperafboldspil. 

Boldenskalværedetprimæreredskabtilatelevenudviklersigfysisk,psykiskogsocialtgennemdiverse
aktiviteter.Vivilhavefokuspåidentitetsdannelse,hvorelevenf.eks.skallæreatsættesinkammerats
behovførelevensegne.Dervilogsåværetimer,hvorvisletikkearbejdermedbold,menmedkroppen,
herunderfysisktræningogkondition. 

Vivilarbejdehenimod,ate levenharvidenomnormer,værdierogetikiogudenforidrætten. 

Glædenvedatbevægesigskalværedrivkraftenfordennelinje.Viskalarbejdemedelementer,somermed
tilatudgøredenmestoptimaleforudsætningforfysiskdeltagelse. 

Mål 
Undervisningenskalmedvirketilateleverne: 

● Opleverglædevedatbevægesigindividueltogietfællesskab 
● Opleveralternativemåderatbrugeboldenpåiidrætsaktiviteter 
● Fåretbredtkendskabtilmangeforskelligeboldspil 
● Fårudvidetsinmotorikgennemarbejdetmedenbold 
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●
●
●
●

Kansamtaleomfordelevedatdyrkeidrætregelmæssigt 
Kansamtaleomulempervedikkeatdyrkeidrætregelmæssigt 
Kanreflektereoveregenogandresagereniidrætsligsammenhæng 
Kansamarbejdemedandreiplanlægningogudførelseafidrætsaktiviteter 


Indhold 
Viskalarbejdemeddenfysiskesideafidrætten,hvorglædenvedatbevægesigskalværecentrum. 

Vivilstiftebekendtskabmedforskelligeformerforidræt,hvorboldenoftevilværecentraliudførelsen.Vi
skalarbejdemedkoordination,samarbejde,styrkesamtkondition. 

Fairplayvilogsåværeetcentraltbegreb,someleverneskalarbejdemedogblivebedretil.Elevenskalprøve
attabeenkamp,menalligevelfølesigsomenvinderefterfølgende. 

Viskalarbejdemeddensocialesideafidrætten,hvorteamspirit/holdåndogsamarbejdevilvære
gennemgåendeihelelinjeforløbet.Hvadvildetsigeatværeengodholdkammerat?Hvadvildetsigeat
tænkepåsinnæsteførsigselv?Eleverneskalstiftebekendtskabmedforskelligeidrætskulturer,hvorvibl.a.
vilhavefokuspådetsocialeelement. 

Derudovervilsamfundetsudviklingogsåværemedtilatsættedagsordenenforindholdetpålinjen.
Elevernevilkonstantfåundervisningpåhøjdemeddenyestetankerindenforidrætten.Derudovervilvi
drageparallellerfravoresminisamfundpålinjentildetgenerellesamfundiDanmark. 

Indholdetpålinjenvilogsåhaveelementerafbogligefag,hvorvif.eks.vilberøredansk,matematik,engelsk
ogbiologi. 

Organisering 
Indholdetpålinjenvilovervejendeværepraktiskorienteret.Viskalhavefokuspåelevernesevnetilat
reflekteresamtsætteordpåegenviden.Undervisningentagerudgangspunktidenenkelteelevs
forudsætningerogkompetencer 

Linjensfaciliteterbestårafetlinjelokale,skolensmultihal,samtetstortgræsareal.Herudovervilvigøre
brugafenstorhalsamtcrossfit-faciliteterinærområdet. 

Viskalpåenmasseturevækfraefterskolen,hvorderogsåvilværefokuspåsportogbevægelseogevt.få
indblikiidrætsgrene,eleverneikkeharprøvetfør.Vivil,hviselevgruppenharinteressefordet,deltagei
størresportsbegivenhedersomf.eks.løbearrangementerogmindrestævnermedandrespecialefterskoler. 

Lærere:MarianneogHelle 
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Viønsker,atelevernepåVildeDyr,opnårindsigtideforskelligearter,derlevervildtidendanskenatur,
herundervidenomkringnaturenskredsløbmeddyrenesomcentralspiller.Elevernelæreratbegåsigi
naturenogatomgåsnaturenogdyrenepåenmåde,sådetmenneskeligeaftrykersålidtskadeligtsom
muligt. 

Undervisningenertilrettelagtsåledes,atenvekslingmellemteoretiskeogpraktiskeopgaverkommertilat
danne rammen om elevernes udvikling. Eleverne vil gennem disse opgaver skulle tilegne sig viden og
forståelsefor,hvadderskaltil,foratdeforskelligedyrearterkanoverleveinaturen. Viønsker,ateleverne
oplever dyrene på nærmeste hold ved aktivt at hjælpe til og tager sig af forskellige dyr i dyreparker på
Djursland. 

Mål 
Målet med undervisningen på“VildeDyr”eratskabeengrundlæggendeforståelsefor,hvordanvildedyr
lever,oghvadderervigtigtforderesoverlevelse.Undervisningenviltageudgangspunktisåveldanskesom
udenlandskearter.SidstnævntegennembesøgogpraktikkeriforskelligedyreparkerpåDjursland. 

Undervisningenskalderudoverværemedtilateleverne: 

● Tilegnersigvidenomogforståelsefordevildedanskedyr 
● Gennem oplevelsermednaturenopnårindsigtivigtigesammenhænge,somdeefterfølgendekan
tagemedsigidereshverdag 
● Tilegnersigfærdighedersomfremadrettetkanværebrugbareiarbejdslivet 
● Får indsigt i vigtigheden af at kunne arbejde i grupper, men også i denværdi,derliggeriselvat
kunneudrettenoget 
● Fårforståelsefor,hvordanmanmesthensigtsmæssigtfærdesinaturen 
● Fårengrundlæggendevidenomfiskidedanskevande 
● Fårengrundlæggendevidenomdyreneidedanskeskove 
● Fårengrundlæggendevidenomdedyr,somleveriZoologiskehaver 
● Kanvidereformidledenviden,dehartilegnetsig 
● Gennempraktiskarbejdefårskabtetprodukt 
● Kankommunikereomnaturfaggennembrugafegnedemedier 
● Harvidenomnaturfagligeordogbegreber 
● Kanindsamleogbestemmedyr,planter,svampeogsten,herunderanvendedigitaledatabaser 
● Fårvidenomdyrsogplanterslevestederoglivsbetingelser 
● Kandesigneogafprøveenkleprodukter 
● Kandeltageidissektionafdyr 

Indhold 
Undervisningen kommer primært til at finde sted i skolens lokalerogdenomkringliggendenatur.Inogle
forløbvildendogbliveflyttettillokalerihenholdsvisKattegatcentret,MunkholmZooogReeParkSafari. 

Undervisningeniskolenslokalerogdenomkringliggendenaturvilprimærtomhandledanskedyrogfiskog
følgeforskelligearterfrafødseltildød.Eleverneskalsåledesgennemteoretiskeogpraktiskeopgaverfølge
dyreneogf.eks.fåkendskabtilkrondyretscyklusideomkringliggendeskove. 
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Den del af undervisningen, der finder sted hos samarbejdspartnere, vil tage udgangspunkt i de mere
eksotiskedyre-ogfiskearterogomfatteraltfrahajertilløver.Elevernefårendvidereindsigtiarbejdetsom
dyrepasserogdeopgaver,derfølgermeddette. 

Organisering 
UndervisningenpåVildeDyrvilprimærtværeafpraktiskkarakter.Dogvilderiforbindelsemednyedyre-og
fiskearterværeteoretiskarbejde. 

Arbejdet vil skifte mellem undervisningen på holdet (hvor lærerne primært forestår undervisningen),
gruppearbejde (hvorelevernesammentilegnersigvidenoglærerenprimærtervejleder)samtindividuelt
arbejde(hvorelevenkanfordybesigispecifikkeemner). 

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og planlægges ud fra disse.
Eleverneinddragesivalgetaflinjensindhold,sådeoplevermedbestemmelseogejerskab. 

Undervisningens primære base er skolen, men der vilblivelagtvægtpåatkommesåmegetudadhuset
sommuligtiforbindelsemedvirksomhedsbesøg,fisketure,tureiskovenmm. 

Elevernepådennelinjeskalværeindstilletpåattilbringemangetimerinaturen–uansetvejret. 


Lærere:FlemmingogSimon 
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Formål 
PåeSportønskerviatanvendeenplatform,somelevernealleredefølersighjemmei,tilatundervisedem
ogstyrkekompetencer,derrækkerudoverselvedet"atspillecomputer".Viviltageudgangspunktietspil
dekender,mendelagvilæggerovenpå,ermåskenogen,eleverneideresdagligdagikketillæggerdenstore
vigtighed.Selvbeherskelse,samarbejdeogtaktiskforberedelsemm.vilsåledesalleindgåsomsolide
bropilleriundervisningen.  

 
Mål 
MåletmedundervisningenieSporter,ateleverneopnårbådepraktiskeogteoretiskekompetencerinden
fordengenreafcomputerspil,derfordrerholdsamarbejdeogkoordination.Overordnetkanman
sammenligneeSportmedandreidrætsfag,dererendisciplindererfundamentetforundervisningen.
Herunderkommersådemangefærdighederogkvaliteter,somernødvendigefor,atkunneopnåsucces
meddengivnedisciplin. 


Undervisningenskalledefremtilatelevernestyrkesiogbliveristandtilat:

 
●
●
●

Læggeogfølgetaktikker,somerlagtforudforenspilsituation 
Kommunikerehensigtsmæssigtogpræcististressedesituationer 
Forståelseforandreeleversevnerogbehovsomudgangspunktforsamarbejde 
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●
●
●
●
●

Samarbejdeiholdudfraetspilspræmis 
Anvendedenrettestrategipådetrigtigetidspunktogpårettested 
Opnåforståelseforf.eks.fysiskformogkostogsøvniforholdtilpræstationernei
undervisningslokalet 
Forbedreegnespilmæssigefærdighedergennemtræningogudvikling 
Analysere,vurdereogevaluereegneogandrespræsterenpåsagligvis 

 
Indhold 
IndholdetiundervisningentagerudgangspunktiC
 ounter-Strike:GlobalOffensive.Spilletervalgt,delsfordi
deterétafdemestpopulærepåeSports-scenen,menogsåfordidetfordrerdemenneskeligeogfaglige
kvaliteter,viønskeratfremmehoseleverne.Herudovervilviogsåarbejdemeddeprofessionellespillere,
forsøgeatfindeudaf,hvordandearbejderogtræner.Vivilfølgemedikonkurrencer,derforegårindenfor
eSports-verdenenoggenereltfølgeudviklingenindenforbranchenmedfingrenedirekteidejen. 

 
Udoverdetdirektespilfaglige,såvilm
 otionogkostløbesomenrødtrådgennemundervisningen.Dervil
væredage,hvorvisletikkeharcomputerentændt.Dervilværedage,hvorundervisningenhandlerom
forskellenpåatspiseensalatmedvandindenmanskalpræsteresportsligt,fremforenburgerog
pomfritter.  

 
Fagete ngelskv ilselvsagtværeenintegreretdelafundervisningendaspillenessprogerengelsk.Selvomvi
kommunikererpådanskivoresheadsets,såvilengelskfyldeenstordelafundervisningen.Nårviskallæse
oppånyetaktikkervildetværefraengelsksprogedehjemmesider.Gennemgangeafprofessionellekampe
foregår,somoftest,påYoutubepåengelskosv.S pilleterbyggetopomkringøkonomiogforvaltningaf
denne. Matematikfageterdermednaturligtintegreretiundervisningen. 


Organisering 
UndervisningenforegårsomudgangspunktivoreseSports-lokale,dererplaceretoverforskolens
hovedbygning.Herharvimodernecomputere,deralleeroptimerettildepågældendespil.Viharvores
egeninternetforbindelse,såvikanspilleuforstyrretogudenudfald.Dererenmaskinepr.elev,ogdeer
opstilletlangsvæggeneafvoreslokale,medetstortbordimidten,somvibrugertilfællessamtalerog
taktik.Derudoverharvimulighedfor,atbenyttevoresprojektorogwhiteboardtilorganiseringafkampe,
ellerhvisvifællesskalgennemgånogetpåstorskærmen.Vivilfleregangetagepåtureudafhuset.Disse
turevilhavet eambuildingogsammenholdsomfokusogmanvilkommeudisituationer,sommannormalt
ikkeforbindermedcomputerspil.  

 
Elevernevilbådeopleveatspilleifastehold,menogsåbliveudsatfor,atskullesamarbejdeiforskellige
konstellationer.Dettegøres,daviønsker,ateleverneskalkunnesefordeleneiatarbejdemedfolk,derhar
andreevnerendenselv. 

Lærere:SørenogCasper 
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PåRollespilogFantasyarbejdervimedpræmissenom,atlegoglæringifællesskabkanbidragetiletstørre
udbyttebådef agligtogp
 ersonligtforeleverne. Udgangspunktetforlinjenerelevensegeninteressefor
rollespil.Viarbejdervideremeddenneogudvidergennemfagligtfunderetmateriale.Derlæggesisærlig
gradvægtpåp
 ersonligudvikling,detværesigindividueltelleris ocialesammenhænge.  


Linjeneråbenforalleinteresserede,ogerfaringmedrollespilerikkenødvendig,davilæggerstørrevægt
påindlevelse,engagementogatdetskalværesjovtatlære. 
UndervisningenviltageudgangspunktiforskelligeetableredesystemerderfalderindenforgenrenR
 ollespil.
Hervilvisomunderviserestøtteelevernesengagementellerforsøgeatopbyggedette,mensviheletiden
sørgerforatevaluereogsetilbagepåbådespilforløbmenogsåforsøgeratskaberefleksionhoseleverne,
sådekanfåøjneneopfordemangeforskelligestyrkerogevnerdetkræveratkunneindlevesigogspille
medandre.Vivilforsøgeattagenogleafprincippernefrafantasiensverdenogføreindidenvirkelige
verden.Detteskalskabeenbroderviser,atstyrkekanværefleretingogatmansagtenskanudviklesin
virkeligepersonvedatmødeudfordringerienfiktivverden.Vivildagligtføreenjournalhvorieleverneskal
beskrivedagenogdereserfaringer,oplevelserogudmærkelser.  



Mål 
●
●
●

Ateleverneopnårevnertilatkunneorganisereomfattenderollespils-scenarier 
Atopbyggeselvstændighedogtropåegneevnerhoseleven 
Atopbyggeellerudvideenglædevedrollespils-universet 



Indhold 
● Teamworkøvelser 
● PapirogblyantsRollespil(Pen&Paper)-primærtDungeonsandDragons 
● Karaktérudviklingsomgrundlagforpersonligudvikling 
● Socialespil(Bræt-ogkortspil) 
● MagictheGathering(Mtg) 
● ProduktionsWorkshops(fremstillingaffysisketing) 


IndholdetiundervisningeniRollespil&FantasytagerudgangspunktiDungeons&Dragonssompenand
paperrollespilogMagictheGathering.Viharvalgtdissetoformater,dadeermegetpopulæreog
tids-testede,mensamtidigogsåfordidefordrerdemenneskeligeogfagligekvaliteterviønskeratfremme
hoseleverne.Tydeligkommunikationogindlevelsegiverafkastimerespil-mæssigsuccesogglæde.  
HerudovervilvifølgemediudviklingenpåverdensplanoginddragepopulærkulturensFantasy-indhold,som
jofyldermegetheristart2020’erne.Bl.a.kannævnesGameofThrones,WorldofWarcraftogCyberpunk
2077.VivilherudoveropfordretilateleverneselvfindersigtilretteiFantasy-verdenenogfårøjneneopfor
detusindvisaftilbudsomdentilbyder.Detheleskalgernedannegrundforatmansomelevpålinjenbliver
merebevidstomhvemmanselver,hvadmanforetrækkeroghvordanviinteragerersocialt,altsammen
vha.det atkunne“spilleenanden”.Engelskspillerenligesåstorrolleifagetsomdansk.Langtdetmeste
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foregårpåengelskoglæsningafregler,kort,magierosv.erentemmeligstordelafdetatspilleogarbejde
medrollespil.Matematikindgårheltnaturligtdaterningeroghovedregninggårhåndihåndmedstortset
allerollespilsformater.Danskindgåribådetaleogpåskriftdastortsetaltingforegårvedatvi
kommunikerer,læserkropssprogognedskriverhvadviopleverivoresforskelligescenarier. 



Organisering 
Vivilskabeenrammeomkringundervisningenderdagtildagergenkendeligforeleverne.Introduktionog
gennemgangafdagensprogramvilindledehverdagpålinjen.Vivilafsluttehverdagmedjournalskrivning
ogu
 dmærkelsesceremoni.  


Medteoriomgamification,ogprincipperneomatoptjeneerfaringspoint(Xp)irollespil,skabervietsystem
derermedtilatstyreudviklingenafdenenkelteelev,ogfællesskabet. 

Dansk,matematikogengelskindgårnaturligtiarbejdetpålinjen. 


Lærere:JakobH.ogPeterK. 





LinjenI nternationaltS amarbejde

Formål 
UndervisningenpåInternationaltSamarbejdetilstræberatværealmentdannende.Voreselevererilæring
forlivet.Måleter-genneminternationalesamarbejdsprojekter-atskabeetautentisk,engagerendeog
hands-onlæringsmiljømedfokuspåværdiersomf.eks.fælleshistorie,frihed,lighed,ansvar,respekt,
uddannelse,sprogogdendemokratiskearv. 


 
Mål 
Undervisningenskalledefremtilatelevernestyrkesiogbliveristandtilat: 

 
●
●
●
●
●
●

Kunnekommunikere,respektereogsamarbejdepåtværsafgrænser. 
Udvikleenforståelsefordenhistoriskeogkulturelleforbindelsemellemsprog,kultur,politikog
samfund. 
Udvikleenforståelsefor,atvialleerligeogfortjenerdesammemuligheder. 
Skabegrundlagetforenlivslanglæringsproces,hvorrespektforandrekulturer,køn,racerog
meningererifokus. 
Skabeforståelsefor,atallemenneskerharrettildeværdier,derunderstøtteretdemokratisk
samfundsåsomfrihed,lighed,ansvar,medbestemmelseogrespekt. 
Opnåforståelseforderesrollesomglobaleborgereogblivebevidstomderesrespektive
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●
●
●
●
●
●

individuellestyrker, 
Udvikledereskritiskesansognysgerrighed. 
Lytteogrespektereandressynspunkter. 
Brugeforskelliginformations-ogkommunikationsteknologi(IKT). 
Turdekommunikerepåengelskogudtrykkeegnesynspunkter. 
Identificeredemokratiskeaspekterafderessamfundoghvordanmanbliverenaktivborgerbåde
lokalt,nationaltogglobalt. 
Kunnereflektereoverforskelleoglighedermellemsamfund,kulturogsprog. 


Indhold 
Viskaliundervisningenundersøgeverdensdeleogderesforskelligekultur-ogsamfundsforhold.Gennem
voressanserskalvitilegneosvidenomnationaleoginternationaleforhold.Undervisningenviltage
udgangspunktiinternationalesamarbejdsprojekter,hvormåleter,atdenenkelteelevbliveristandtilat
begåsigidetglobaliseredesamfundudentabafnationalogpersonligidentitet.Undervisningenskal
bidragetildenenkelteelevspersonligeudviklingogforståelseafbegrebernekultur,politikogsamfund.
Gennemundervisningenønskerviatmotiveredenenkelteelevtilatudnyttesitpotentialeogengageresigi
livetvedatbliveenaktivborger.Herudoverskaldeopnåindsigtirelevantuddannelseogarbejdesåvel
lokalt,nationalt ogglobalt. 

Undervisningentilrettelæggesudfradenenkelteelevsforudsætningerogzonefornærmesteudvikling. 

Engelsk: 
Undervisningenpålinjenforegårprimærtpåengelsk,menhovedfokuserikkepåkorrektsprogog
grammatik,menderimodpåatturdekommunikereogengagement.  

Dansk: 
Eleverneskalifagetdanskfremmederesoplevelseogforståelseaflitteratur,fagtekster,sprogog
kommunikationsomkildertiludviklingafpersonligogkulturelidentitet.Fagetskalfremmeelevernes
indlevelsesevneoghistoriskeforståelse.Eleverneskalstyrkederesbeherskelseafsprogetogfremmederes
lysttilatbrugesprogetpersonligtogisamspilmedandre.Eleverneskalifagetdanskhaveadgangtilde
skandinaviskesprogogdetnordiskekulturfællesskab. 

