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Indledning

Skolens hjemsted og formål
Skanderup Efterskole er en privat, selvejende institution med hjemsted i Skanderup, Kolding Kommune,
Region Syd.

Efterskolens formål er inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler at drive en grundtvigsk
efterskole.

Skolens værdigrundlag
Skanderup Efterskole bygger på Grundtvigs menneskesyn.

Vi opbygger et forpligtende fællesskab med vægt på respekt og ansvar for medmennesket.
I samarbejde med eleven søger vi at udvikle den enkeltes evner og kunnen – for derved at styrke personligt
selvværd og livsduelighed.
Vi prioriterer udvikling og mobilitet for med skolens traditionelle ståsted som udgangspunkt til stadighed at
kunne honorere tidens krav.

Nøgleord til beskrivelse af det vi forstår ved Grundtvigs menneskesyn:

● Den lige værdighed og gensidige respekt mellem mennesker.
● Opdragelse til demokrati, frihed og ansvar.
● Næstekærlighed og tillid.
● Tryghed, trivsel og livsglæde.

Loven og indholdsplanen
At Skanderup Efterskole virker inden for rammerne af og lever op til formålet i lovgivningen er det bl.a. denne
indholdsplans formål at dokumentere.

Lovgivningen inden for efterskoleområdet er m.h.t. til en skoles undervisning især baseret på to
bekendtgørelser:

● Lovbekendtgørelse LBK nr 689 af 22/06/2011 af lov om folkehøjskoler, efterskoler,
husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (”Efterskoleloven” eller ”Lov om frie kostskoler”). Link

● Tilskudsbekendtgørelse BEK nr. 604 af 24/06/2009 om tilskud mv. til folkehøjskoler, efterskoler,
husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) (”Tilskudsbekendtgørelsen”). Link

§1 i tilskudsbekendtgørelsen er affattet således:
… at de frie kostskoler, herunder efterskoler, ”der tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte
er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse..”

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137843#K1
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125698


Om undervisning og samvær
Undervisningen og de forskellige former for samvær som skaber efterskolens hverdagsliv, har som formål at
bidrage til at eleverne bliver klogere på hvad det vil sige at være et selvbestemmende menneske
(livsoplysning), hvad det vil sige at være en aktiv del af kulturelle fællesskaber (folkelig oplysning) og
medbestemmende borger i demokratiske fællesskaber (demokratisk dannelse).

Vi tror på at Grundtvigs betragtninger om hånd og ånd, i den grad stadig gælder for vor tids unge. Det er med
andre i ord i vekselvirkningen mellem skole og virkelighed, tanke og handling, teori og praksis, at
læringspotentialet for alvor bliver udløst. Derfor tilstræber vi et skolemiljø hvor vi samtidig med at interessere
os for læringens principper, husker hinanden på vigtigheden af at arbejde med helhed, tværfaglighed og
praktisk anvendelighed.

Vi synes, at eleverne lærer mest når læreren tager ansvaret for undervisningen. Samtidig mener vi, at det er
afgørende, at man som elev har mulighed for at få indflydelse på egen hverdag.
Vi tror på, at der i det gode læringsmiljø er en vekslen mellem forskellige former for organisering af
undervisningen, forskellige former for didaktiske vinkler og forskellige former for samarbejdskonstellationer.

Trivsel og læring går hånd i hånd. Derfor lægger vi ikke blot vægt på en solid faglig undervisning, men også
på en hverdag og et samvær, der er præget af ligeværd, fællesskab og nærvær.
Eleverne på Skanderup Efterskole vil derfor møde meningsfulde rammer og tydelige autentiske voksne med
klare forventninger og hjertelig omsorg.

Vi tror på det skal være enkelt at gå i skole. Eleverne skal kende dagen og forstå undervisningens formål.
Vi tilstræber således at skolens hele hverdag udgør et trygt og overskueligt miljø til gavn for elevernes
tryghed, trivsel og alsidige udvikling.

Eleverne
Skanderup Efterskole har plads til 135 elever og forsøger at have en ligelig fordeling mellem kønnene.
Skolen er åben for alle elever mellem 14 og 18 år, der ønsker at gå i 9. eller 10. klasse.
Eleverne udgør et mangfoldigt udsnit af befolkningssammensætningen og kommer fra hele landet.

Der tilbydes ikke specifik specialundervisning, men skolen differentierer undervisningstilbuddet så alle elever
møder passende udfordringer. Skolen har derudover en læsevejleder, som varetager særlig støtte til
inklusionselever. Dette uddybes under punktet inklusion.