Danskfagetskerneerudviklingenafdenenkelteelevskommunikativekompetencer:attale,atsamtale,at
præsentere,atlytte,atforstå,atforholdesigtil,atlæseogatskrive. 

Undervisningenpålinjenvilviihøjgradimplementeredenmodernefortællergenrefortællerkunst.Vivil
skabegodefortællingerbaseretpåkultureloghistoriskviden,samtegnerejsefortællinger,dertalertilden
enkelteelevsfølelserogsanser.Dettevilmotivere,begejstreogengageredenenkelteelevtilatdele
historierogviden,samttilstræbeatelevenudviklersinegenhistorieogevnernetilatdeleden. 

Pålinjentænkesdanskfaglighedindkontinuerligt.Dettegøresblandtandetgennemfølgende: 
·  Udarbejdelseafindividuelportfolio:Elevenudtrykkersigklartogvarieretiskrift,tale,lydog
billeder. 
·  Nyhedsartikler:Elevenkanstyreogreguleresinlæseprocesogdiskuteretekstersbetydning. 
·  Danmarkshistorie:Elevenkanforholdesigtilkultur,identitetogsprog. 
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·  Præsentationsvideoaflokalområdetogelevenselv:Elevenkanudtrykkesigklartogvarieret
tale,lydogbilledeienform. 
·  Danskhed:Elevenkandeltagereflekteretikommunikationikomplekseformelleogsociale
situationer. 

Matematik: 
Eleverneskalifagetmatematikudviklematematiskekompetencerogopnåfærdighederogviden,såledesat
dekanbegåsighensigtsmæssigtimatematikrelateredesituationerideresaktuelleogfremtidigedaglig-,
fritids-,uddannelses-,arbejds-ogsamfundsliv.Undervisningenvilgennemselvstændigeopgaver,dialogog
samarbejdemedandrefremmematematisktænkning,kreativitet,problemløsning,argumentationog
kommunikation. 
Gennemmatematikundervisningenvilelevernedanneenforståelseafmatematikkensrolleienhistorisk,
kulturelogsamfundsmæssigsammenhæng.Ydermere,vilelevenfåindsigtideresrolleogansvarsom
borgereietdemokratiskfællesskab. 


Pålinjentænkesmatematikfaglighedindkontinuerligt. Dettegøresblandtandetgennemfølgende: 
·  Forskelpåleveomkostninger:E levenkananvendereelletalimatematiskeundersøgelser. 
·  Valuta:E levenkanudviklemetodertilmultiplikation. 
·  Størrelsesforhold:Elevenharvidenommåleenhederforareal. 
·  Tidsforskel:Elevenkanbeskrivetid. 

Historie: 
Eleverneskalifagethistorieblivefortroligemeddereshverdags-ogsamfundsliv,samtdanskkulturog
historie.Eleverneskalarbejdemedhistoriskesammenhængeogproblemstillingerforatopnåenforståelse
afmenneskerslivoglivsvilkårgennemtiderne.Eleverneshistoriskebevidsthedogidentitetskalstyrkesmed
henblikpåforståelseaf,hvordandeselv,dereslivsvilkårogsamfunderhistorieskabte.Dervedopnår
eleverneforudsætningerforatleveietdemokratisksamfund. 

Pålinjenvilvigennemgåogstuderedenhistoriskeogsprogligesammenhængmellemforskellige
verdensdeleogDanmark,samtlandenesgeografiskeplacering,samfundsopbygning,naturoglevevilkår. Vi
vilsefilmogbesøgerelevantehistoriskestederiDanmarkoghosvoresinternationalesamarbejdspartnere. 


Organisering 
Undervisningenforegårsomudgangspunktivoreslinjelokale. 

Indholdetpålinjenvilprimærtværebyggetominternationalesamarbejdsprojekter.Undervisningentager
udgangspunktidenenkelteelevsforudsætningerogbehov.Eleverneinddragesihøjgradiudarbejdelsenaf
besøghoskulturelle/historiskesteder,individuellemålogprogrammetforbesøgiDanmark,samthosvores
internationalesamarbejdspartnere,såledesdeoplevermedbestemmelseogejerskab. 

Undervisningentilstræberatrummeflereorganisationsformer: 
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1. Holdundervisning.Teori,fællesoplevelser,samtevalueringer,hvorlærerenprimærtfungerer
somunderviser,videnskildeogmotivator. 

2. Gruppearbejde.Derlæggesvægtpåsamtaleundervisningsamtgruppearbejde,hvorelevernei
grupperafvarierendestørrelseløseropgavermedunderviserensomsupervisor(vejlederog
støtte). 

3. Individueltarbejde.Produktfremstillingsamtskriftligevaluering(Portfolio).Lærerenfungerer
somvejlederogstøtte. 


Lærere:KarinaogMorten 



Almenefag




Organisering 

Undervisningenidealmenefagtilstræberatrummeflereorganisationsformer: 

1. Holdundervisning. Teori, fælles oplevelser, samt evalueringer,hvorlærerenprimærtfungerersom
underviser,videnskildeogmotivator. 
2. Gruppearbejde. Der lægges vægt på samtaleundervisning samt gruppearbejde, hvor eleverne i
grupper af varierende størrelse løser opgaver med underviseren som supervisor (vejleder og
støtte). 
3. Individueltarbejde.Produktfremstillingsamtskriftligevaluering.Lærerenfungerersomvejlederog
støtte. 

Undervisningentagerudgangspunktidenenkelteelevsforudsætningerogkompetencer. 

For information om undervisningen i Kristendom og Samfundsfag henvises tilfagetLivsparat(selængere
nede),derindeholderbeggefag. 


Dansk 

1. Dansk(almen) 
2. Dansk(medhenblikpåaflæggelseafeksamen) 

PåEfterskolenHelleundervisesderialmendansksamtdanskmedhenblikpåaflæggelseafeksameni
faget.
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Formål 
Viønskeratudvikleelevernesoplevelseogforståelseafsprog,litteraturogandreudtryksformer.Fagetskal
fremme elevernesindlevelsesevneogderesæstetiske,etiskeoghistoriskeforståelse.Detervæsentligt,at
undervisningenøgereleverneslystogmodtilatanvendesprogetpersonligtogalsidigtisamspilmedandre.
Ligeledesprioriteresdet,ateleverneudviklerstørreudtryks-oglæseglæde. 

VifølgerUndervisningsministerietsretningslinjer. 

Mål 
Determålet,ateleven: 

● Øgersinlysttiloginteresseforatlæseogskriveihverdagen 
● Læreratanvendelæsningogskrivninggennemopsøgendeogudforskendevirksomhed 
● Sættesistandtilatlæseukendtetekstermedstørresikkerhedogforståelse 
● Opnårfærdighediatlæseukendtetekstermedstigendehastighed
● Opøvesiatreflektereoverindholdetitekster,filmmv. 
● Læreratudtrykkesigigenrersomreferat,fortællingogoplæsning 
● Tilstadighedudviklerindholdsforståelsenafskrevnetekstersamtandreudtryksformer 
● Formåratfortælle,hvaddeeroptagetafogsamtaleomdette 
● Opøvesibrugafhjælpemidler 
● Tilegnersigfærdighederiatlytteaktivt 
● Opøvesiatvarieresprogogindholdiegneproduktioner
● Øgersingrammatiskeforståelse 

Indhold 
Danskundervisningentagerudgangspunktidenenkelteelevsdanskfagligeforudsætningerog-færdigheder.
Detervigtigt,atelevenfrastartenopleversuccesogdermedfårøgettroensigselvogegnekompetencer.
Dertagesderforudgangspunktielevensstyrkeroginteresser.Samtidigarbejdesdermedatbibringeeleven
merehensigtsmæssigearbejdsvaner. 


Lærere:JakobS.,Christian,Kristine,Tina,Marianne,Helle,JakobH.ogSimon. 




Matematik 

1. Matematik(almen) 
2. Matematik(medhenblikpåaflæggelseafeksamen) 

PåEfterskolenHelleundervisesderialmenmatematiksamtmatematikmedhenblikpåaflæggelseaf
eksamenifaget. 

Formål 
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Vi ønsker, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører
dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation indgår i arbejdet med emner og
problemstillingerogskalføreelevernefremtilstørreselvstændighed. 
VifølgerUndervisningsministerietsretningslinjer. 

Mål 
Undervisningenlederfremmod,atelevernehartilegnetsigkundskaberogfærdigheder,dersætterdemi
standtilat: 

● Vælgeogbenytteregningsartiforskelligepraktiskesammenhænge 
● Kendetil,hvordantalkanforbindesmedbegivenhederidagligdagen 
● Indsamleogordnetingefterantal,form,størrelseogandreegenskaber 
● Behandledata,herundervedhjælpaflommeregner,iPadogcomputer 
● Opnåerfaringermed"tilfældighed"gennemspilogeksperimenter 
● Anvendeogforståenkleinformationer,somindeholdermatematikfagligeudtryk 
● Anvendefagligeredskaber,herundertal,grafiskafbildningogstatistik,tilløsningenafmatematiske
problemstillingerfradagligliv,familielivogdetnæresamfundsliv 
● Arbejdemedenkleprocentberegninger,herundervedrabatkøb 
● Beskriveogtolkedataoginformationeritabellerogdiagrammer 
● Indsamleogbehandledatasamtudføresimuleringer,bl.a.vedhjælpafencomputer 
● Foretageeksperimenter,hvoritilfældighedogchanceindgår 
● Kendetildeheletal,decimaltalogbrøker 
● Benytteerfaringerfrahverdagensammenmedarbejdetiskolenvedopbygningenaftalforståelse 
● Kendetallenesordning,tallinjen,positionssystemetogdefireregningsarter 
● Benyttehovedregning,overslagsregningogskriftligeudregninger 
● Anvendelommeregnerogcomputervedgennemførelseafberegninger 
● Arbejdemedoptællingerogeksemplerpåsammenhængeogreglerindenfordefireregningsarter 
● Kende til eksempler på brug af variable, herunder som de indgår i formler, enkle ligninger og
funktioner 
● Kendetilprocentbegrebetogforbindebegrebetmedhverdagserfaringer 
● Regnemeddecimaltalogbenyttebrøkerknyttettilprocentogkonkretesammenhænge 
● Arbejdemed"forandringer"ogstrukturer,somdeindgåribl.a.talfølger,figurrækkerogmønstre 
● Kendetilkoordinatsystemetogherundersammenhængenmellemtalogtegning 
● Benytte geometriske metoder og begreber i beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen,
herunderfigurerogmønstre
● Undersøgeogbeskriveenklefigurertegnetiplanen 
● Kendetilgrundlæggendegeometriskebegrebersomvinklerogparallelitet 
● Arbejdemedfysiskemodellerogenkletegningerafdisse 
● Kendetilforskelligekulturersmetodertilatangivedybdeibilleder 
● Undersøgedeenkeltetegnemetodersanvendelighedtilbeskrivelseafformogafstand 
● Måleogberegneomkreds,arealogrumfangikonkretesituationer 
● Tegne,undersøgeogeksperimenteremedgeometriskefigurer,bl.a.vedatbenyttecomputer 
● Kendetileksperimenterendeogundersøgendearbejdsformer 
● Beskriveløsningsmetodergennemsamtalerogskriftligenotater 
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●

Opstille hypoteser, og efterfølgende ved at"gætteogprøveefter"medvirketilatopbyggefaglige
begreberogindledendegeneraliseringer 
● Formulere, løse og beskrive problemer og i forbindelse hermed anvende forskellige metoder,
arbejdsformerogredskaber 
● Samarbejdemedandreomatanvendematematikvedproblemløsning 
● Undersøge,systematisereogbegrundematematiskudfraarbejdemedkonkretematerialer 

Indhold 
Matematikundervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs matematikfaglige forudsætninger og
-færdigheder.Detervigtigt,atelevenfrastartenopleversuccesogdermedfårøgettroensigselvogegne
kompetencer.Dertagesderforudgangspunktielevensstyrkeroginteresser.Samtidigarbejdesdermedat
bibringeelevenmerehensigtsmæssigearbejdsvaner. 

Lærere:Dorthe,Casper,Flemming,Tore,PeterK.,Søren,PeterH.ogNikolajB. 



Engelsk

Formål: 
Vi ønsker, at undervisningen giver eleverne mulighed for at tilegne sig sproglige kommunikative
kompetencer.Eleverneskalbliveistandtilattale,læse,lytteogskrivesamtopnåindsigt 
ikultur-ogsamfundsforholdiengelsktalendelande.Endvidereskalviarbejdemedsproglig 
opmærksomhedogsprogtilegnelse. 

VifølgerUndervisningsministerietsretningslinjer 

Mål 
● Ateleverneopnårfærdighediatforståenkeltesætningerogudtryk 
● Atelevernefåkendskabtilbegreber,dervedrørerfamilie,sigselv,kroppen,farver, 
● beklædning,højtider,ferier,fritid,dyrogmad 
● Atdebliveristandtilatudtrykkesigpåengelskomdisseemnerikortesætningerog 
● vendinger 
● Ateleverneøverudtaleafengelskeord–aleneogikor 
● Atelevernetørgætteforatforstålytte-oglæsetekster 
● Atelevernekanlæseogskrivekorteteksterietenkeltsprogsamtstaveenkelteordogudtryk 
● Atelevernefårmodpåatdeltageisproglegeogsmårollespil 
● Ateleverneopnårkendskabtillevevilkåriengelsksprogedelande 

Fokusidenførstedelafsprogundervisningener,ateleverneopbyggeretordforråd,sådekanforståogtale
omgenkendeligeemner,ogatdetteskeriettrygtrum,hvordetørudtrykkesigpåengelsk. 

Indhold 
Eleverneskalarbejdemed: 
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Atforståogbearbejdeforskelligetyperafbilledtekster,blandtandettv-ogvideoprogrammer 
Atlæsetekster,dergiverinformationerogoplevelser 
Sprogets forskellige virkemidler, herunder den betydning, det har at udtrykke sigpræcistog
varieret 
Detengelskesprogsfunktionogopbygning,herunderregleromudtaleoggrammatik 
Ordforrådetsrollevedbrugenafsproget 
Forskelleoglighedermellemdanskogengelsk 
Levevilkår,dagligliv,værdierognormerformenneskeneiengelsktalendelande 
At orientere sig om omverdenen gennem brug af engelsk og derved mere generelt udvikle
deresforståelseafandrekulturer 
Forskelligeskrevneogtaltetekstersamtandrekunstformer,derkangiveeleverneoplevelseaf
deengelsksprogedekulturer 
Forskelleoglighedermellemforskelligeengelsksprogedekulturerogegenkultur 

●

Undervisningentagerudgangspunktidenenkelteelevsforudsætningerogkompetencer. 

Lærere:Karina,Marianne,PeterN.,PeterA.,Bjørn,ToreogChristian 



Tysk 

Formål: 
Vi ønsker, at undervisningen giver eleverne mulighed for at tilegne sig sproglige kommunikative
kompetencer. Eleverne skal - med udgangspunkt i deres respektive forhåndskundskaber - udvikle
kompetencertilatkommunikerepåtysksåvelmundtligtsomskriftligt.Herudoverskaldeopnåindsigti 
tyskekultur-ogsamfundsforholdforderigennematstyrkederesinternationaleoginterkulturelleforståelse. 

Vi følger Undervisningsministeriets retningslinjer. Alle elever i 8. og 9. klasse har som udgangspunkt
obligatorisktysk.Idetomfangeneleverfritaget,foreliggerderrelevantdokumentation. 

Mål 
● Ateleverneopnårfærdighediatforståenkeltesætningerogudtryk 
● Atelevernefåkendskabtilbegreber,dervedrørerfamilie,sigselv,kroppen,farver, 
beklædning,højtider,ferier,fritid,dyrogmad 
● Atelevernebliveristandtilatudtrykkesigpåtyskomdisseemnerikortesætningerog 
vendinger 
● Ateleverneøverudtaleaftyskeord–aleneogikor 
● Atelevernekanudtaleordogudtrykmedforståeligintonation. 
● Atelevernetilegnersigvidenomforholdetmellemlydogstavning. 
● Atelevernetørgætteforatforstålytte-oglæsetekster 
● Atelevernekanlæseogskrivekorteteksterietenkeltsprogsamtstaveenkelteordogudtryk 
● Atelevernefårmodpåatdeltageisproglegeogsmårollespil 
● Ateleverneopnårkendskabtillevevilkåritysksprogedelande 
● Atelevernefårvidenomdettyskesprogsnæreslægtskabmeddansk. 
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Fokusidenførstedelafsprogundervisningener,ateleverneopbyggeretordforråd,sådekanforståogtale
omgenkendeligeemner,ogatdetteskeriettrygtrum,hvordetørudtrykkesigpåtysk. 

Indhold 
Eleverneskalarbejdemed: 

● Atforståogbearbejdeforskelligetyperafbilledtekster,blandtandettv-ogvideoprogrammer. 
● Atlæsetekster,dergiverinformationerogoplevelser. 
● Dettyskesprogsfunktionogopbygning,herunderintonationogdemestbasalegrammatiske
regler. 
● Ordforrådetsrollevedbrugenafsproget. 
● Forskelleoglighedermellemdanskogtysk. 
● Levevilkår,dagligliv,værdierognormerformenneskeneitysktalendelande 
● Atorienteresigomomverdenengennembrugaftyskogdervedmeregenereltudviklederes
forståelseafandrekulturer 
● Forskelligeskrevneogtaltetekstersamtandrekunstformer,derkangiveeleverneoplevelseaf
detysksprogedekulturer. 
● Forskelleoglighedermellemtyskkulturogegenkultur. 

Undervisningentagerudgangspunktidenenkelteelevsforudsætningerogkompetencer. 

Lærer:Marianne 




Kristendom 

Organisering 
KristendomsundervisningenfinderstedsomendelaffagetL ivsparat.Elevernemodtagerundervisningi
kontaktgrupperne.Deterintentionen,atdettryggefællesskabmednærevoksne,skalstyrkeelevernes
engagementiundervisningen. 


Formål 
Vi ønsker, at undervisningengivereleverneindsigtidestoreverdensreligioneroglivsopfattelser.Eleverne
skalstiftebekendtskabmeddemestcentralefortællingerfraBiblenogreflektereoverderesbetydningift.
såvel grundlæggendetilværelsesspørgsmålsomdespor,deharsatsigikulturen.Viønskeratkastelyspå
sammenhængen mellem etiske principper og moralsk praksis i såvelhverdagslivetsomiforbindelsemed
religiøseproblemstillinger. 

Mål 
● Ateleverneopnårindsigtikristendommen,jødedommen,islam,hinduismensamtbuddhismenog
kanredegøreforlighederogforskelle. 
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●

Ateleverneopnårvidenogfærdigheder,dergørdemistandtilatforståogforholdesigtilden
religiøsedimensionsbetydningfordetenkeltemenneskeogdetsforholdtilandre. 
● At eleverne opnår viden om kristendom i historisk og nutidig sammenhæng, herunder etiske og
moralskespørgsmål. 
● OpnårkendskabtildecentralefortællingerfraDetgamleogDetnyetestamente. 

Indhold 
Undervisningen vil tage udgangspunkt i elevernes funktionsniveau, hvorfor målene i elevplanen er sat
taksonomisk op. For at styrke elevernes engagement, vil der løbende være fælles samtaler, debatter og
diskussioner. Debatterne vil typisk tage udgangspunkt i noget, som eleverne kender fra deres egen
dagligdag, hvorefter emnet vil blive perspektiveret, diskuteret og sat i relation til fagets mål. Der vil i
undervisningenbliveinddragetsåveltekstersomfilm-ogtv-udsendelser. 





Samfundsfag 

Organisering 
SamfundsfagsundervisningenfinderstedsomendelaffagetL ivsparat.Elevernemodtagerundervisningi
kontaktgrupperne.Deterintentionen,atdettryggefællesskabmednærevoksne,skalstyrkeelevernes
engagementiundervisningen. 

Formål 
Viønsker,atundervisningengivereleverneindsigti: 

● Forskelligestyreformerogpolitiskeideologier. 
● HvaddeforskelligepartieriDanmarkhedder,oghvaddehverisærstårfor. 
● Sammensætningenafdetdanskefolketing. 
● Opbygningafvelfærdsstaten. 
● Stillingtagentilpolitiskeproblemstillingersåvellokaltsomglobalt. 
● Begreberneindflydelse,selvbestemmelseogmedbestemmelse. 
● Budgetlægningogprivatøkonomiskeforhold,herunderforbrugeradfærd. 
● Hvordanmanidentificererforskelligeposterpåenlønseddel.
● Fordeleogulempervedkviklånsordninger. 
● Socialegrupperogfællesskabetsrolleisocialiseringen. 



Indhold 
Undervisningen vil tage udgangspunkt i elevernes funktionsniveau, hvorfor målene i elevplanen er sat
taksonomisk op. For at styrke elevernes engagement, vil der løbende være fælles samtaler, debatter og
diskussioner. Debatterne vil typisk tage udgangspunkt i noget, som eleverne kender fra deres egen
dagligdag, hvorefter emnet vil blive perspektiveret, diskuteret og sat i relation til fagets mål. Der vil i
undervisningen blive inddraget såvel tekster som film- og tv-udsendelser, ligesom der vil blive anvendt
rollespilogbesøgpåf.eks.rådhus,valgstederoglignende. 
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Historie 

Organisering 
Undervisningenihistoriefinderstedpålinjernefredageftermiddagitidsrummet13.35-15.05.Derudover
arrangeresderårligtenturtilSydslesvigmedfokuspåhistorienigrænselandet,herunderandenslesvigske
krig,afståelsenafSønderjyllandsamtgenforeningeni1920.(seindholdetfordenneugeh
 er). 

Formål: 
Viønsker,ateleverneopnårsammenhængsforståelseogkronologiskoverblikogkanbrugedenneforståelse
ideresegethverdags-ogsamfundsliv.Eleverneskalblivefortroligemeddanskkulturoghistorie.Herudover
ønsker vi, at de får styrket deres historiske bevidsthed og identitet medhenblikpåatforstå,hvordande
selv, dereslivsvilkårogsamfunderhistorieskabte.Viønsker,atelevernearbejderanalytiskogvurderende
med historiske sammenhænge og problemstillinger for at udbygge deres forståelse af menneskers liv og
livsvilkårgennemtiderneogsåledesopnåindsigtikontinuitetogforandring. 

VifølgerUndervisningsministerietsretningslinjer. 

Mål 
● Atelevernekanplacerehistoriskeelementertidsmæssigtift.hinanden. 
● Atelevernetilegnersigvidenomvæsentligehistoriskebegivenheder. 
● Atelevernefårvidenomvæsentlige(fælles)trækvedhistoriskeperioder.
● Atelevernefårvidenomprincipperforinddelingafhistorien. 
● Atelevernefårvidenomlivsgrundlagførognu,herunderændringerilivsgrundlagogproduktion. 
● Atelevernefårvidenomsamspilmellemaspekterfradanskogomverdenenshistorie,herunder
konsekvenserneafdettesamspil. 
● Elevernefårvidenomhistoriskefortællingerssammenhængmedfortidsfortolkningerog
nutidsforståelser. 
● Atelevernefårvidenomkildekritiskebegreber. 


Indhold 
Det konkrete indhold af undervisningen på linjerne vil variere, således at der f.eks. undervises i
kunsthistorie på Kunst og Foto, idrætshistorie på Krop og Bold etc. Herudover indeholder
undervisningen altid en række overordnede temaer med elementer fra historiekanonen som f.eks.
Grundloven1849,Kvindersvalgret,Genforeningen,Murensfald,11.septemberetc. 

Deplanlagteoverordnedetemaeriårer: 

● Rigsfællesskabetidagogdetshistorie 
● Danmarksomkolonimagt 
● Andenverdenskrig 
● DetgamleDanmark-sten-,vikinge-ogmiddelalder 
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Undervisningentagerudgangspunktidenenkelteelevsforudsætningerogkompetencer. 

Lærere:Allelinjelærere. 




Geografi,B
 iologis amtF ysik/Kemi 

Organisering 
Undervisningen i Geografi, Biologi samt Fysik/Kemi finder sted itofaguger.Eleverneevalueresefterhver
faguge for at synliggøre den faglige progression. Derudover deltager alle elever i en naturvidenskabelig
læringsuge, hvor formålet ligeledes er undervisning i den naturvidenskabelige fagrække(seindholdetfor
denneugeher). 

Formål: 
Vi ønsker, at eleverne får udviklet deres naturfaglige kompetencer og dermed opnår indblik i, hvordan
naturfag bidrager til vores forståelse af verden. De skal tilegne sig færdigheder og viden om vigtige
fænomenerogsammenhængesamtudvikletanker,sprogogbegreberomnaturogteknologi,derharværdi
i det daglige liv. Vi ønsker, at elevernes læring i videst mulig omfang bygger på deres egne oplevelser,
erfaringer, iagttagelser og undersøgelser. Deres glæde ved faget og lyst til at stille spørgsmål og lave
undersøgelserskalvedligeholdesogfremmes. 

VifølgerUndervisningsministerietsretningslinjer. 

Mål 
● Atelevernekangennemføreenklesystematiskeundersøgelser. 
● Ateleverneharvidenomenergiformer,herundervedvarendeogikke-vedvarendeenergikilder 
● Ateleverneharvidenomsammensattemodeller 
● Atelevernetilegnersigfaktuelvidenomfysikkensgrundregler 
● Ateleverneharvidenomforsyningsproduktion 
● Atelevernefårbasalvidenompladetektonik 
● At eleverne tilegnersigfaktuelvidenomlande,verdensdele,verdenshave,folkeslag,sprog,klima,
bjerge,floder,infrastruktur,klodensopbygning,råmaterialer,bysamfundoglandsamfund 
● Atelevernetilegnersigfaktuelvidenomkredsløbinaturen,forskelligetyperorganismer,cellerog
deresfunktion 
● Atelevernetilegnersigfaktuelvidenominsekter,fisk,dyr,fødekæder,planterogfotosyntese 
● Atelevenfårindsigtimennesketssamspilmednaturenogafhængighedderaf 
● Ateleverneharvidenomafgørendefaktorerforlivsstiloglevevilkår 
● Atelevernekanargumentereomenkleforholdindenfornaturogteknologi 
● Ateleverneharvidenomenkelnaturfagligkildekritik 
● Ateleverneharvidenomnaturfagligeogteknologiskeordogbegreber. 
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Indhold-Fysik/kemi 
● Vedvarendeenergi,herundersolceller,vindmøller,brintbilersamtfission. 
● Bygengenerator(induktion) 
● Strømogelektricitet,herunderstatiskelektricitet-hvorkommerdenfra,oghvordanfungerer
den?Volt,Ampere,batterier,stikkontakteretc. 
● Detperiodiskesystem 
● Molekylerogatomer 
● Kemiskereaktioner 



Indhold-Biologi 
● Livetsudvikling-detstoreperspektiv 
● Mennesketsudvikling 
● Fotosyntese 
● Planteskattejagt 


Indhold-Geografi 
● LæratbrugeGoogleEarth-GoogleEarthskattejagt 
● Læratbrugeetkompas 
● Vigtigegeografiskepunkter-størst,højst,dybestetc. 
● Forskellenpåsøer,hav,floderetc. 
● Pladetektonik,herundergeysere, vulkaneretc. 

Undervisningenerividestmuligtomfangtilrettelagtsomforsøgogtagerudgangspunktidenenkelte
elevs forudsætninger og kompetencer. Efterskolens naturvidenskabelige lærere tilrettelægger
undervisningen. 


Lærere:Allelinjelærere. 





Idræt 

Formål 
Viønsker,ateleverneopleverglædenvedsportogidræt.Måleter,atindføredemienaktivogsundlivsstil,
forderigennematopbyggederesselvtillid. 

Mål 
Gennemundervisningenskaleleverne: 
● Lærenødvendighedenafopvarmningogdenpraktiskeudførelseaføvelserne 
● Læreomforskelligeidrætsgreneogdetilhørendeteknikker 
● Forbedrederesmotorik,balanceogkropsligestyrke 
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●
●
●
●
●
●
●

Opbyggeengodfysiskform 
Motiverestilatdyrkeidrætogstyrkekroppenideresfritid 
Motiverestilensundlivsstil 
Læreatsamarbejdeiforskelligeholdidrætsgrene 
Oplevesammenholdiidræt 
Læreatkonkurrere 
Opøvesifairplayogengodsportsånd 


Indhold 
Idrætsundervisningenomfatterblandtandet: 
● Klatring 
● Petanque 
● Svømning 
● Morgenmotion 
● Vinterbadning 
● Blandetidræt 
● Boldspil 
● Styrketræning 
● Springgymnastik 
● HipHopdans 
● Badminton 

og andre aktiviteter, der lever op til fagets formål, og som har til hensigt at gøre undervisningen
vedkommendeoginteressantforskolenselevgruppe. 







ITiu
 ndervisningen 

Formål 
Viønsker,ateleverneharadgangtilogkananvendeiPadsiundervisningen.iPad’enerletattransportereog
er med det samme klar til brug ved undervisningstimens start, hvorfor der ikke skal medgås tid i en
undervisningstimetilopstartafogventenpåklargøringafit-redskaber,hvilketvilfrigøretidtillæring. 

Vi ønsker, at IT skal understøtte undervisningsdifferentiering og individuel undervisning, og de mange
forskellige apps, der hurtigt, let og billigt kan installeres på iPad’en, giver mulighed for en høj grad af
undervisningsdifferentieringialleundervisningssammenhænge. 

VivilbetragteiPad’ensometpersonligtarbejdsredskab,hvorforalleeleverskalhaveadgangtilegeniPad.
Da batteritiden er lang, giver det mulighed for, at elever medbringer iPad’en til enhver
undervisningssituationudenatskulleopladedeniløbetafdagen. 
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iPad’ens berøringsfølsomme skærm gør den meget let anvendelig, og vi forventer, at særligt elever med
motoriskevanskelighederviloplevedenbrugervenlig. 

Vi ønsker, at de elever, der har behov herfor, bliver introduceret til og har mulighed for at anvende
varierende kompenserende IT-redskaber i linjefagsundervisningen, fagbånd og andre faglige
sammenhænge. 

Mål 
Ateleverne: 
● ForstårogkananvendeiPad’ensgrundlæggendefunktioner 
● LæreratanvendeiPad’ensomnotat-ogskriveredskab 
● Bliver i stand til at benytte forskellige app’s i undervisningssammenhænge som supplement til
bogligundervisning 
● Efter behov lærer at anvende iPad’ens kompenserende muligheder eller alternativt lærer at
anvendeenmeretraditionelit-rygsæk 
● Lærerathenterelevanteappstilundervisningsbrug 

Indhold 
iPad’enanvendesisåvellinjefagsundervisningsomdenfagfagligeundervisning.Derespektivelærerepåalle
fagområdersørgerfor,atdeapps,derskalbenyttesietgiventfag,erinstalleretpåhverenkeltelevsiPad. 

iPad’en er meget anvendelig til simple produktionsopgaver/visuelle præsentationer og vil derfor blive
anvendt i særlig høj grad til elever, hvis styrkeside er det visuelle/billedmediet fremfor skriftlige
fremstillinger. 

Eleverne kan på iPad’en hurtigt og overskueligt skifte mellem forskellige programmer, funktioner og
informationssøgning. Gennem integration af iPad’en iallefagsikreselevernekompetencerpåit-området,
somdeogsåfremadrettetientilværelseiinformationssamfundetharbrugfor. 

Lærere:Allelærereisåvellinjefagsombogligefag 



Valgfag 

Mål 
På EfterskolenHellekanallevoreelevervælgemellemenrækkeforskelligevalgfag.Måletmeddisse
er,atdenenkelteselvstændigttræfferetvalgift.hvilkesiderafsigselv,elevenønskeratudforskeog
udvikleidenkommendeperiode. 

Organisering 
Valgfagene organiseres i tre moduler. Det prioriteres højt at tilgodese elevens personlige ønsker og
idéer fra interessefællesskaber under hensyntagen til den overordnede planlægning og de afsatte
ressourcer. 
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Der lægges vægt påelev-oglærerdemokratiiplanlægningsfasen,derideeltseterinddeltifølgende
faser: 
1. Drømmefase:Idéertilnyevalgfag.Brainstormingblandtledelse,lærereogelever. 
2. Konkretisering:Opstillingaflæringsmål,konkreteforslagtilindholdetc. 
3. Visitering afforslag:Etudvalgundersøger,hvilkeforslagtilprofilfag,derkanrealiseresudfra
en vurdering aflærerkompetencer,ressourcebehov,muligesamarbejdspartnere,sæsonvilkår,
elevkompetencer,indholds-oglæringsniveau.Resultatetafdennevisiteringerformuleringog
opstilling af en række konkrete valgfag, der præsenteres for lærerne og efterfølgende for
eleverne. 
4. Elevernetræfferetvalgudfraenprioriteringafvalgfag(1-4prioritet).Introduktionaffagene
foregåriforbindelsemedenmorgensamling,hvorefterselvevalgettræffespålinjen. 
5. Sammensætningogendeligbemandingafvalgfag 

Formålogindhold 
Efterskolen Helle giver den enkelte elev mulighed for at vælge mellem fag inden for følgende
kategorieridenneperiode: 


Ridning 

Formål 
Vi ønsker, at eleverne gennem undervisningen oplever fællesskab og samhørighed med hesten og med
holdkammeraterne.Undervisningenskalbidragetil,atelevernefåropbyggetderesselvtillid,atdeudvikler
en ansvarsfuld og hensyntagende adfærd over for hesten samt oplever glæde og følelsesmæssigt
engagementgennemarbejdetmedhesten. 

Mål 
Ateleverne: 
● Bliverfortroligemedhestenogopnårettillidsforhold 
● Lærerdeelementæregrundregleriomgangenmedenhest 
● Sikkertkanafhentehestenpåmarkenoghenteenenkelthestudfraflokkenienfold 
● Kanklargørehesten,strigleogrensehove 
● Kanopsadlehesten,påmonterehovedtøj,saddelsamttilpassestigremme 
● Kanskelnedeforskelligegangarter,skridt,trav,töltoggalop 
● Sikkertogforsvarligtkanhåndterehesten 
● Fårstyrketbalance,koordinationogrideevne 
● Tilegnersigkundskabervedrørendehestenogridekunsten 

Indhold 
Eleverne arbejder med hesten både før og efter ridningen, herunder klargøring og opsadling.
Undervisningen foregår såvel individuel som fælles under hensyntagen til denenkeltesformåen/kunnen.
Ridningenfinderstedpåridebanesamtidennærliggendenatur.Derundervisesigrundlæggendedressur,
balanceogmotoriskeøvelser.Iridningenindgårogsålegpåellermedhesten–ponygames.Kulturenifaget
erkendetegnetved,atmanarbejderstilleogroligtmedhestenoghjælperhinanden.Mangevilopnåettæt
forholdtilnetopdereshest. 
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Styrketræning 

Formål 
Vi ønsker, at eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve fysisk og psykisk
træning,dermedførerkropsligogalmenudvikling.Undervisningenskalgiveeleverneforudsætningerforat
tageansvarforsigselvogindgåietforpligtendefællesskab. 

Mål 
Ateleverne: 
● Udarbejderogvurdererdisciplinrelevanteopvarmnings-oggrundtræningsprogrammer 
● Anvendergrundlæggendeprincipperfortræningslæreogelementærskadesforebyggelse 
● Udarbejderogredegørformålrettedetræningsprogrammerogtræningsformer 
● Fårindsigtisammenhængmellemlivsstilogtræning 
● Fårindsigtibalancenmellemfysiskogpsykisktræning 

Indhold 
● Diskussionerigruppenomforståelsenafbegreberne”styrke”og”træning” 
● Diskussioner om hvordan den enkelte kan skabe de bedste betingelser for at udvikle styrke,
herunderkostogsøvnrytme–samtvidenomdebyggestenderskaltilforatkroppenogpsykenkan
vokse. 
● Kortlægningafindividuellemålforstyrketræning 
● Udarbejdelseafetindividuelttræningsprogram,somdenenkelteharansvarforatfølge 
● Instruktionomsikkerhediforbindelsemedtrænin 





Bedret ilD
 ansk 

Formål 
Fageterrettetmoddeelever,derharønskeomatforbedrederesdanskfagligeniveau.Detvægteshøjt,at
arbejdetforegårientrygatmosfære,hvordertageshensyntildenenkeltesbehovoglæringsstil.Eleverne
motiveres til at være aktive i egen læringsproces og givesmulighedforatkommetilordemedforslagtil
såvel indhold som form. Ligeledes er det muligt at arbejde videre med opgaver fra den almene
danskundervisning.Undervisningenvilisåfaldfungeresomenslagslektiecafé. 

Mål 
Ateleverne: 
● Udviklerderesdanskfagligekompetencermedudgangspunktideresindividuelleniveau. 
● Fårmulighedformedvoksenstøtteatarbejdevideremedlektierfradenalmeneundervisning. 
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Indhold 
Undervisningentagerudgangspunktidenenkeltesdanskfagligeniveauogtilrettelæggesmedudgangspunkt
i de firekompetenceområder:Læsning,fremstilling,fortolkningogkommunikation.Dervilherundervære
fokus på viden om ordklasser, grammatiske regler, sproglig variation, tegnsætning og retstavning.
Tekstarbejdet inddrager forskellige genrer/teksttyper og prioriterer at udvikle elevernes genrekendskab
samtevnetilatundersøge,analysereogforholdesigkritisk. 




Lyto
 gN
 yt 

Formål 
Vi ønsker, at eleverne gennem undervisningen opnår indsigtiogforståelseforforskelligemusikgenrerog
musikalskeudtryk. 

Mål 
● Elevernelæreratlyttetilmusik,deikkeumiddelbartselvvillehavetilvalgt. 
● Elevernesinteresseformusikfremmes.  
● Elevernefårkendskabtilforskelligemusikfagligebegreberogudtryk. 
● Elevernefårindblikimusikhistorien. 
● Elevernelæreratbegrundeegenmusiksmag. 

Indhold 
Eleverne lytter til musik indenfor forskellige genrer og musikhistoriske perioder. Der arbejdes med
opbygning af sange og diverse musikfaglige udtryk. Eleverne oplever både at skulle forholde sig til
lærervalgtmusik,ligesomdeskalspillemusikforhinandenogbegrundederestil-ogfravalg.Derervilvære
vægtpåfremlæggelseogargumentationmedudgangspunktidenenkeltesfagligeniveau. 




Løbe-G
 åhold 

Formål 
Viønsker,ateleverneforbedrerdereskonditiongennemløbetræningoggåtureirasktempo.Eleverneskal
opleve glæden ved at være fysisk aktiv sammen med andre. Der tages udgangspunkt i den enkeltes
forudsætninger. 

Mål 
Atelevernefår: 
● Kendskabtilogforbedringafkonditallet 
● Indsigtihvordandetatløbeoggåvedligeholderogstyrkerkonditionen 
● Indsigtisundetræningsvaner 
● Kendskabtilkroppenskredsløb
● Enforståelseafensundkropsbetydningforensvelvære 

44 





Indhold 
Gennem faget “Løbe- Gåhold” skal eleverne forbedre deres kondition gennem løbe- og gåture alt efter
niveau. Vi vil bruge naturen i og omkring efterskolen og tilrettelægge forskelligartede ruter, så eleverne
oplevervariationift.bådeterrænnetoglængdenafturen. 





Motionf orb
 egyndere 

Formål 
Vi ønsker, at eleverne oplever et trygt motionsfællesskab, hvor alle kan væremed–uansetkonditionog
idrætsfagligtniveau.Formåleter,ateleverneopleverogskatterværdienafatdyrkemotionogværeendel
afetstørrefællesskab.  

Mål 
Atelevernefår: 
● Enforståelsefor,atvelværetøges,nårmanerfysiskaktiv. 
● Indsigtisundemotionsvaner. 
● Forståelseforogacceptaf,atikkealleharsammeidrætsfagligeudgangspunkt. 

Indhold 
Gennemfaget“Komiform”skaleleverneopleveglædevedmotionogbevægelse.Aktiviteternevilvariere,
men tage udgangspunkt i det umiddelbart overkommelige som f.eks. raske gåture, mindre løbeture og
lignende.Eleverneviloplevehøjgradafmedindflydelseogfåmulighedforatudfordresigselviegettempo.  



Charity 

Formål 
Viønsker,ateleverneg ennemarbejdetmedvelgørenhedoghumanitærtarbejdeopleveratkunnegøreen
forskelforandre.Viønsker,atdeopnårkendskabtilbådefølelsesmæssigeogsamfundsmæssige
udfordringer,samtøversigiatrykkeegnegrænser. 


Mål 
● Atelevenkandeltageogbidrageidebatteromrelevanteemner 
● Atelevenopnårvidenomogindsigtiforskelligeformerforvelgørenhedsarbejde 
● Atelevenkanreflektereoveretiskeogmoralskedilemmaer 
● Atelevenrykkeregnegrænserift.hvadhan/hunopleversomudfordrendeimødetmedandre
mennesker 
● Atelevenopnårglædevedatgøreenforskelforandre 
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Indhold 
ICharityarbejdervimedmangeforskelligeformerforvelgørenhedoghumanitærtarbejde.Viøverviosiat
findeglædenvedatgiveudennødvendigvisatfåigen.Rentpraktiskudførervifrivilligtarbejdeiformaf
bl.a.indsamlinger,frivilligsamværmedældre,syge,børnogudsatte,praktiskhjælpogvelgørenhedtilbåde
lokalsamfundetsborgereogvelgørenhedsorginationer.Vifårbesøgafforedragsholdereogbesøgerselv
f.eks.ethospiceogetstørrevelgørenhedsshowiGrenå.Teoretisktalerviompersonligeog
samfundsmæssigekriser,dilemmaer,levevilkår,livskvalitet,sorg,krise,ogandreeksistentielleudfordringer. 



Cykelværksted 

Formål: 
Vi ønsker, at eleverne gennem arbejdet med vedligeholdelse af cyklen erhverver sig grundlæggende
livskompetencer.Læringsprocessenharafsætienpraktisklæringsstil. 

Mål: 
Ateleverne: 
● Kanvælgeoganvendeudstyr,redskaberoghjælpemidler,derpassertilreparationsarbejdet 
● Kandannesigoverblikoverreparationsarbejdetsprocesfrastarttilslut 
● Tilegnersigfagligogpraktiskvidengennemskriftligeogmundtligeinstruktioner 
● Bliverselvhjulpneiforholdtilatkunnevedligeholdeogreparereegnecyklerfremadrettet. 

Indhold: 
Elevernes arbejde tager udgangspunkt i egen cykel og den enkelte elevs interesse for cykelsporten.
Undervisningentilrettelæggessompraktiskeogkonkreteopgaver. 




Håndarbejde 

Formål 
Vi ønsker at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til skabende og
håndværksmæssigfremstilling.Eleverneskalbliveistandtilatforståsamspilletmellemidé,planlægningog
udførelse,samtudviklefærdighederiatfremstilleproduktermedæstetisk,funktionelværdiogderigennem
opnåerfaringmedidéudviklingogarbejdsprocesser. 

Mål 
Ateleverne: 
● Fårmulighedforatoplevearbejdsglæde,fællesskabogpersonligtengagement 
● Udviklertillidtilegnemulighederforatkunnetagestillingoghandle
● Ved at reflektereoverarbejdsprocessernefårerfaringmedatforetagevurderingerogtræffevalg,
somfårbetydningfordetvidereforløbogdetfærdigeprodukt 
● Oplever at samarbejde, hjælpsomhed, medbestemmelse og ansvarlighed er forudsætninger for
såvelarbejdsglædesomfordetkreativeogskabendearbejde 
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●

Opøverfærdighederihåndarbejdsfaget 

Indhold 
Undervisningenvilbeståafbroderier,strikogsyning.Dererlagtoptilateleverne,såvidtdetermuligt,selv
finderinspiration/idéertildet,degernevillave.



Dilemmahjørnet 

Formål 
Undervisningen i Dilemmahjørnet tilstræber at fremme elevernes kompetencer til at rumme og arbejde
med modsætninger og usikkerhed. Det er ønsket, at arbejdet bidrager væsentligt til at øge elevernes
almene viden og motiverer dem til at involvere sig personligt i relevante problemer, der ikke har nogle
færdige og klare løsninger. Endvidere vægtes det højt, at de opnår forståelse for andres valg og de
overbevisninger, der ligger bag.Deskaløvesiatsætteordpåtanker,forholdesignuancerettilforskellige
opfattelserogværdiersamttageselvstændigstilling. 

Mål 
Ateleverne: 
● Harkendskabtil,hvadetikogmoralbetyder 
● Kanforholdesigtilegenmoralogetikidilemmaspørgsmål 
● Eristandtilatbeskrivetilværelsesspørgsmål 
● Kanredegøreforsammenhængenmellemetiskeprincipperogmoralskpraksisihverdagslivet 
● Harvidenomværdier,normerogadfærdietiskeproblemstillinger 
● Kanudviserespektforhinandensforskellighederogholdninger 
● Eristandtilatvurdereensagfrafleresiderogtagestilling 
● Skalkunneforholdesigtiletiskeproblemstillinger 
● Fårtrænetargumentationsevnen 

Indhold 
Dertagesudgangspunktiudvalgtedokumentarudsendelser,skrevneartiklerogdigitalesider,derhverisær
lægger op tilsamtaleomtidstypiskeetiskeudfordringer.Iforlængelseherafinddragesaktivitetersomspil
og rollelege for at støtte elevernes indlevelse i den konkrete situation. For at tilgodese elevernes aktive
medvirken i faget erderstorfokuspå,atundervisningenforegårientrygogpositivatmosfære,hvoralle
harmodpåatudtrykkesig. 



Bagd
 igG
 lad 

Formål 
Vi ønsker, at eleverne gennem undervisningen udviklerderesevnetilatlæseopskrifterogtagestillingtil
muligebageprojekter.Eleverneskalmedstøttelæreatbagesimplebrød-ogkager. 
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Mål 
Ateleverne: 
● Bliverfortroligemedatlæseopskriftersamtdenpraktiskeudførelse 
● Opøvermatematiskefærdighederimålogomsætning 
● Fårkendskabtilforskelligemelsorter,kvalitetognæringsindhold 
● Arbejdermedegneideerogønskersamtudviklerkreativevne 


Indhold 
Undervisningenerlagttilretteiskolekøkkenet,hvordertagesudgangspunktidepraktiskeprocesser.Udfra
disse arbejdes der med den teoretiske og generelle forståelse af principper og bageteknik. Der veksles
mellembagningafhhv.brødogkage.Dervedoplevereleverneatbidragetilenmeningsfuldsammenhæng,
hvilketerfremmendeforindlæringen. 







Musik 

Formål 
Viønskeratgiveeleverneetindblikiforskelligemusikalskegenrer,ligesomdeskalgøresigerfaringermed
forskelligeinstrumenterogsang.Detønskes,atelevernefårenoplevelseafdetmusikalskefællesskabogen
indsigtideresegenbetydningiforholdtildette. 


Mål 
● Eleverneoparbejderderesevnertilatholdeenrytme 
● Elevernefremmerdereslysttilatsyngeogøvesiatsyngerent 
● Eleverneindgårpositivtidetmusikalskefællesskab 
● Elevernesindsigtiforskelligemusikgenrerfremmes 
● Eleverneopnårkendskabtilanvendelsenafforskelligeinstrumenter 

Organisering 
Undervisningenforegårsomvalgfag,hvorelevernepræsenteresforetudvalgafmusiknumre.Ligeledesvil
elevernebliveinddragetiprocessenmedatudvælgenumredeønskeratspille.Elevernevilkommetilprøve
forskelligerollerisammenspilletoghervedblivepræsenteretforforskelligeinstrumenterogtyperafsang 



Fodbold 

Formål 
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Vi ønsker, ateleverneopleverogskatterværdienafatdyrkeidrætogværeendelafetstørrefællesskab.
Herudover vægtes det, at eleverne kommer i bedre fysisk form ift. såvel kredsløb samt de forskellige
muskelgrupper, derbliverbrugtiforbindelsemedspillet.Eleverneskalhaveforståelseforgrundlæggende
taktiske elementer samt udfordres på de mentale aspekter af sporten. Endelig vægtes det, at eleverne
gennem undervisningen og samspillet med jævnaldrende får mulighed for at skabe deres egen
træneridentitet/trænerrolle. 


Mål 
Ateleverne: 
● Lærerbetydningenafopvarmning 
● Beherskerforskelligerelevanteøvelser 
● Udviklerforståelseforspilletsamtkendskabtilregler,spilsystemeretc. 
● Opøvertekniskefærdigheder 
● Trænesiatroseogopmuntreandreogsåledesskabegodthumørpåethold 

Indhold 
Undervisningen tager udgangspunkt i DBU’s Aldersrelaterede træning. Der vil blive arbejdet med emner
som fodboldkoordination, fysisk træning, aerob, anaerob, skadeforebyggelse, opbygningsspil,
afslutningsspil,forsvarsspil,erobringsspil,omstillinger,pasninger,mentaltræningoggodevaner.Herudover
vil der være undervisning i forskellige spilsystemer og - stile. Fodboldkampe mod andre
efterskoler/uddannelsesstedersøgesetableretidetomfang,deterpraktiskmuligt. 



Wellnessf orP
 iger 

Formål 
Vi ønskeratskabeettrygtpigefællesskabcentreretomkringegenomsorgogpersonligpleje.Allekan
være med, og alle emner kan tages op. Formålet er, at den enkelte reflekterer over ogblivermere
bevidst om egen identitet og rolle i fællesskabet. Samtidig får eleverne indblik i vigtigheden af
personligpleje. 

Mål 
● Elevernebevidstgøresomegenidentitetogdetatværepigeidagenssamfund. 
● Elevernetilegnersigvidenomforskelligeaspekterafdenpersonligepleje. 
● Elevernebliverendelafettrygtforum,hvoralleemnerkantagesop. 

Indhold: 
Vibeskæftigerosmedmangeforskelligeemner,dervedrørerdetatværeteenagepigeogpåvejindi
voksenlivet.Dervilværeetfastugentligttema,somundervisningentagerudgangspunkti.Elevernevil
dog opleve masser af medbestemmelse, ligesom vi løbendevilhavefølingmed,hvadderrørersigi
efterskolenselevgruppegenerelt-ogpigegruppenisærdeleshed. 
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Actionp
 åo
 gv edV
 andet 

Formål 
Vi ønsker, at eleverne skal have mulighed for at opleve glæden ved at røre sig og lavenogetaktivt
sammen med andre. Undervisningen skal give eleverne de bedst mulige forudsætninger forattage
ansvarforsigselvogsamtidigindgåietforpligtendefællesskabpåenpositivogopmuntrendemåde.
Eleverneskalblivetryggevedatfærdespåognærvandet. 

Mål 
● Elevernekommerudidenfriskeluft. 
● Elevernefårrørtsig. 
● Elevernefårkendskabtilforskelligespil,legeogaktiviteter,derkanforegåvedogpåvandet. 
● Eleverneforbedrerderessocialekompetencerisam-ogmodspilmedjævnaldrende. 

Indhold: 
Glæden ved at røre sig og indgå i et forpligtende fællesskab med andreerihøjsædet,ogvivægter
derfor,ateleverneopleverenhøjgradafmedindflydelsepåaktiviteterne.Deelever,derikkeønskerat
deltage i vandaktiviteter som f.eks. kajak mm. vil blive tilbudt alternative aktiviteter på og ved
havnearealet. 




Læsning 

Formål: 
Viønsker,ateleverneforbedrerdereslæseforståelseog-hastighed.Ligeledesskaldeopnålæselystog
stiftebekendtskabmedforskelligeformerforlitteratur,såledesatdeogsåfremadrettetkanseidéeni
atlæsebøgerogtekstergenerelt. 

Mål: 
● Elevernelærerselvatudvælgerelevantetekster. 
● Eleverne træner deres læsehastighed og -forståelse med udgangspunkt i den enkeltes
individuelleniveau. 
● Eleverneudviklerderessprog-ogbegrebsverden. 
● Elevernefårkendskabtilforskelligelitteræregenrer. 
● Eleverneopleverglædenvedatfordybesig. 

Indhold: 
Eleverne oplever en høj grad af medbestemmelse ift. valg af litteratur. Læselysten og den indre
motivationerifokus.Omgivelsernebærerprægafro,tryghedogmulighedforfordybelse.Denvoksne
ertætpåtilatstøtteogvejledevedbehov. 
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GetFit 

Formål 
Viønsker,atelevernefårkendskabtilmangeforskelligeformerforkonditionstræning–bådemedog
udenredskaberogmaskiner.Formåleter,atgivedemgodefællesoplevelser,sådeogsåfremadrettet
får lyst til at holde sig i form og engagere sig i motionsfællesskaber. Eleverne skal desuden opnå
forståelseforsammenhængenmellemkost,motionogvelvære. 

Mål 
● Elevernefårafprøvetforskelligetræningsformer 
● Elevernefårindsigti,atdetgenerellevelværeøges,nårmanholdersigiform 
● Eleverneopleverglædevedatværeendelafetmotionsfællesskab 
● Elevernefårkendskabtilteoretiskebegreberomkringtræning 
● Elevernefårindblikisammenhængenmellemkostogtræning 

Indhold: 
GetFit er et fag, hvor pulsen skal op! Der tages udgangspunkt i funktionel træning med egen
kropsvægt,udholdenhedstræning,smidighedsøvelser,intervaltræning,yoga,aerobicsogmegetandet.
Ifagetarbejdesderbådemedogudenredskaber/maskiner.  




Film 

Formål 
Vi ønsker, at eleverne gennem undervisningen tilegner sig viden om filmtekniske virkemidler og
fortælletekniske aspekter. Eleverne skal kunne tage selvstændig stilling og bruge egne erfaringer som
udgangspunktfordebatterogdiskussioner. 

Mål 
Ateleverne: 
● Kandeltageaktivtisamtaleromfilm 
● Tilegnersigvidenomfilmtekniskevirkemidler 
● Forstårogkansætteordpåindholdogbudskab 
● Opnårkompetencertilatkunnetilvælgefilmafenviskvalitet 

Indhold 
Påvalgfagetfilmskalviprimærtarbejdemedindholdogbudskab,ligesomviviltaleomdefilmtekniske
virkemidleridetomfang,detgivermening.Elevernebliverendelafetfællesskab,hvorderbådeskal
hyggesoglæres.Viskalseenrækkeklassiskefilm,ogdervilværevægtpåattilvælgefilmafenviskvalitet
ogmedettydeligtaspektaflæring. 
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Basket 

Formål 
Viønskeratmotivereelevernetilatbevægesig,samarbejdeogindgåietsocialtfællesskabmedandre
unge. 

Mål 
● Elevernefårøgetdereskropsbevidsthedogforbedretdereskondition. 
● Elevernekandrible,kaste,gribesamthavekontroloverbolden. 
● Eleverneskalturdeudfordresigselvfysisk. 
● Eleverneskalopnåkendskabtilspilletsregler. 
● Eleverneskaludviklebevidsthedom,atbasketballeretholdspilogdermedkunfungerervha.
samarbejde. 
● Eleverskaludviseglædeogmotivationforfaget. 


Indhold 
På”Basket”arbejdervimedforskelligetaktiske,fysiskeogspillemæssigeproblemstillinger,derknyttersigtil
basketball.Derertilhvertimefællesopstart,opvarmningogintroduktionafdagensindhold.Selve
undervisningentagerudgangspunktimålrettedeøvelserogsamspiltilrettetspilmodkurv,forsvar,angreb
ogbevægelsesmønstre.Timerneafsluttesmedfællesoprydning,samtaleomtimensforløb,
udstrækningsøvelserogefterfølgendebad. 




Matematiktræning 

Formål 
Faget er rettet mod de elever, der har ønske om at forbedre deres matematikfagligeniveau.Detvægtes
højt, at arbejdet foregår i entrygatmosfære,hvordertageshensyntildenenkeltesbehovoglæringsstil.
Eleverne motiveres til at være aktive i egen læringsproces og gives mulighed for atkommetilordemed
forslag til såvel indhold som form. Ligeledes erdetmuligtatarbejdevideremedopgaverfradenalmene
matematikundervisning.Undervisningenvilisåfaldfungeresomenslagslektiecafé. 

Mål 
Ateleverne: 
● Udviklerderesmatematikfagligekompetencermedudgangspunktideresindividuelleniveau. 
● Fårmulighedformedvoksenstøtteatarbejdevideremedlektierfradenalmeneundervisning. 

Indhold 
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Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes matematikfaglige niveau og spænder dermed fra
førskoletiludskoling.Eleverneopleverenhøjgradafmedindflydelsepåopgaverne.Denvoksnevilværetæt
påtilatstøtteogvejledevedbehov. 




Bueskydning 

Formål 
Vi ønsker at styrke koncentrations- og koordinationsevnen hos de deltagende elever. Deres sociale
kompetencervilbliveudfordretiformafatskulleudvisegodtkammeratskabsamtevnetilatventepåtur. 

Mål 
Eleverneskalkunne: 
● Tageimodinstrukserogguidningfraenlærer 
● Bevaretålmodighedogkoncentrationgennemlektionen 
● Udvisegodholdåndoghjælpekammerater 
● Behandleudstyretordentligtogsikkerhedsmæssigtkorrekt 
● Rammeopsattefastemål 

Indhold 
Undervisningenvilindeholdeelementersompilensbaneogafstandetildemål,eleverneskalramme.Der
vil være undervisning i bueskydningsteknikker og sikkerhed. Der skydesmedlangbuerogrecurvebuerpå
fastemål.Valgfagetliggermestoptilegenpræstationogenkeltegangelaversderskydekonkurrence. 



Vinterbadning 

Formål 
Viønsker,ateleverneudviklerderesfysiskevelværesammenmedandreungeomkringenaktivitet,derer
udfordrendeogmedstorsandsynlighednyfordemalle.Detvægtes,atgivedeungeenbasalforståelseaf
kroppenogdensreaktionerimødetmedvandet.Herudovervægtesdet,atgiveelevernekendskabtil
gældendebadereglersamtførstehjælpirelationtilvand.Pådetsocialeplanharvalgfagettilformålat
udvikleelevernestoleranceogforståelseforandremennesker.Vivægter,atelevernelærerathjælpe
hinandenogudviserforståelseforhinandensgrænserogforskelligheder. 

Mål 
● Elevernelærerbadereglerne 
● Elevernelærersimpelførstehjælprelaterettilvand 
● Elevernelæreromanatomiogvinterbadningenseffektpåkroppen 
● Eleverneopleverglædenvedatværefysiskaktivesammenmedandre 
● Eleverneopleverøgetfysiskvelvære 
● Elevernebliverbedretilatmærkesigselvogegenkrop 
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Indhold 
VibegynderhverundervisningsgangmedencykelturtilGjerrildNordstrand.Herhopperviidetkolde
vand. Chokketvedatrammedetkøligevandermedtilatudløseenmasseendorfinerogadrenalini
kroppen. Eleverne lærer om anatomi i forbindelse med vinterbadningseffekt på kroppen,
underafkølingogkulde,badereglerogsimpelførstehjælp. 




FraJ ordt ilB
 ord 

Formål 
Vi ønsker, at eleverne får kendskab til naturens mange ressourcer og indsigt i, hvorledes disse varierer
gennemdeforskelligeårstider.Eleverneskallæreatomsættediversefrugterogbærtilforskelligeprodukter
og dermed opnå forståelse for sammenhængen mellem råvarekendskabsamtbæredygtighedogmiljø.Vi
ønskerelevernesersigselvsomendelafetstørrekredsløb.

Mål 
Ateleverne: 
● kandeltageaktivtiindsamlingenaffrugt,bærogandetgodtfranaturen 
● kanfremstillemindstetglasmarmeladetilattagemedhjem 
● vaskerhænderindenkontaktmedråvarer 
● kanbidragemedidéertil,hvadviårstidsbestemtkanindsamlefranaturen 
● kanufordresigselvift.atsmagepådetfremstillede 

Indhold 
UndervisningenforegårdelsilokalområdetsfrodigenaturogdelsiKostogLivsstilslokaler,hvorder
henholdsvisindsamlesbær/frugtogtagesudgangspunktidepraktiskemadlavningsprocesser.Derarbejdes
medsundhedsbevidsthed,fødevarehygiejnesamtbæredygtighedogmiljø.Fagetercentreretomselve
produktfremstillingen,hvorviskalarbejdemeddeforskelligeprocesser,råvarekendskab,smagog
tilsmagning.Allekanværemed-ogsåselvommanikkeharforhåndskendskabtilmadlavning. 







Dets tiller um 

Formål 
Viønskeratgiveeleverneetpusterummedpladstilfordybelseientravlhverdag.Hervilderværepladstil
at engagere sig i diverse stille og roligeaktiviteter–entenaleneellersammenmedandre.Detstillerum
giver ligeledes mindre udadvendte elever en chance for at blive sluset ind i et socialt fællesskab med
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voksenstøtte.Detteforegårideresegettempoogmedudgangspunktideting,dehverisærinteresserersig
for. 

Mål 
Eleverneskal: 
● Trænederesevnetilfordybelse 
● Trænederessocialekompetencerienroligogtrygramme 
● Sedetpositiveiatkunneværestillesammen 
● Øvesigiatforetagerelevantevalgift.hvaddehverisærønskeratbeskæftigesigmed 

Indhold 
Undervisningen vil tage udgangspunkt i elevernes individuelle interesser og omfatte f.eks. tegning,
mandalaer,malebøger,perler,diversekort-ogbrætspilmm.Dervil,idetomfang,deternødvendigt,være
diversevoksenstyredeaktiviteter. 



Leagueo
 fL egends 

Formål 
Vi ønsker, at eleverne lærer atindgåietkonstruktivtsamarbejdeomkringenkonkretopgaveogsamtidig
holderhovedetkoldtitilspidsedesituationer.Isidsteendeerfagetshovedformål,atelevernekanoverføre
de kompetencer ift. fokus, samarbejde, toleranceetc.,delærerispillet,tilsituationerideresdagligdag–
personligtsåvelsomprofessionelt. 

Mål 
Ateleverne: 
● kanledesitteampåenhensigtsmæssigmåde 
● kanladesigledeafandre 
● kanfølgeenpåforhåndaftaltplanogtaktik 
● kanholdefokus–ogsånårtingeneikkeforløberefterplanen 
● kankommunikereaktivtoghensigtsmæssigtmedsineholdkammerater 
● kansamarbejdeomkringløsningenafenopgave 
● kanvisehensyntilholdkammeraternesforskelligartedeevnerogpersonligheder 

Indhold 
UndervisningenforegårprimærtiefterskolenseSportslokale.Herspillervidelsmodhinandenogdelsmod
holdudeiverden.Endelafundervisningsgangenevilderderforhovedsageligtblivekommunikeretpå
engelsk.Eleverneskalindbyrdesaftaletaktikkerogroller,ligesomlederskabetafgruppenskalfordelesfra
gangtilgang.Dervilværefokuspågodtsamarbejdesamtaktivogkonstruktivindbyrdeskommunikation.
Herudovererdetvigtigt,elevernelæreratbevarefokuspåopgavenogdenpåforhåndplanlagtetaktik.
Fagetindeholderogsåendelteori,daspilletbesidderenstormængdekarakterer,våbenogmåderat
optimeresitspilpå.Hervilundervisningentageformaffagligediskussionerietåbent,lærerstyretforum. 


55 





CS:GO 

Formål 
Vi ønsker, at eleverne lærer atindgåietkonstruktivtsamarbejdeomkringenkonkretopgaveogsamtidig
holderhovedetkoldtitilspidsedesituationer.Isidsteendeerfagetshovedformål,atelevernekanoverføre
de kompetencer ift. fokus, samarbejde, toleranceetc.,delærerispillet,tilsituationerideresdagligdag–
personligtsåvelsomprofessionelt. 

Mål 
Ateleverne: 
● kanledesitteampåenhensigtsmæssigmåde 
● kanladesigledeafandre 
● kanfølgeenpåforhåndaftaltplanogtaktik 
● kanholdefokus–ogsånårtingeneikkeforløberefterplanen 
● kankommunikereaktivtoghensigtsmæssigtmedsineholdkammerater 
● kansamarbejdeomkringløsningenafenopgave 
● kanvisehensyntilholdkammeraternesforskelligartedeevnerogpersonligheder 

Indhold 
UndervisningenforegårprimærtiefterskolenseSportslokale.Herspillervidelsmodhinandenogdelsmod
holdudeiverden.Endelafundervisningsgangenevilderderforhovedsageligtblivekommunikeretpå
engelsk.Eleverneskalindbyrdesaftaletaktikkerogroller,ligesomlederskabetafgruppenskalfordelesfra
gangtilgang.Dervilværefokuspågodtsamarbejdesamtaktivogkonstruktivindbyrdeskommunikation.
Herudovererdetvigtigt,elevernelæreratbevarefokuspåopgavenogdenpåforhåndplanlagtetaktik.
Fagetindeholderogsåendelteori.Hervilundervisningentageformaffagligediskussionerietåbent,
lærerstyretforum. 




Kørekort- K
 nallert 

Formål 
Viønskeratgøreeleverneistandtilaterhvervesigetknallertkørekortogsåledesbliveselvtransporterende. 
Mål 
Eleverneskalkunne: 
● Mødestabilttilalleundervisningstimer 
● Beståcykelmotorikprøven 
● Beståførstehjælpsprøven 
● Væreaktivtdeltagendeift.tildenteoretiskeundervisning 
● Væreaktivtdeltagendevedøvningafteoriimindregrupper 
● Beståteoriprøven 
● Yde enekstraindsatsforatgennemføreundervisningenift.denfastsattetidsramme,ogsånårdet
kræverinddragelseafdenfrietidsamtevt.Weekender 
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●
●

Sættesistandtilatsøgeinformationpånettetpåenhensigtsmæssigmåde 
Bestådenpraktiskeprøve 

Indhold 
Undervisningenbeståraftremodulerfordelthenoverskoleåret.Iførstemodulvilderværefokuspå
balancetræningogcykelfærdigheder,dadetergrundlagetforatkunnetageetkørekorttilknallert/scooter.
Eleverneskalhavekendskabtil,hvordanmanfærdessikkertitrafikken-bådeteoretiskogipraksis.Forløbet
munderudiencykelprøve,derskalbestås,førmankangåvideretilmodul2.Herudoverskalelevernehave
foretagetdenødvendigetestshoslægen,dersikrer,atdehørerogsertilstrækkeligtgodttilatkunnetage
kørekorttilknallert/scooter. 


Iandetmodulvilderværefokuspåteoriundervisningogførstehjælp.Teoriundervisningenermålrettet
knallert/scooterogvilblivevaretagetafenkørelærer.Undervisningenlederfremtil,ateleverneaflægger
teoriprøven.Sideløbendemedteoriundervisningenvileleverneholdvistrænepåscooterne.Tidspunktetfor
denpraktiskeundervisningvariererogtagerhøjdeforelevernesøvrigeundervisning.Elevernedeltager
endvidereifærdselsrelateretførstehjælp.Teoriprøvenogførstehjælpsprøvenskalbestås,førmankangå
videretiltredjeogsidstemodul. 


Itredjemodulvilderværefokuspåtræningtilogaflæggelseafselvekøreprøven. 

Undervisningenforegåriefterskolenskendte,tryggeramme.Dervilværelæse-ogskrivestøtte. 



Kørekort- B
 il 

Formål 
Viønskeratgøreeleverneistandtilaterhvervesigetkørekortogsåledesbliveselvtransporterende. 

Mål 
Eleverneskalkunne: 
● Mødestabilttilalleundervisningstimer 
● Beståførstehjælpsprøven 
● Væreaktivtdeltagendeift.tildenteoretiskeundervisning 
● Væreaktivtdeltagendevedøvningafteoriimindregrupper 
● Beståteoriprøven 
● Yde enekstraindsatsforatgennemføreundervisningenift.denfastsattetidsramme,ogsånårdet
kræverinddragelseafdenfrietidsamtevt.Weekender 
● Sættesistandtilatsøgeinformationpånettetpåenhensigtsmæssigmåde 
● Bestådenpraktiskeprøve 

Indhold 
Eleverneskalhavekendskabtil,hvordanmanfærdessikkertitrafikken-bådeteoretiskogipraksis.
Herudoverskalelevernehaveforetagetdenødvendigetestshoslægen,dersikrer,atdehørerogser
tilstrækkeligtgodttilatkunneerhverveetkørekort. 
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Teoriundervisningenvilblivevaretagetafenkørelæreroglederfremtil,ateleverneaflæggerteoriprøven.
Tidspunktetfordenpraktiskeundervisningvariererogtagerhøjdeforelevernesøvrigeundervisning.
Elevernedeltagerendvidereifærdselsrelateretførstehjælp.Teoriprøvenogførstehjælpsprøvenskalbestås,
førmankangåvideretilaflæggelseafselvekøreprøven.Undervisningenforegåriefterskolenskendte,
tryggeramme.Dervilværelæse-ogskrivestøtte. 






Lektiecafé 

Formål 
Vi ønsker at tilbyde eleverne et rum til faglig fordybelse uden for den ordinære undervisning. Valgfaget
Lektiecafé var oprindeligttænktsomettilbudtilafgangseleverne,meneråbentforalle,derharlysttilat
fordybesigidenbogligeundervisning.Formåleterateleverne-uansetderesfagligeudgangspunkt-styrker
deres kompetencer i engelsk, dansk eller matematikaltefterønskeogbehov.Dervilværeentilgængelig
voksen,ligesomelevernevilhavemulighedforathjælpehinandeninternt. 

Mål 
Eleverneskalkunne: 
● Tagemedansvarforegenlæringsproces 
● Deltageaktivtogydesitbedsteift.individuelleforudsætninger 
● Udviklehensigtsmæssigearbejdsvaner 
● Søgeinformationpånettetogforholdesigkritisktildenne 

Indhold 
Lektiecaféentagerudgangspunktifagenedansk,engelskogmatematik.Elevernemedbringerselvrelevant
materiale fra undervisningen, ligesom der vil blive udleveret diverse bøger og færdighedstrænende
materialerefterbehov.Detvægtes,ateleverneoplevermedindflydelsepåopgaverneidetomfang,deter
muligtift.etevt.pensum. 



Badminton 

Formål 
Viønskeratudvikleelevernesfysiskevelværeisamspilmedjævnaldrende.Degivesenforståelseforspillets
kompleksitetogregelsæt,ligesomdeopnåroplevelseafogforståelsefordetatvindeogtabe. 

Mål 
Eleverneskal: 
● Oplevefysiskvelværeogoverskudvedatværeaktivepåmotionsplan 
● Forståvigtighedenafsocialerelationerogengodtræningskultur 
● Oplevelysttilfortsatatdyrkesportenefterefterskoleopholdet 
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●
●

Læreatfølgefællesregler 
Forbedrederesfysiskeformuansetudgangspunkt 


Indhold 
Badmintonundervisningen finder sted iskolenshalogtagerprimærtudgangspunktispilletskompleksitet.
Der arbejdes med såvel det tekniske, det taktiskesamtdetfysiskeelementafspillet.Denfysisketræning
vægteshøjt.Teoretiskarbejdesmedemnersomanatomi,fysiologi,idrætspsykologiogskadesoplysning. 




Salonen 

Formål 
Vi ønsker at skabe et trygt fællesskab centreret omkring hygiejne og hårpleje. Formålet er, at den
enkelte elev får indblik i vigtigheden af en god, personlig hygiejne og tilegner sig viden om de
forskelligeprodukter,derfindespåmarkedet. 


Mål 
Eleverneskal: 
● Kunneassistereenkammeratmedhåropsætning,stylingoglign. 
● Kunnesætteordpåfølelsen/effektenafhårkur,pedicuremm. 
● Kunneskelnemellemproduktermedogudenkemi 
● Opnåkendskabtilprincipperneforengodpersonlighygiejne 


Indhold 
PåvalgfagetSalonarbejdervimeddengrundlæggendevidenomgodhårhygiejneoghårplejesamtmed
kreativeideertilhåropsætning/hårstyling.Undervejsidenpraktiskeprocesermåletatrammernekan
skabegrundlagforinteraktioneleverneimellemogmulighedforatlærefrasigoglæreafdetenkeltes
individsfærdighederogkreativitetift.håropsætning/styling.Måleteratopnåetkendskabtilhvilke
produkterderfindespåmarkedetoghvilkeprodukterderkunneværebedreatanvendeendandreiforhold
tilindividuellebehovogmiljø.Derproduceresogafprøvesogsåansigtsmaskerligesometfodbadog
pedicureogsåeretfællestredjeimåletomatindgåietfællesskab. 




Kortfilm 

Formål 
Vi ønsker, at eleverne gennem undervisningen tilegner sig viden om filmtekniske virkemidler,
analyseværktøjerogfortælletekniskeaspekter.Eleverneskalkunnetageselvstændigstillingogbrugeegne
erfaringersomudgangspunktfordebatterogdiskussioner. 

Mål 
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Ateleverne: 
● Kandeltageaktivtisamtaleromkortfilm 
● Tilegnersigvidenomfilmtekniskevirkemidler 
● Kananvenderelevanteanalyseværktøjer 
● Kanindgåiendialogomindhold,budskabogkvalitet. 
● Kanskelnemellemforskelligetyperafkortfilm,herunderanimation,liveactionmm. 

Indhold 
Påvalgfagetkortfilmskalviprimærtarbejdemedindholdogbudskab,ligesomviviltaleomdefilmtekniske
virkemidleroganalyse.Elevernebliverendelafetfællesskab,hvorderbådeskalhyggesoglæres.Viskalse
enrækkekortfilm,ogdervilværevægtpåattilvælgefilmafenviskvalitetogmedettydeligtaspektaf
læring. 











Crossgym 

Formål 
Viønsker,ateleverneopleverglædenvedatudfoldesigfysiskogindføresiensundogaktivlivsstil.
Undervisningentilstræberatfremmeelevernestillidtilegenfysiske,mentaleogsocialeformåen,såledesat
debliveristandtilattræffeselvstændigevalgtilgavnfordemselvogfællesskabet. 
Mål 
Eleverneskal: 
Acceptereforskellighederiegneogandresfærdigheder 
-
Deltageaktivtogengageret 
Opnåindsigtitræningsformer,derstyrkerogvedligeholderkonditionen 
Læreenrækkeøvelser,derarbejdermedforskelligemuskelgrupper 
Bliveistandtilatudføredeanvendteøvelsermeddenretteteknik 
Blivebevidstomegetåndedrætogmestrerteknikkertilatpåvirkedetpositivt 
Tilegnesigvidenomsammenhængenmellemlivsstilogfysisk/psykiskvelvære 


Indhold 
Dervilidevalgteaktiviteterværeenvarierettilgangtilkroppenogdensmuligheder.Elevernevilblandt
andetblivepræsenteretforalsidigeøvelserindenforstyrke-,udholdenheds-,konditionsog
smidighedstræning,ligesomundervisningenvilindeholdeteoriomernæring,åndedrættetogdethele
menneske.Aktiviteternetilrettelægges,sådertagesstørstmuligthensyntildenenkelteelevsfysiskeniveau
ogforudsætninger.  
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Kor 

Formål 
Vi ønsker at undervise eleverne i et bredt repertoire af sange til brug ved forskellige arrangementer på
skolen. Eleverne skalkunneindgåietforpligtende,kreativtfællesskabogkunneviseforståelseforandres
forskelligheder. 

Mål 
Eleverneskal: 
● Kunnefølgeenfællesmelodiogpuls 
● Husketeksten 
● Følgemediarrangementet 
● Arbejdepåatholdesinegenstemme,nårandresyngernogetandet 
● Kunneudviseforståelseforhinandensforskelligheder 

Indhold 
Elevernearbejdermedforskelligesangeogarrangementeraltefterårstid.Vibestræberospå,ateleverne
oplevermedindflydelseift.valgafmateriale,dadeterstyrkendeforderesmotivationoglysttilfaget.Idet
omfang,determuligt,optræderholdetveddiversearrangementerpåskolen. 






Brætspil/ S pil 

Formål 
Formåletmeddettevalgfager,atudvikleelevernessamarbejdsevne,holdånd,samtlæredem,hvordan
manbådeerengodvinderogengodtaber.Isamspilmedovenståendeerderrigmulighedforatudvikleog
udforskenyemulighederforrelationsdannelseforeleverne. 

Mål 
Eleverneskal: 
● Kendereglernetildemestalmindeligebrætspil. 
● Turdeafprøvenye,ukendtespil. 
● Kunnebrugespilsometfællestredjeiforbindelsemedrelationsdannelse. 
● Kunnetabeogvindemedsammesind. 
● Udvisemedbestemmelseift.valgafspil. 

Indhold 
Valgfagetrettersigmodalleelever,somharlysttilatlæreforskelligebrætspilogderesregleratkende.
Elevernespillersammentoogtoellerigrupperogharmulighedformedbestemmelse,nårderskal
udvælgesspil.


61 









Videno
 mV
 erden 

Formål 
Viønsker,atelevernefårvidenomverdensdele,herunderkulturogsamfundsforholdideforskellige
verdensdelesamtidigmed,atdetilegnersigkonkretvidenomsåvelnationalesominternationaleforhold. 

Mål 
Eleverneskal: 
● Opnåkendskabtildeforskelligeverdensdele 
● Opnåforståelseforforskelligekulturelleforhold 
● Sættesistandtilatsøgeinformationpånettetpåenkritiskoghensigtsmæssigmåde 
● Sættesistandtilatfordybesigietselvvalgtprojektindenforetgodkendtemne 
● Sættesistandtilatfremlæggederselvvalgteprojekt 

Indhold 
Det vægtes, at eleverne bliver i stand til selvstændigt at opsøge og formidle viden om forskellige lande.
Eleverneopnårgennemdetløbendeprojektarbejdeetgrundlæggendekendskabtilbrugafinternettetsom
kommunikationsmiddel. Der arbejdes med aktuelle samfundsforhold gennem nyhedslæsning på nettet.
Nyhedernedebatteresefterfølgende-delsmedhenblikpåatstyrkeelevernesargumentationsevneogdels
forattrænedemiatseensagfraflereforskelligesider.Nyhedslæsningenharderudovertilformålatsætte
fokuspåsamfundsforholdidelande,derarbejdesmed. 




Tegning 

Formål 
Viønskeratstyrkeelevernesgrundlæggendetegnefærdighederoggivedemmeremodpåatudtrykkesig
kreativtialmindelighed.Denenkelteskalopleveglædenvedatskabe,udtrykkesanse-ogfantasioplevelser
samtinspirerefællesskabetpåholdet.Gennemforskelligematerialer,værktøjerogteknikkervilviudvikle
eleverneskreativitetogskabegrobundforensundfritidsinteresse. 

Mål 
Eleverneskal: 
- Opnåkendskabtilforskelligeredskaberogderesanvendelse 
- Opnåkendskabtilogøvelseiforskelligetegneteknikker 
- Fåmodpåatudtrykkesigkreativtudenatværeangstforatfejle 

Indhold 
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ValgfagetTegningerforalle–ogsådem,derikkeharforhåndskendskabtilfaget.Ibegyndelsenøves
eleverneiteknikker–fxblindtegning,lyntegning,tegningmedprikker–somstyrkerenumiddelbar,
ureflekteretindsatsvedatflyttefokusfraresultattilproces.Senereiforløbettegnesdereftermodeleller
opstilling.Dervildesudenværetidtilfritegning,hvoreleverneselvbestemmermotivogteknik.Eleverne
trænesiatseogtegnemotivetskonturer,fyldeogteksturergennemforskelligeteknikkerogredskaber. 




Cykeltur 

Formål 
Vi ønsker at udvikle elevernes fysiske velvære i samspil med andre unge. De gives en forståelse for,
hvorledesmanpåenhensigtsmæssigmådefærdesisåveltrafiksomnatur.Desudenopleverdeglædenved
atkunnevedligeholdeogkontrolleredetredskab,encykeler.Pådetsocialeplanharvalgfagettilformålat
udvikleelevernestoleranceogforståelseforandremennesker. 

Mål 
Eleverneskal: 
- Opnåfysiskvelværeogoverskudvedatværeaktivepåmotionsplan 
- Kunneacceptereogindgåietpositivtsamspilmedandremennesker–uansetbaggrund 
- Øveogforståfærdselsreglersamttrafikkenskompleksitet 
- Styrkesitselvværdgennemdetatkunnehåndtereogvedligeholdeetredskab 

Indhold 
Lokalområdet har megetatbydepåift.natur,historie,kulturogarkitektur.Hererderfokuspåsamspillet
mellemgodecykelruter,attraktivedestinationerogspændendeoplevelser. 


Detvægtes,ateleverneoplevermedbestemmelseift.rutevalg,blivermereselvtransporterendeogfårgode
vanerpåtohjul. 




Hockey 

Formål 
Viønskeratstyrkeelevernesfysikogmotorik.Elevernelæreratværeholdspillereoghervedatarbejde
sammenmedandre.Ydermeregiverfagetogsågodmotion. 

Mål 
Eleverneskal: 
● Kommeibedrefysiskform 
● Udviseempatiift.atsamarbejdemedandreomkringspillet 
● Mødeomklædtetildenaftaltetid 
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●
●

Haveblikforholdetsomhelhed 
Findeglædevedatdyrkemotionsammenmedandre 


Indhold 
Undervisningen finder primært sted i skolenshal.Denbestårdelsafopvarmningsøvelser,teorisamt
spil i praksis.Elevernevilfåindsigtivigtighedenafengrundigopvarmning,ligesomspilletsreglervil
blivegennemgået.Vibestræberospå,ateleverneetvistniveauafmedindflydelse. 





Kreativ 

Formål 
Valgfaget Kreativ tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag ”Udvikling, Fællesskab og Livsglæde”.
Det er formålet, at eleverne får grundlæggende færdigheder i at udtrykke sig kreativt gennem
forskellige udtryksformer. Den enkelte skal opleve glæden ved at skabe, udtrykke sanse- og
fantasioplevelser samt inspirere fællesskabet på holdet. Gennemforskelligematerialer,værktøjerog
teknikkervilviudvikleeleverneskreativitet. 

Mål 
Eleverneskal: 
● Havefokuspåatbevarekoncentrationenvedaktiviteterne 
● Havefokuspåatbevaresitengagementidenenkelteopgave 
● Udviseansvarift.oprydningvedundervisningensophør 
● Opnåglædevedatskabenogetkreativtisamværmedandre 
● Havestyrketderesvidentilselvstændigstillingtagenift.valgafprojektsamtundervejsiopgaven 

Indhold 
Undervisningen tager afsæt i den enkelte elevs interesser og faglige udgangspunkt. Eksempler på
projekterkunneværemindrehåndarbejdsopgaver,perler,maleri,tegning,fotografimm.Kunfantasien
sætter grænser. Der vil blive introduceret en række forskellige materialer og teknikker. Eleverne vil
opleve at skulle tage selvstændigt stilling til opgavens art samt diverse beslutninger undervejs i
processen. 




X-gym 

Formål 
Vibestræberospåateleverneopnårglædevedatbrugedereskropfysisk.Eleverneskaludviklemotoriske
ogfysiskekompetencergennemboldspil,legogbevægelse. 

Mål 
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Eleverneskal: 
● Forbedrederesgrundform 
● Opnåbevidsthedomvigtighedenafskadeforebyggelse 
● OpnåindsigtiogerfaringmedX-gym 
● Haveøgetdereskropsbevidsthedgennemforskelligetræningsformer 
● Haveskabtrefleksionogperspektivpåegentræningogtilgangenhertil 
● Haveskabtstørrebevægelsesglædevedatopleveholdtræningensmangemuligheder 
● Fåenoplevelseafatdyrkeidrætsomendelafetstørrefællesskab 

Indhold 
Undervisningen indeholder en praktisk del, som underbygges med relevante teoretiske indslag.
Omdrejningspunktet er i store overskrifter muskeltræning (udholdenhed og styrketræning),
konditionstræning(aerob-oganaerob-træning)koordinationstræning(stabilitets-,balance-ogcoretræning)
samtsmidighedstræning.Dervilværeforskelligeformerforopvarmning,hvorsammenholdogfællesskaber
i fokus. Udover de allerede nævnte træningsformer vil derværeandenfysisktræningsomf.eks.outdoor
fitness/skovfitness,hvornaturensmulighedersættesispilogstreetfitness/calisthenicsigademiljøet.Holdet
vilherudoverarbejdemålrettetmedskitræningsomoptakttilefterskolensårligeskitur. 




Teatersport 

Formål 
Formålet med valgfaget er i første omgang at være sammen med andre mennesker på en festligogtæt
måde.Herudoverlærereleverneatsamarbejdeogsigejatilsåvelsigselvsomtilandreefterdevisen”Duer
somduer–fådetbedsteudafdet!” 
Mål 
Eleverneskal: 
● Accepterehvadderkommerudeniførsteomgangatskullevurdereoganalyserealting 
● Fåbrugbareværktøjerift.atforebyggef.eks.præstationsangstogselvcensur 
● Læreatsamarbejdeogudveksleidéermedandre 
● Læreatrespektereogacceptereandretrodsdiverseforskelligheder 
● Læreatskabehistoriersammenmedandre 

Indhold 
Teatersport er træning i at samarbejde med andre, så man får det bedst mulige ud af hinanden. Vi
stimulerer fantasien, kreativiteten og spontaniteten. Teatersport er en blanding af sport og teater. Det
handleromatimprovisereforsammenatskabehistorier. 




Dødbold/Høvdingebold 

Formål 
Formåletmedvalgfageteratudvikleelevernesfysiskevelværeisamspilmedjævnaldrende. 
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Mål 

Eleverneskal: 
- Opnåkendskabtilspillenesreglerogtaktiskeelementer. 
- Opnåglædevedatværefysiskaktivisamspilmedjævnaldrende 
- Acceptereogrespekteremed-ogmodspilleretrodsdiverseforskelligheder 
- Opnåenoplevelseogforståelseaf,atdeterokbådeattabeogvinde 


Indhold 
Eleverne gives en forståelse for spillenes kompleksitet og regelsæt. Der arbejdes med fair play ogdetat
ageresomengodkammerat–ogsånåradrenalinensuserikroppen.Derarbejdesiskoleåretssidstehalvdel
fremmoddeltagelseidenårligehøvdingeboldturneringpåKlintebjergFestival. 



Boldspil 

Formål 
Formåletmedvalgfageter,atelevernegennemforskelligeboldspilgørsigpersonligeerfaringerisamspilog
modspilmedandre.Deskallæreatlegeogtænkeboldspil,mensamtidiglæreatkæmpeoggivesåmeget
af sig selv som muligt. Det vægtes, at eleverne får følelsen af, at egen indsats betydernogetift.holdets
samledeindsats. 

Mål 
Eleverneskal: 
● Læreatsamarbejdemedandreoghaveforståelsefor,atholdetssamledeindsatsafhængeraf
deenkeltemedspillere 
● Opnåstørreudholdenhed 
● Opøvetekniskeogtaktiskefærdigheder 
● Føleglædevedatspillepåmotionsplan 
● Føleglædenvedatindgåietforpligtendefællesskab 
● Acceptereforskelligheder,styrkerogbegrænsningerhossigselvogdeøvrigeeleverpåholdet 

Indhold 
Undervisningen tager udgangspunkt i såvel spil som træningsøvelser. Eleverne stifter bekendtskab med
diverseslagboldspil,andreboldspilsamtlege.Dervarmesopmedrelevanteøvelsertildeenkelteboldspil,
ligesom der efter hver lektion strækkes ud. Der varieres mellem holdspil og individuelle spil og mellem
konkurrenceogleg.



Hip-Hop 
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Formål 
Vi bestræber os på, at eleverne oplever glæde ved dans og bevægelse for herigennem at udvikle
kropsbevidsthed og forståelse for forskellige danse- og bevægelsesudtryk. Det er lysten, der skal drive
værket,ogvivilunderstøtteelevernesglædevedbevægelseogudvidederesmulighederogkompetencer
indenforområdet. 

Mål 
Eleverneskal: 
● Arbejdemedkoreografi 
● Arbejdemedatstyrkederesmusikforståelse 
● Arbejdepåatstyrkeegenkreativitet 
● Findeglædevedatdanse/bevægesigsammenmedandre 
● Øgedereskropsbevidsthed 

Indhold 
HipHoperetsocialtfag,hvorelevernekommerhinandenimødegennemrytme,dansogbevægelseunder
hensyntagen til vidt forskellige udgangspunkter. Faget favner bredt, og der vil blive undervist i mange
forskellige genrer inden for alt fra streetdance til breakdance. Undervisningen omfatter aktiviteter, hvor
eleverne eksperimenterer med egne dansesekvenser og – øvelser. Derigennem udvikler eleverne deres
kendskabtilkoreografi,musikforståelsesamtegenkreativitet. 




Fiskeri 

Formål 
Viønskeratelevernefårkendskabtilfangstmetoderogredskaberitilknytningtilforskelligefangststeder.De
skal forholde sig til etik og moral samt opleve egen rolle og ansvar i samspil med naturens kredsløb.
Eleverneskaloplevesåvelglædenvedfællesskabetsomegenfordybelsegennemdetatfiske. 

Mål 
Eleverneskal: 
● Havekendskabtilforskelligefangstmetoder 
● Havekendskabtilforskelligeredskaberogvedligeholdelsenafdisse 
● Opleveogforholdesigtillystfiskerietsetikogmoral 
● Opleveegenrolleogansvarisamspilmednaturenogdenskredsløb 
● Havelysttilatfærdesinaturenogbrugedenpåenbæredygtigmåde 
● Opleveglædevedatfordybesigifiskeriet 
● Opleveglædevedatdyrkefiskerisammenmedandre 

Indhold 
Fiskeri er et praktisk valgfag, hvor teoretisk viden indlæres gennem praktiske aktiviteter. Der tages
udgangspunkt i såvel kystfiskeri, havfiskeri samt ålefiskeri.Derarbejdesmedfiskestangensogfiskehjulets
funktionogvedligeholdelse,ligesomelevernelærerkasteteknikitilknytningtilfiskevandogfang.Fagetvil
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berøre vandmiljøundersøgelser for såvel ferskvand som saltvand. Der arbejdes med flora og fauna for
ferskvands-oghavvandsbiotoper. 





eSport 

Formål 
Vi ønsker at give eleverne mulighed for at beskæftige sig med eSport og snuse til fagets forskellige
deldiscipliner.Deterhensigten,atelevernelærerbetydningenafhensigtsmæssigkommunikationirelation
til et godt samarbejde. Desuden vil computerspillene blive brugt som afsæt til at tale om, hvad der
kendetegneretgodtlederskab. 

Mål 
Eleverneskal: 
● Haveindblikivigtighedeniatholdesigigodfysiskform 
● Haveindblikivigtighedenafsundkostogernæring 
● Haveindblikivigtighedeniatkunneindgåiettætsamarbejdemedandre 
● Have indblik i vigtigheden i at kunne kommunikere klart, tydeligt og hensigtsmæssigt – også i
pressedesituationer 
● Opleveatværeendelafetforpligtendefællesskabmedunge,derdelersammeinteresse 


Indhold 
Undervisningen vildelstageudgangspunktiselvespilletogdediscipliner,dervægtesdérift.samarbejde,
kommunikationmm.Fokusvildogligeledesværepåvigtighedenafensundoghensigtsmæssiglivstil. 






Minecraft 

Formål 
Viønskergennemarbejdetmed/analysenafMinecraftatgiveelevernemulighedforatlæreomspilletst re
retningerindenforhenholdsvisÆstetik/Design,KreativitetogTeknik.Detteforatelevernekanudfoldesig
indenfornetopdengren,sominteresserdemmest,ogdervedskabestørstprogression.Eleverneskal-idet
omfang,detgivermening-arbejdesammenmedandreomopgaverne.Herskaldeopleveatbliveet
værdifuldtmedlempåderesrespektiveteams. 

Mål 
Eleverneskal: 
● Opnåindsigtiopbygningenafetcomputerspil. 
● Læreatanalysere,hvordandelelementerudnytterspilletsregler. 
● Læreatarbejdesammenmedandreimindregrupper. 
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●
●
●

Læreatbevarefokuspåetlængerevarendeprojekt. 
LæreatopførekreativestrukturerogkonstruktioneriMinecraft. 
Opnåindblikietdigitaltsamfund,hvorreglernekanværeflydende. 



Indhold 
Undervisningen tager udgangspunkt i Minecraft,ogallekanværemed.Spilletinstalleresogintroduceres,
hvorefter vi arbejder med opbygningen gennem samtaler og observationer. Der vilværesærligtfokuspå
analyse af de forskellige delelementer. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, og
samarbejdetmedandreomkonkreteopgavervilværeihøjsædet.  




Ultimate 

Formål 
Viønsker,ateleverneopleverglædevedatindgåpåetholdogværeaktivsammenmedandreunge.Deskal
se formålet i en aktiv livvsstil og styrkes iatudvikleogvægteholdåndsamtsammenholdidetsportslige
fællesskab. 

Mål 
Eleverneskal: 
● Opnåkendskabtilspilletsregler. 
● Kunnekasteenfrisbeemedbådebaghåndogforhånd 
● Læreatgribeenfrisbeemedburgergreb,pandekagesamtmedénhånd. 
● Læreattageimodvejledningpåenkonstruktivmåde
● Læreatopmuntresinemedspillere 
● Læreatudvisefairplayogholdånd 


Indhold 
PåFrisbeeUltimateskalvirøreosoglære,hvordanmangriberogkasterenfrisbee.Viskalspillemedog
modhinandenoglæreUltimateogdetsregleratkende.Dervilværefokuspåholdånd,sammenholdog
fællesskab.Viskallæreatværepositiveogopmuntrendeivorestilgangtilvoresmedspillereogøveosiat
spillesomethold.Nøgleordeneerspiritofthegameogfairplay.Spillerneerselvdommere.
Undervisningenlæggervægtpådengodestemningogglædenvedatrøresigsammenmedandre. 





Loop 

Formål 
Viønsker,ateleverneopleverglædevedatholdesigiform,ogatdefølersigsomendelafet  
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større fællesskab. Det er hensigten, at de også fremadrettet skal kunne se meningen i at have en aktiv
livsstil. 

Mål 
Eleverneskalkunne: 
● Anvendedeforskelligetræningsmaskinerhensigtsmæssigt 
● Gradvistforbedrederesfysiskeudgangspunkt 
● Acceptereforskelligheder,styrkerogbegrænsningerhossåvelsigselvsomdeøvrigeelever 
● Haveøgetdereskropsbevidsthedgennemforskelligetræningsformer 

Indhold 
Træningen foregår som cirkeltræning i etlokaltfitnesscenter.Elevernetrænertypisk40sekunderpåhver
maskine,hvorefterdeskiftertilenny.Træningengøresindividuel-delsvedatindstillemaskinernepåden
ønskedebelastningogdelsveddenintensitet,øvelserneudføresmed. 





Hal2
 2 

Formål 
Vi ønsker at skabe et særligt tilbud til deelever,derharsværtvedatsiddestilleogholdesigiro.Deter
hensigten, at degennemlegogøvelserpåskateboardmm.skalopleveglædevedatbrugedereskropog
energikonstruktivtogopleveetforpligtendefællesskabmedligesindede. 

Mål 
Eleverneskalkunne: 
● Deltageaktivtideplanlagteøvelser 
● HavekendskabtilkorrektbrugafdeforskelligeredskaberiHal22 
● Bidragemedpositivenergitilfællesskabet 
● Visehensyntilhinandenogforholdesiglyttende 

Indhold 
IHal22givervidengas.Målgruppenerprimærtelever,derharbrugforatfåafløbfornogetenergi,men
allekanværemed.Manbestemmerselv,ommanønskeratståpåskateboardellerbenyttesigafdeøvrige
muligheder i hallen. Eleverne oplever en høj grad af medbestemmelse, hvilket har til formål at styrke
motivationenforogglædenvedatdeltage. 






Liver ollespil 

Formål 
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Vi ønsker at eleverne får mulighed for at deltage i et forpligtende fællesskab med fokus på
historiefortælling, ansvar, pligter og samarbejde. Det er hensigten, at eleverne via arbejdet med deres
spil-karakter (rolle) lærer at leve sig indi,hvordanandretænkerogagerer,hvilkethartilformålatstyrke
deresmedmenneskelighed,empatiogforståelse.Herudovervildergennemarbejdetmedudstyr,våbenog
scenarietshandlingværefokuspåhistoriskeogsamfundsfagligeforhold.Detvægtes,ateleverneopleveret
aktivtogkreativtfællesskab,hvordekommerudidetfriogfårbrugtlokalområdetsnatur. 

Mål 
Eleverneskalkunne: 
● Udtænkeogskabeenrelevantrolle 
● Udvikleoglevesigindidenvalgterolle 
● Væremedbestemmendeift.,hvorledeshistorienudviklersig 
● Overholdedepåforhåndaftalteregler 
● Bidragemedpositivenergitilfællesskabet 
● Visehensyntilhinandenogforholdesiglyttende 

Indhold 
I Live rollespil arbejder vi både med opbygning af roller, historieudvikling, våben/udstyrogregler.Viskal
spille scenarier i den lokale natur, ligesom vi skal beskæftige os med historiske og samfundsmæssige
forhold,derharrelevansfordevalgtescenarier.Eleverneopleverenhøjgradafmedbestemmelse,hvilket
hartilformålatstyrkeindlevelsenogglædenvedatdeltage.Vibeskæftigerosdesudenmedvigtighedeni
athavefællesreglerogretningslinjer.Aktivitetenidenenkeltelektionafhængermegetafvejrogvind. 







Rollespil 

Formål 
Vi ønsker at eleverne får mulighed for at deltage i et forpligtende fællesskab med fokus på
historiefortælling, ansvar, pligter og samarbejde. Det er hensigten, at eleverne via arbejdet med deres
spil-karakter (rolle) lærer at leve sig indi,hvordanandretænkerogagerer,hvilkethartilformålatstyrke
deresmedmenneskelighed,empatiogforståelse.Herudovervildergennemarbejdetmedudstyr,våbenog
scenarietshandlingværefokuspåhistoriskeogsamfundsfagligeforhold.Detvægtes,ateleverneopleveret
aktivtogkreativtfællesskab. 

Mål 
Eleverneskalkunne: 
● Udtænkeogskabeenrelevantrolle 
● Udvikleoglevesigindidenvalgterolle 
● Væremedbestemmendeift.,hvorledeshistorienudviklersig 
● Overholdedepåforhåndaftalteregler 
● Bidragemedpositivenergitilfællesskabet 
● Visehensyntilhinandenogforholdesiglyttende 
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Indhold 
I rollespil arbejder vi både med opbygning af roller, historieudvikling og regler. Vi skal spille scenarier
sammen og beskæftige os med historiske og samfundsmæssige forhold, der har relevans for de valgte
scenarier. Eleverne opleverenhøjgradafmedbestemmelse,hvilkethartilformålatstyrkeindlevelsenog
glædenvedatdeltage.Vibeskæftigerosdesudenmedvigtighedeniathavefællesreglerogretningslinjer. 






Dans 

Formål 
Vi ønsker at eleverne øger deres kropsbevidsthed og oplever glæde ved det at danse – uanset om det
foregårsolo,somparellerigrupper.Deterhensigten,atdegennemmålrettetarbejdemedkoreografiog
rytmik, får styrket deres koordinationsevne samtidigmed,atdeopleverglædeveddetatbevægesig.Da
der i dans er et stort element af samarbejde, indgår dette naturligvis som en stor del af den praktiske
undervisning. 

Mål 
Eleverneskalkunne: 
● Huskeenøvetkoreografi 
● Følgemusikkenstakttilenøvetkoreografi 
● Følgemusikkenstakttilenukendtkoreografi 
● Tageaktivtdeliopvisninger–enteniformafdansellerpraktiskeopgaver 
● Viseforståelsefor,atikkealleerpåsammeniveau 
● Haveetgrundlæggendekendskabtilforskelligedansegenrer 

Indhold 
Eleverne præsenteres for forskellige dansegenrer, herunder funk, hip/hop, disco, new age freestyle og
klassisk pardans. De lærer om opbygningen af en samlet koreografi samt begrebet ”at danse i takt”.
Herudover er detfokuspådetatbrugesinkropogrytmiktilforskelligetypermusik–såvelsolosomien
gruppe. Eleverne vil i mindre grupper blive introduceret til det atlaveegenkoreografi.Derviltogangei
løbet af valgfagsmodulet være mulighed for at deltage ienfællesopvisning–entensomdanserellerift.
praktiske opgaver, opstilling, kostumer, sparring mm. Eleverne skal opleve, at der er plads til alle uanset
kompetenceniveauogdanseerfaring. 





Skak 

Formål 
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Vi ønsker at eleverne styrkerderesmatematiskeogtaktiskeevnergennemskakspillet.Skakersomfælles
tredjesærligtegnettildemerestilleelever,derkanværetudfordredeift.detsociale.Herfårdemulighed
foratmødeligesindedepåetlille,stilleholdmedrigmulighedforvoksenstøtte. 

Mål 
Eleverneskal: 
● Havekendskabtilbrikkerneogderesrespektiveegenskaber 
● Videhvadenrokadeer 
● Videhvadenpassanter 
● Kunnekendeforskelpåskakogskakmat 
● Videhvordanspilletafsluttes 
● Læreattabeogvindemedsammesind 
● Blivefortroligemeddetsocialefællesskabpåefterskolen 


Indhold 
Påvalgfagetskakskalelevernelæreatspilleskakellerudvikledefærdigheder,dealleredeharift.spillet.De
vilbliveendelafetlille,roligtfællesskabmedandreelever,derdelerderesinteresseforskak.Deskallære
brikkernesegenskaberatkendeogstiftebekendtskabmedenrækkeskak-fagligeudtryk.Ligeledesskalde
arbejdemedatlæreatvindeogtabemedsammensind. 




Actionp
 åo
 gv edv andet/ B
 ønnerup 

Formål 
Viønskeratelevernedannerrelationerogetsocialtsamværmedhinandengennemetfællestredje,der
samtidiggiverdemmulighedforatværefysiskaktiveogværeudeinaturen.Undervisningentager
udgangspunktidenenkelteelev,hvorforelevenharmulighedforatsættesitegetprægpåindholdet,så
undervisningentilpasseselevensinteresser. 


Mål 
Eleverneskal: 
● Udviklesigsocialtvedatfindeetfællestredjeatfordybesigomkring 
● Rystessammenogdannerelationerpåtværsafårgangeoggeografiskeskel 
● Læreatrespekteresåvelhinandensomderedskaber,derbenyttesiundervisningen. 
● Blivefortroligemedatfærdespåhavnen 
● Havekendskabtilforskelligeaktiviteterpåogvedvandet 
● Udfoldesigfysiskisamspilmeddenomkringliggendenatur 
● Læreatsamarbejdemedhinanden 


Indhold 
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Undervisningenindeholderaktiviteterpåogvedvandet,sombestårihøjereellermindregradaffysisk
aktivitet.Aktiviteterivandeterblandtandetstanduppaddleboard,kajak,snorklingogundervandsjagt.I
undervisningensomforegårpåvandet,lærereleverneatværetryggevedvandsamtselv-og
makkerredninger.Aktivitetervedvandeteraltfrakongespilogdiscgolftilkreativeaktivitetersom
stenmalingognovelleskrivning. 




Klatring 

Formål 
Viønskeratelevernedannerrelationerogetsocialtsamværmedhinandengennemetfællestredje,der
samtidiggiverdemmulighedforatværefysiskaktiveogudforskesamtrespektereegneogandresgrænser. 


Mål 
Eleverneskal: 
● Kunnegennemgåetmakkertjek 
● Sikreenkammerat,derskalklatre 
● Læreatrespekteresåvelhinandensomderedskaber,derbenyttesiundervisningen. 
● Blivefortroligmedegnegrænser,såvelfysisksommentalt 
● Kunnekommunikereklartogtydeligt 
● Tilegnesigvidenombasaleklatreteknikker 
● Tilegnesigvidenomudstyrogsikkerhed 
● Læreatsamarbejdemedhinanden 


Indhold 
IValgfagetklatringtagervihentildenlokaleklatrevægoglærersammenatklatre.Gennemundervisningen
lærerelevensigselvbedreatkendegennemdetatskullemærkeogflyttesinepersonligegrænser.Eleven
skallæreatsikreandreogatoverladederesegensikkerhedihændernepåandre.Dervilblivelagtvægtpå
klarogtydeligkommunikation,dadetteervigtigt,nårmanklatrer.Ifagetvilderbådebliveøvetteknikog
arbejdetmedmerefriklatring. 




Øvrigundervisning 

Fortælling 

Formål 
At eleverne oplever fællesskab og samhørighed gennem fællessang, Fadervor og fortælling, og at de
udviklerforståelseforderestilknytningtilhistorie,kultur,samfundogkristendom. 
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Mål 
Eleverneskalgennemsangogfortælling: 
● Opøvesiopmærksomhed 
● Udviklerderesforestillingsevne/abstraktionsevne,indlevelsesevneogfantasi 
● Tilegnersigkundskabifagområdernehistorieogkristendom 
● Skabersigettilknytningsforholdtildendanskehistorieogkulturarv 
● Skabersigettilknytningsforholdtilverdenshistorienogtildetinternationalesamfund 
● Skabersigettilknytningsforholdtilkristendommenogdeneuropæiskeidéhistorie 
● Fårindsigtiverdensreligionerneogrespektforandremenneskerstrosforhold 
● Fårforståelseforreligionensbetydningformennesketsvilkårgennemtiderne 
● Forståratforholdesignuanceretogkritisktilkildemateriale,historieogreligion 


Indhold 
Morgensange, salmer, historiske sange, fædrelandssange, efterskolesange, pop- og rocksange, Fadervor,
fortælling,musik,billederogandrevirkemidler,somunderstøtterfortællingen.  





Livsparat- h
 erunderS amfundsfago
 gK
 ristendom 

Formål 
Livsparateretuniktprogram,derkombinererundervisningeniSamfundsfag,Kristendomogdetimeløsefag
meddenunderstøttendeundervisningogdermedsikrerelevernesalsidigeudvikling.Livsparaterfundereti
denpositivepsykologiogtagerderforafsætidenressourceorienteredepædagogisketilgang.  

Mål 
Ateleverne: 
● Opnårvidenogfærdigheder,sådekantagereflekteretstillingtilsamfundetogdetsudvikling. 
● Opnårvidenomdemokratiogandrestyreformer. 
● Opnårvidenomvelfærdsstaterogopbygningenafdisse. 
● Opnårkompetencertilaktivdeltagelseietdemokratisksamfund. 
● Opnårvidenommediernesanvendelseift.politiskdeltagelse. 
● Lærer at forholde sig til demokratiske grundværdier og spilleregler med henblik på egen
deltagelseisamfundet. 
● Opnår viden omøkonomiskeproblemstillingermedhenblikpåatkunnehandleift.såvelegen
økonomisomsamfundsøkonomien. 
● Opnår viden og færdigheder, der gør dem i stand til atforståogforholdesigtildenreligiøse
dimensionsbetydningfordetenkeltemenneskeogdetsforholdtilandre. 
● Opnår viden om kristendom ihistoriskognutidigsammenhæng,herunderetiskeogmoralske
spørgsmål. 
● OpnårkendskabtildecentralefortællingerfraDetgamleogDetnyetestamente. 
● Opnårvidenomandrereligioneroglivsopfattelser. 
● Læreromdeuniversellestyrker,allemenneskerhar,medfokuspåegnetopstyrker. 
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●
●
●
●
●
●
●
●

Læreratevaluereegnepræstationerogreflektereoversigselvsamtegnetankeroghandlinger
ietressourceperspektiv. 
Læreratsætteordpåderesgrundværdiersamtseegnevalgogadfærdirelationtildisse. 
Lærermetodertilattageansvarforegenadfærd. 
Læreromfællesskabetogdetatturdeværesigselvifællesskabet. 
Læreratsynliggøreegnemålogbrydedemnedidelmål. 
Lærerattræffekarrierevalgpåbaggrundafegneønskerogforudsætninger. 
Læreratvurderesammenhængemellemuddannelseogerhvervs-ogjobmuligheder. 
Læreratkommunikereoghåndterekonflikterhensigtsmæssigt 


Indhold 

Understøttendeundervisning-Undervisningensteoretiskeudgangspunkterdenpositivepsykologiogden
kognitivepsykologikombineretmedenfænomenologisktilgangtildetatarbejdemedelevernesressourcer,
potentiale og muligheder. Det er grundlæggende for programmet, at deungeerfarerbådeathavederes
sind og krop med i processen. Undervisningen består af øvelser, der omsætter den forskningsbaserede,
teoretiske viden til konkret pædagogisk praksis. Programmet er bygget op omkring de personlige
karakterstyrker.Igennemdeøvrigetemaer,vilviheletidenrefereretilbagetildetindledendestyrkearbejde. 

Organisering 
Elevernemodtagerundervisningikontaktgrupperne.Deterintentionen,atdettryggefællesskabmednære
voksne, skal styrke elevernes engagement i undervisningen og på bedst mulig måde understøtte deres
personligeudvikling. 






Svømning 

Formål 
Viønskeratstimulereelevernetilensundlivsstil,ogatdeopleverglædevedatbevægesigogindarbejder
godeogsundemotionsvaner.Viønsker,ateleverneopleveretsjovtogberigendefællesskabomkringfysisk
udfoldelse. 

Mål 
Deterateleverneopnårkropsligkompetenceogevnetilat: 

● Beherskeogvedligeholdeegenkrop 
● Reflektereudfraoplevelsermedegenkrop 
● Udtrykkeogerkendegennemkroppen 
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Eleverneskaldesudenopnåfagliglæringskompetenceogevnetilat: 

● Kende”spillereglerne”forbrugogopholdisvømmehal 
● Forbedresinkonditionogudholdenhed 
● Udforskeogudvidegrænserneforegenformåen 
● Udvikleogforfinesvømmeteknikogvendinger 
● Læreatudviseomtankeogrespektforvandet 
● Fåindsigtikroppensforbrændingafsukkerogfedt 
● Læreatudføreudstrækningsøvelser 

Indhold 
Undervisningen indeholder aktiviteter som kombinerer følelser, overvejelser, eftertænksomhed, fantasi,
oplevelser og færdigheder. Vi ser ikkesvømningsomudelukkendeetsundhedsfag,meniligesåhøjgrad,
sometdannelsesfag.Vandaktiviteterneinkludererdiverselege,svømmeindlæring,svømning,bjærgningog
sikkerhedivandoganvendelseafforskelligeredskaberivandet.

Organisering 
Undervisningenfinderstedidenlokalesvømmehal. 




Introdage 

Formål 
Viønsker,atelevernefårengodogkonstruktivstartmedhinanden.Viønskeratintroducereeleverne
tilskolen,efterskolelivetoglokalområdet. 

Mål 
Eleverneskal: 
● Udvikledereskendskabtilskolenoglokalområdet 
● Opbyggetryghedogtillidtilskolen,lærerneogkammeraterne 
● Blivefortroligemedskolensdagsrytmeoghusregler  

Organisering 
Undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i kontaktgruppen.Derundervisesilokalhistorieog
skolens historie. Der indgår psykologiske temaer, der behandler begreber som gruppeudvikling og
beslægtedeemner.Eleverneinvolveresiaktiviteterne,somdeskalplanlæggeogafvikle. 

De sidstetodageafintrougenforegårundervisningenpålinjeniveauunderentraveturpåforskellige
vandreruterpåDjurslandogmedovernatningitelt,hytteellershelter. 
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Naturvidenskabeliglæringsuge 

Formål 
Vi ønsker med den naturvidenskabelige læringsuge at fremme elevernes lyst til og interesse for de
naturvidenskabelige fag. Den oplevelsesorienterede undervisning skal skabe forståelse for den
naturvidenskabeligearbejdsmetodeoggiveelevernelysttilattilegnesigmerevidenift.biologi,geografiog
fysik/kemi.Derudoverønskervi,ateleverneudviklerderessamarbejdsevnerogudviklerselvstændighedog
initiativiforholdtilegenlæring. 

Viønsker,atelevernefårindsigtidetnaturvidenskabeligefagområde,vedatsættefagetindienpraktiskog
konkret sammenhæng, som f.eks. hvordan naturvidenskabelige opdagelser har medført teknologiske og
medicinske fremskridt. Vi ønsker, at eleverne får indsigt i enkelte overordnede emner inden for
fagområderneibiologi,geografi,fysikogkemi. 

Mål 

● At eleverne tilegner sig en dybere videnogindsigtideudvalgtetemaerforemneugensomf.eks.
energi,lægevidenskaboglignende. 
● At eleverne via de enkelte oplevelser og gæstelærere får skærpet deres lyst til de
naturvidenskabeligefag. 


Indholdogorganisering 
Detoverordnedetemaforugenfastlæggesilærerkollegietnogleugerfør.Eleverneinddelesentenigrupper
påtværsafderessædvanligeundervisningsholdellerdeltagerundervisningenpålinjeholdetaltefter,hvad
dergiverbedstmeningiforholdtildetvalgtetema. 

Ugeneroplevelsesorienteretogvilhovedsageligtgørebrugafeksterneunderviseremedsærligekspertise
inden for de valgte emneområder. Der vil være ekskursioner til diverse relevante institutioner somf.eks.
Energimuseet,Kattegatcentret,Steno-museet,Naturhistoriskmuseumetc. 





Turt ilD
 jursS ommerland 

Formål 
Viønsker,atelevernemedudgangspunktietfællestredjevedskoleåretsbegyndelsebliverrystetsammen
ogopleveratværeendelafetfællesskab. 

Mål 
● Elevernerystessammenogdannerrelationerpåtværsafårgangeoggeografiskeskel 
● Eleverneopleveratværeendelafetstørrefællesskabmedudgangspunktietfællestredje,derkan
væremedtilatgørekonversationenmereuformelogflydende 
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●

Eleverne lærer en mindre gruppe af skolens voksne at kende i en ikke-skolefaglig sammenhæng
medhenblikpåatdannetryggerelationertildisse 

Indholdogorganisering 
Den fælles tur til Djurs Sommerland finder sted umiddelbart efter skoleårets begyndelse. Dedeltagende
lærere vil i overvejende grad væreansatte,someleverneikkeiforvejenhartilbragttidmediforbindelse
medintrougen.ElevernetagerafstedframorgenstundenogspiserfællesfrokostiDjursSommerland. 





LejrskoleC
 hristianslyst




Formål 
Turen til Christianslyst i Sydslesvig har til formål at give eleverne indblik i de samfundsmæssige og
historiske forhold, der gør sig gældende i grænselandet. Eleverne skal have indblik i henholdsvis
danskeogtyskemindretalogkendedenhistorie,derliggerbag. 

Mål 
Eleverneskal: 
● Have indsigt idehistoriskeogsamfundsmæssigeforholdigrænselandetfraDannevirkefrem
tilnumedsærligvægtpåandenslesvigskekrigogstormenpåDybbøl. 
● Have indsigt i de nationalistiske strømninger, der på tysk og dansk side kolliderede i
spørgsmåletomSlesvigsskæbne. 
● Haveindsigtidenbetydningudfaldetafandenslesvigskekrigfikforindenrigspolitiskeforhold
ogdanskselvforståelse. 
● Haveindsigtidevæsentligstetrækved førsteverdenskrig,herundergenforeningen. 
● Kende til eksistensen af henholdsvis danske og tyske mindretal og deres respektive
institutioner. 
● Have indsigt i de væsentligste træk ift. den danskestatsrolleiandenverdenskrig,herunder
besættelsenafDanmarkoginterneringiFrøslevlejren. 
● Haveperspektivpåderesegetlivogtilhørsforhold. 

Indholdogorganisering 
Eleverneforberedespåturengennemmorgenfortællingogbilledertougerførselvelejrskolenfinder
sted. 
Derudover bliver der undervist i historiske begivenheder fra området de førliggende fredag
eftermiddage. Programmet varierer fra år til år, men indeholder typisk besøg i Frøslevlejren, tur til
DybbølBanke,Ejderdæmningenogslusen,besøgpåDannevirke,kanalrundfartiFrederiksstad,Husum
byoghavn,besøgpåNolde-museetsamtbyvandringiSlesvig. 
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LejrskoleK
 lintebjerg 

Formål 
Viønskerateleverneopnårglædevedatdeltageistørrefællesskaber,atdeselvfårmodoglysttilat
opsøgeandrefællesskaberogdermedfåretaktivtungdomsliv. 
KlintebjergFestivalerarrangeretaf12specialefterskoleroghartilformålatudvikleelevernesalmene
ogpersonligefærdighederietpositivtogkreativtfestivalmiljø. 

Organisering 
Forud for festivalen indøver eleverne forskellige kunstneriske indslag og fremstiller forskelligt
sceneudstyr og lignende. Elevernes forberedelser er altafgørende for festivalens indhold, og den
massive elevinddragelse er med til at skabe ejerskab og forventning. Vi ønsker, at eleverne får en
positiv oplevelse med at skabe noget stort sammen med andre, ligesom de lærer, at de har et
medansvar for at projektet lykkes. På indholdssiden handler festivalen om musik, teater og andre
former for scenekunst, som eleverne har fantasi til at udvikle og fremføre. Undervisningen skal
bibringe eleverne erfaringer med de forskellige kunstneriske stilarter, men i endnu højere gradgive
dem et større personligt mod til at præstere. Gennem undervisningen skal eleverne lære at
samarbejdeomdetfællesprojekt,såbådepraktiskeogkunstneriskeopgaverførertiletgodtresultat. 




Udlandstur/skitur 


Formål 
Vi ønskeratintroducereeleverneforetandetland,ogudlandsrejsenskalgiveelevenperspektivpåderes
eget liv og tilhørsforhold. Ud over det dannendeoglivsoplysendeaspektharudlandsrejsenogsåsigtepå
den folkelige oplysning, hvor formålet er at bidrage til elevens almene ogpraktiskevidenomatbegåsig
medhinandenogmedandremenneskerpåenrejseogom,hvordanmanklarersigbedrepåegenhånd. 

Viønskerendvideremedskiturenatgiveelevernemulighedforatprøveegnegrænserforfysiskformåenaf,
samtatelevernefårmulighedforatstiftebekendtskabmedetbjerglandskabogdeudfordringer,detstiller
tilfysikken. 

Organisering 
Elevernefårmulighedforatvælge,hvilkenturdeønskeratdeltagei–detteforatsikredenenkelteelevs
motivationfordeltagelseheri. 

Begge ture vil blive planlagt således, at de har karakter af en busferie/skitur, som eleverne også
fremadrettetitilværelsenvilhavemulighedforselvstændigtpålignendevisatkunneoplevepåegenhånd.
Eleverneskalundervejspåturenlæreatfølgerejselederensanvisningerogholdestyrpåbagageogandre
ejendele. Rejsen er en del af elevernes undervisning før, under og efter turen. Skituren er desuden en
udvidelseafskolenstilbudiidrætsfaget. 
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Morgenmotion 


Formål 
Vi ønsker at gøre bevægelse og motion til en del af skolens hverdagforderigennematopøveelevernei
sundevanerogladedemopleveglædenvedatkunnebrugedereskrop. 

Organisering 
Elevernegårhvermorgenenturpå2kilometer.Endelelevervælgeratcykleellerløbeenlængererutepå
6km.Halvvejspårutenafkrydsesdeafenlærer.Elevernekanselvvælge,hvemdefølgesmed,ogharselv
ansvarforatnåudtillærerentilrettetid. 

Tidspunkt 
Hvermorgenitidsrummet7.15–7.45. 



Nyheder 


Formål 
Viønsker,atelevernefårkendskabtildeting,derforegåriverdenomkringdem.Måleter,atstyrkederes
selvstændigestillingtagenogdermedgivedemdetbedsttænkeligefundamentforatbliveoplysteborgerei
etdemokratisksamfund. 

Organisering 
Elevernesernyhederiskolensspisesalhvermorgenmellem8.15og8.30.Devigtigste/mestrelevante
historierdiskuteresefterfølgendeogsættesindienforelevernerelevantkontekstmeddevoksnesom
ordstyrereogtovholdere. 






Præsentation 


Formål 
Viønsker,ateleverneblivertryggevedatoptræde,fortælleogfremlæggeoverfordenøvrigeelevgruppe.
Eleverneskalherigennemoplevebekræftelse,sådetrorpåegneevnerogudviklerfrimodighedogselvtillid.
Viønsker,atdeopleverglædenogfællesskabetgennemsang,ogatnetopfællesskabsfølelsenskalmedvirke
tilatgøredemmeretrygge. 

Mål 
Determåletateleverne: 
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●
●
●

Læreratdisponereogtilrettelæggeenfremstilling 
Udviklerselvtillidoglærerattaletilenforsamling 
Udviklerderesevnetilatlyttetilandresfortællingogstillerelevantespørgsmål 

Indhold 
Eleverne vælger et tema eller et arbejde fra deres linje, som de fremlægger for de andre elever
gennemfortælling,billeder,videooptagelser,dramaogandrevirkemidler.Linjerneharpåskiftansvar
foratafholdeenpræsentation.Oplæggetbegyndesogafsluttesmedenfællessang. 

Organisering 
Præsentationen foregår i spisesalen med deltagelse afalleelever,allekontakt-ogmusiklæreresamt
ledelsen. 



Praktik-undervisning 


Formål 
Vi ønskeratudfordreogstimulerehverenkeltelevindenforegneudviklingsmulighederierhvervsmæssig
retning. Praktikundervisningen har til formål at bibringe eleverne praktisk viden og erfaring med
arbejdsmarkedsforholdundertryggerammer. 

Undervisningenikøkkenpraktikskalsætteeleverneistandtilat: 
● Håndterealmeneprincipperiforbindelsemedkøkken-ogpersonlighygiejne 
● Opbevarefødevarerkorrekt 
● Betjenekøkkenmaskiner 
● Forståbetydningenafvedligeholdelse,oprydning,rengøringogtøjvask 
● Kunnetilrettelæggehensigtsmæssigearbejdsgangeog–rutiner 
● Indgåiforpligtendesamarbejdemeddeøvrigekøkkenpersonale 
● Håndteretidspresogarbejdemeddeadlines 

Undervisningeniservicepraktikskalsætteeleverneistandtilat: 
● Vælgeogbrugeværktøj,maskinerogandretekniskehjælpemidlerhensigtsmæssigt 
● Kendeogefterlevesikkerhedskravforværktøjerogmaskiner 
● Afprøveforskelligematerialersmulighederoganvendelse 
● Forholdesigtilarbejdsmiljøiforbindelsemedarbejdsprocesser 
● Gennemføre et arbejdsforløb fra opgave over planlægning til udførelse – fortælle om
arbejdsprocessenogvurdereetfærdigtbeløb 

Mål 
Undervisningensgenerellemåler,ateleven: 
● Læreratoverholdemødetider,forståinstruktionersamtudføreopgaver 
● Læreratindordnesigunderdegældendeforholdogrutinerpåarbejdspladsen 
● Fårfrimodighedtilatsættesitegetpositiveprægpåarbejdsmiljøet 
● Opøvesiatsamarbejdeometprojekt,hvoralleerafhængigeaf,ataftalerogdeadlinesoverholdes 
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Indholdogorganisering 
Undervisningen er organiseret omkring skolens køkkenleder og pedelfunktionen, og varetages af de
respektivelærere,dererfaguddannedeindenforhhv.køkkenogservice.Dermedfårpraktikundervisningen
karakterafenformformesterlære.Elevernemodtagerpraktikundervisningoptil10dagepåetskoleåride
timer,hvordeellersskullehaveværettilundervisningilinjefaget.Praktikundervisningeneretsamarbejde
mellemelev,linjefagslæreren,kontaktlærerenogmesterlæreren. 



2.0Samvær 


Andreaktiviteter 
Lektiehjælp 

Formål 
Viønskeratelevernefastholdesiindlærtefærdighederogdagligtharmulighedforattrænealleredekendte
opgaver. 

Mål 
Hovedmåleter,atdenenkelteelevarbejdermedfraundervisningeniøvrigtkendteopgavermedhenblikpå
træningaffærdighederindenfordansk,matematikogengelsk. 

Indholdogorganisering 
Eleverne skal opholde sig på fællesarealerne. De vælger selv det materiale fra den sædvanlige dansk,
matematikellerengelskundervisning,somdeentenønskerellerharfåetbeskedomaffaglæreratarbejde
med. 

Tidspunkt 
Hvermandag-torsdagitidsrummene16.30-17.30samt19:00-20.30 



Aftenskole 

Formål 
Viønsker,atelevernefåretaktivtfritidsliv,ogatdeformåratfungereifrivilligefællesskaber. 
Mål 
Vi ønsker, at eleverne lærer at benytte sig af fritidstilbud, at de deltager aktivt og positivt i de frivillige
fællesskaber,ogatdetagermedansvarforaktiviteterne. 

Indholdogorganisering 
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Fire gange årligt udskiftes aftenskoletilbuddene med nye. Eleverne kan vælge aftenskoleundervisning på
mandage,tirsdage,onsdageogtorsdage.Undervisningenforegåritidsrummetkl.19.00-20.30 

Aftenskolefag: 
Udbuddetafaftenskolefagvarierer.Tidligereaftenskolerinkludererblandtandet: 

● Styrketræning 
● Fodbold 
● Livsstil 
● Skating 
● Digitalkreativitet 
● Band 
● Kor 
● Skydning 
● Hockey 
● Svømning 
● Klatring 
● Badminton 
● Kreativtværksted 
● Bålhygge 
● Cykeltur 
● Lektiecafé 
● Konstruktion 
● Boldspil 
● Crossfit 
● Fiskeri 
● Dokumentar 
● Tøseklub 
● Høvdingebold 
● eSport 




Frirummet 


Formål 
Afventerbeskrivelse… 

Organisering 
Afventerbeskrivelse… 

Tidspunkt 
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Afventerbeskrivelse… 

Eksemplerpåaktiviteter 
Afventerbeskrivelse… 





Weekendarrangementer 


Formål 
Vi ønsker, at eleverne oplever mulighederne i fællesskabet ved at tilbyde en weekendaktivitet, der
inspirerertilkreativitet,udfoldelse,fantasioglegelyst. 

Organisering 
Inden eleverne beslutter, om de vil tilbringe den kommende weekend på efterskolen, fortæller
lørdagsvagten, hvad weekendaktiviteten består i. Aktiviteten er obligatorisk, og eleverne skal således
deltage,hvisdebliverpåskolen. 

Tidspunkt 
Aktiviteten varer to til tre timer og ligger på et tidspunkt i løbet af lørdagen, somerpassendeforden
pågældendeaktivitet. 

Eksemplerpåaktiviteter 
● Elevernecyklerellergårsammenmedden/devoksnetilstrandenog(vinter)bader 
● Elevernegårentursammenmedden/devoksneilokalområdet 
● Eleverne spiller sammen med den/de voksne høvdingebold, skumtennis eller lignendeiskolens
halaltafhængigafelevantalletdenpågældendeweekend 
● Eleverne har sammen med den/de voksne computerspilsweekend, hvor der i fællesskab spilles
f.eks.Counterstrike,LeagueofLegendsetc. 
● Eleverne kører sammen med den/de voksne en tur i lokalområdet i skolens bus. Her går man
typiskenturogspisermedbragtmad. 
● Eleverne afholder sammen med den/de voksne turnering i f.eks. pool, bordtennis, UNO eller
lignende. 
● Eleverne holder sammen med den/de voksne Den Store Kagedyst og konkurrerer på bagning
/dekorationafbagværk. 




Gallafest 
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Formål 
Viønskeratskabegodekoncertoplevelserforeleverne,somkanværemedtilatskabeekstralivogglædei
huset.Viønsker,ateleverneskallæreatplanlæggeoggennemføreenfest.Viønsker,eleverneskalopleve
athavefokuspåatgørenogetganskesærligtudafsigselvogsefremtilensærligbegivenhed. 

Organisering 
Elevrådet og kontaktlæreren planlægger gallafesten i fællesskab. Alle lærere guider og rådgiver eleverne
mht. påklædning, frisure, indkøbaftøjsamtforberederdeelever,derharbehovherfor,på,hvadderskal
skeogskaberstrukturforbegivenheden. 





Efterskolernesd
 ag 


Formål 
Vi ønsker, at eleverneopleveretejerskabiforholdtilskolenogundervisningen,ogdetteformålfremmes
bl.a.ved,ateleverneermedtilatpræsentereskolenoglinjerneforinteresseredegæster. 

Organisering 
Efterskolernes dag er en obligatorisk aktivitet for alle elever, deropholdersigpåskolendenpågældende
weekend.Allelinjerharlavetenudstillingsomviser,hvadundervisningenpådereslinjedrejersigom. 






Lanternefest 

Formål 
Vi ønsker, at eleverne oplever at være en del af en historiskogkulturelsammenhæng,ogatdegennem
samarbejdeogudførelseafindividuelleopgavererfarer,atdeudfylderenvigtigrolle,somresultereri,atvi
fårengodfestforalleinviteredegæster. 

Organisering 
I tiden op til Mortensaften forbereder vi lanternefest på linjerne og i fritiden. Vi samarbejder med
sognekirkenomkringdepraktiskeforberedelserogindøvelseafindividuelleopgaver.Alleborgereinviteres
tillanterneoptogmedfakler,sangoghornmusik.HerefterfortælleshistorienomMortenBispiskæretfraet
stortbål.Skolebestyrelsenogpersonaletsnærmestefamilieinviterestilefterfølgendefestmiddagpåskolen. 




Juleafslutning 
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Formål 
Vi ønsker, at eleverne gennem dette arrangement oplever nogle af de traditioner, der er omkring
julehøjtideligheden. 

Organisering 
Elever og lærere går i kirke omformiddagen,hvorelevernefraScenekunst-linjenoptræderogdersynges
julesalmersamthøresjulefortællingv/sognepræsten.Arrangementetafsluttesmedtraditioneljulemiddag
påskolen.Elevernesforældreerinviterettilatdeltageiarrangementet. 




Forældresamtaler 


Formål 
Viønskeratstyrkeforældresamarbejdet,ogateleverneopleveretsamarbejdemedfamilienomkringderes
skolegang. 

Organisering 
Alle elever og forældre inviteres til minimumtoskole-hjemsamtalerpåefterskolen.Lærernesørgerforat
indkalde til og afvikle skole-hjemsamtalen, mens forstanderen planlæggerogafviklerdetfællesprogram,
somoftevilbeståietindlægmedrelationtilelevernesskolegangogefterfølgendedebat. 




Gammele
 levdag 


Formål 
Vi ønsker, at eleverne oplever, at de er en del af skolens historie, og at skolen danner ramme om et
fællesskab,derrækkerudovertidensomelevpåskolen.  

Organisering 
Dagen tilrettelægges af lærerne, og de elever, der opholder sig på skolen denne weekend deltager i de
planlagteaktiviteterpåligefodmedgamleeleverpåbesøg. 




3.0Andet 
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Skolevejledning 

Formål 
Vi ønsker at yde en rådgivning og vejledning, der hjælper den enkelte elev bedst muligt videre i sit
individuelleuddannelsesforløb. 

Indholdogorganisering 
Alle elever har krav på en samtale med skolens vejleder, og de vil blive indkaldt til mindst én samtale i
vejlederens kontortid. I starten af oktober har vejlederen i samarbejde med kontaktlæreren og
forstanderen,påbaggrundafensamtalemedeleven,tagetstillingtil,hvorvidtelevenanbefalesendnuetår
på efterskolen. Såfremt skolen ikke anbefaler et år mere på efterskolen, vil vejlederen hurtigst muligt
indkaldeeleventilennysamtaleforatafklareelevensønskerogafdækkedeforskelligemuligheder. 

I september har samtlige elever – uanset klassetrin – obligatorisk selvvalgt opgave, hvor eleven i
samarbejdemedkontaktlæreren,skolevejlederenpejlersigindpåfremtidsønskeriforholdtiluddannelse.
OSO-opgavenkrydresmedoplæg,besøg,praktikogbrobygningsdage. 

Skolenafholderfremtidssamtalerioktober.Invitationmeddagsordenudsendesiuge35.Tilfremtidsmødet
inviteres foruden eleven, dennes forældre/værge, sagsbehandler og kurator. Fra skolen medvirker
kontaktlæreren og en anden person fra skolenspædagogiskepersonale,f.eks.støtteperson,primærlærer,
skolevejleder eller viceforstanderen eller forstanderen. Elevens uddannelsesforløb er på dagsordenen til
fremtidsmødet,ogskolenfremlæggersinanbefalingogeventueltkonkreteforslag,derikkeerukendtefor
elevenogfamilien.Påmødetdiskutereskonkreteforslagogmuligheder,ogdertagesbeslutningeroglaves
klare aftaler. Skolen tager referat af fremtidsmødet, og referatet udsendes senest en uge efter mødets
afholdelsetilallemødedeltagere. 

En del af skolens vejledningstilbud er besøg på skoler og uddannelsessteder samt deltagelse i
uddannelsesmesser foreleveriskolensmålgruppe.Vejledereninvitererdeelever,somskønnesathaveet
tilpasudbytteafetbesøgpåenskoleellerenmesse. 

Efter fremtidsmøderne indkaldes elever, der anbefales endnu et år på efterskolen til en samtale hos
vejlederenmedhenblikpåenbegyndendeafklaringafdetvidereuddannelsesforløb.  

Skolevejlederen opbevarer elevens uddannelsesplan, som efter skoleopholdet sendes til det lokale
UU-center. Eleverne opbevarer selv deres uddannelsesbog, ligesom de selv bestemmer, om de vil
medbringebogentilsamtalerogmøder.Skolenanbefaler,athjemmetkontaktervejlederenpr.e-mail. 




Socialpædagogisks tøtte 
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Udoveralmindeligstøttekanderydesspecialstøttetilelevermedsærligebehov.Omfangetogindsatsenaf
støttenaftalesindividueltefteraftalemedsamarbejdspartnere.Dertagesudgangspunktielevenssærlige
behov. 

Udfraovenståendeudfærdigesetskema,somanvendestiljævnligtatgennemgådeforskelligeaktuelle
områdermedeleven.Derudafkanviløbendeorientereholdeosàjourmed,hvordanelevenvurdereregen
trivsel,omhan/hunflyttersigipositivretning,elleromdererområder,viskalsættemereindoverfor. 

Støttenkanf.eks.drejesigomkonfliktløsningsmodeller,rådgivningogvejledningiændringaf
adfærdsmønstre,bevidstgørelseafegenreaktionsmønster,støttetiletableringogudbygningafrelationer,
hjælptilstruktureringafhverdagen(herundermedicinering),personlighygiejne,rengøringogorden,
tøjvaskm.m. 

Støttearbejdettagerudgangspunktienanerkendendepædagogikogharsærligfokuspåelevensressourcer
ogudviklingspotentialer.Detpædagogiskearbejdeudviklesløbendeogjusteresefterdenenkelteelevs
behov.Sometledifritidsstøttenharefterskolenfiregangeugentligtiværksattilbuddet”Frirummet”.Se
beskrivelsenafdette. 




Forældresamarbejde 

Formål 
Skolen ønsker at sikre elevens ophold bedst muligt ved altid at opretholde en god og stabil kontakt til
hjemmet.Skolenanserdetgensidigetillidsforholdsomaltafgørendeforetvellykketefterskoleophold. 

Indholdogorganisering 
Allerede fra den første kontakt til skolen lægges der fra skolens sidevægtpåengrundiginformationom
skolens hverdag, skema, struktur, undervisningsindhold, regler,forventningertilelevenogandenrelevant
information. 

Når kommende elever og forældre i juni måned deltager i arrangementet for nye elever udleveres
skoleskema,ferieplan,årsplan,kontaktgruppelisteogrejseplan,ogkontaktgruppelærerengennemgårdette
meddenyeforældre,ligesomlærerengennemgårogunderskriverenelevkontraktmedelevenogfamilien.
Elevkontrakten er en juridisk aftale mellem skolen og hjemmet, som specificerer regler, tilladelser og
økonomiskeaftaleriforbindelsemedoptagelsen. 

I august måned udarbejder kontaktlærerenisamarbejdemeddenpædagogiskekoordinatorenindividuel
undervisningsplanpådekontaktelever,dermodtagerstøttejf.Efterskolelovens§25stk.2. Denindividuelle
undervisningsplan består af en redegørelse af elevens faglige og sociale udviklingsniveau samt
undervisningsmål og mål og tiltag for elevens sociale udvikling. Den individuelle undervisningsplan
udsendes til familie, sagsbehandler og kurator/UU-vejleder.Planenevalueresafhængigtaffagmellemtre
ogfemgangeiløbetafskoleåret. 


89 




De individuelle undervisningsplaner benyttes som udgangspunkt for skole-hjemsamtalerne
(fremtidsmøder). 

Skolen er hurtig til at underrette hjemmet i tilfælde af, at et efterskoleophold udvikler sig i en negativ
retning, og skolen opfordrer ligeledes hjemmet til altid at underrette skolen om private forhold,derkan
haveindflydelsepåelevenstrivselpåefterskolen.Skolensøgeraltidenkonstruktivdialogmedhjemmet,og
ledelsen inddrages hurtigt i processen, såfremt dererproblemerisamarbejdet.Skolentilstræberogsåat
givetilbagemeldingervedenpositivudviklingiefterskoleopholdet. 

Der er tillige udarbejdet en politik for forældresamarbejdet, som er en rettesnor og vejledning til
kontaktlærerogforældreomrammerneforkontaktogsamarbejde. 


MOT 

Formål 
ViønskergennemetsystematiskarbejdemedMOT-programmetattagehåndomdeudfordringer,manpå
enefterskolekanopleveiforholdtilmobningogderaffølgendeelevfrafald.Måleter,atsikreetrobustog
trygtungdomsmiljøgennemarbejdetmedenhelhedsmodel,dersikrerdenfornødnekontinuitet.Eleverne
skalhavemodpåatsigenej,sådesigerjatildet,derergodtfordenenkelteogfællesskabet. 

Indholdogorganisering 
MOTernorskogbetydermod.Derarbejdesmedtreværdier: 

1. Modtilatleve 
2. Modtilatsigenej 
3. Modtilatviseomsorg 

Der er iværksat en række MOT-coaches blandt skolens lærere, der er ansvarlige for at sikre
implementeringenafprogrammetpåefterskolen.LæsmereomMOTpåmotdanmark.dk. 

Tidspunktogorganisering 
MOT-programmetbestårafottedagemedforskelligetemaerfordeltoverskoleåret.Undervisningenfinder
stedidettidsrum,dernormaltvilleværelinjeundervisning.Fordekonkretedatoerhenvisestilefterskolens
aktivitetskalender. 





Rengøring 


Formål 
Viønsker,atelevernegennemderesefterskoleopholdlæreratholdealmindeligordenpåderesværelse,og
atdelæreratgørerent.Formåletmeddennestrukturer,atelevernetillæggersignoglegodevaner,såde
bliveristandtilatklaresigiegenboligunderværdigeforhold. 
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Indholdogorganisering 
Vedrengøringskalelevernevaskegulv/støvsuge,tørrestøvaf,ryddeopisitprivateskabsamtgørerentpå
toilet og bad. Elevernes rengøringspligter fremgår af et personligt skema, der hænger på hvert værelse.
Rengøringslærernehjælperogvejledereleverne.

Tidspunktogorganisering 
Mandag,tirsdag,torsdagogfredag12.15–12.30 




Service 


Formål 
Vi ønsker, at eleverne får forståelsefordepraktiskeopgaveromkringmåltider,ogatdeermedtilatløse
opgaven.  

Indhold 
En obligatorisk aktivitet for alle elever. Arbejdet består i borddækning, servering af maden på buffet og
efterfølgendeopvask. 

Tidspunktogorganisering 
Eleverneerpåserviceholdca.enganghver14.dagiløbetafskoleåret.Denansvarligelærertilrettelægger
serviceplanen,derophængespåtavlen. 




Fællessang 


Formål 
Viønsker,atgiveeleverneoplevelsenafatværedelafetfællesskab.Fællessangenerobligatoriskoghartil
formål at præsentere eleverne for et bredt udsnit af den danske sangskat. Sangene sættes i et historisk
perspektiv,såelevernefårindblikidanskhistorieogkultur. 

Indhold 
Vi vægter atelevernestifteretpositivtbekendtskabmeddendanskesangskat.Sangenerepræsentereret
bredtudsnitogafhængerf.eks.afårstiden,evt.højtiderellerdiversehistoriskebegivenheder. 

Tidspunktogorganisering 
Fællessang finder sted dagligt i forbindelse med morgensamlingen fra 9.40-10.00samtiforbindelsemed
skoleugensafslutninghverfredageftermiddag.Herudovervilderværefællessangiforbindelsemeddiverse
fester,afslutningerogarrangementer. 
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Måltiderne 


Formål 
Vi ønsker, at eleverne lærer at spise sundt og varieret og bliver bevidste om at træffe sunde valg ift.
madvaner. Det vægtes, at eleverne oplever de fælles måltider sometroligtogafstressendetidspunktpå
dagen. Herudover er det vores mål at prioritere økologiske råvarer i stigende omfang. Der henvises til
skolenskostpolitik. 

Indhold 
● Vi efterlever så vidt muligt ønsker fra eleverne, så længe de er ioverensstemmelsemedskolens
kostprincipper 
● Vitagerhensyntildeforskelligehøjtider 
● Dertageshensyntilvegetarerogdiæter,derskyldesallergiellersygdom 
● Dettilstræbes,atelevernespiserdet,derbliverserveret,ogdervedfårenalsidigkost 
● Viserverermåltidernetiltidenihenholdtilelevernesskema 

Tidspunktogorganisering 
Eleverne får serveret morgenmad,frokostsamtaftensmadpåefterskolen.Defællesmåltiderfinderstedi
skolens spisesal. Herudover bliver der serveretenformiddagssnack,eneftermiddagssnacksamtaftente.I
linjetidenserveresderfrugtklokkenca.klokken11. 



92 