Medarbejderne
Ledelse
Forstander Rune Peitersen
Skolemor Matilde Bendix Peitersen
Afdelingsleder Anette Jørgensen

Administration
Sekretær Lisbeth Wollesen
Medhjælper Katja Høgsberg Nielsen

Bygningsdrift
Pedel Mogens Christensen
Pedelmedhjælper Svend Åge Andersen
Pedelmedhjælper Henrik Collin Knudsen

Køkken
Køkkenleder Vinni Hansen
Køkkenassistent Rosa Poulsen
Køkkenassistent Tina G. Jensen
Køkkenassistent Krasina Altai

Undervisning

Lærer Anja Jørgensen Puls & Adventure, mat., gymnastik, valgfag
Lærer Anna Corydon Laugesen Kunst & Grafisk, eng., fordybelsesfag, valgfag
Lærer Anne Dixen Støttelærer, fordybelsesfag, valgfag
Lærer Christina Aamand Musik & Scene, fordybelsesfag, valgfag
Lærer Frands Lomholt Kunst & Grafisk, mat., fordybelsesfag, udd. vejl.
Lærer Ida Jørgensen Kulturfag, fordybelsesfag
Lærer Isak Gjedbo IT & Teknologi., eng., fordybelsesfag, valgfag
Lærer Jens Andersen-Mølgaard IT & Teknologi., kulturfag, fordybelsesfag, valgfag
Lærer Jesper Behrend Mat., naturfag, fordybelsesfag, valgfag
Lærer Linda Møberg Royal Kunst & Grafisk, engelsk, tysk, læsevejl.
Lærer Klaus Nørgaard Jessen         Puls & Adventure, engelsk, fordybelsesfag
Lærer Mads-Christian Paulsen Musik & Scene, fordybelsesfag, fællessang
Lærer Julie Bai Andersen Fordybelsesfag, PR
Lærer Rasmus M. Larsen IT & Teknologi., fordybelsesfag, valgfag
Lærer Søren Philipsen Musik & Scene, fysik/kemi, mat., idræt, valgfag
Lærer Thomas Rasmussen Engelsk, gymnastik, valgfag, PR
Lærer Tina Kyd Jacobsen Medie & Kommunikation, eng., matematik
Lærer Torben Hansen Medie & Kommunikation, eng., valgfag, TR
Lærer Lynn Hipp Puls & Adventure, Matematik, tysk, valgfag



Efterskolelivet

Generelt
Eleverne bor på skolen fortrinsvis i tremandsværelser med eget bad. De kan benytte skolens fællesområder,
lokaler og værksteder i fritiden. Det forventes at både elever og (vagt)lærere står for aktiviteter i fritiden.
I løbet af året er der et par obligatoriske weekender hvor eleverne skal blive på skolen. Skolen er dog altid
åben for elever i weekenderne. I de forlængede weekender, påske, bededag, Kr. Himmelfart, pinse mm. er
det typisk forstander der har tilsynet med eleverne.
Skolen er lukket i efterårsferie, juleferie og vinterferie.

Kostskolearbejdets tilrettelæggelse

Tilsynet med eleverne er fordelt mellem samtlige lærere i henhold til den til enhver tid gældende arbejdsplan.

Morgentilsyn:
Kl. 7.00 - 7.20: Gåtur
Kl. 7.20 - 7.40: Morgenmad
Kl. 7.45 - 8.00: Nyhederne & sygemeldinger
Kl. 8.00 - 8.15: Værelsesschwush
Kl. 8.15: Undervisningen starter

Middagstilsyn:
Kl. 12.00 – 13.00: Spiser vagtlæreren middag med eleverne, deler post ud, sørger for hyggelig afvikling af
spisningen. Derefter tilses de syge og han/hun står til rådighed i det omfang der er behov for indtil kl. 13.00.

Aftentilsyn:
Varetages af 2 lærere der møder ind kl. 17.30, hvor der er stilletid på værelserne frem til kl. 18.30, hvor der er
aftensmad. Kl. 17.30 er der ligeledes elevrengøring af undervisningslokalerne, elevfløje, udendørsområder
og hovedbygningen; dette styres af vagterne (alle rengøringsområder tjekkes).
I løbet af aftenen står den ene vagt til rådighed for lektiehjælp mm. og den anden vagt udbyder aktivitet.
Enkelte after (jvf. årsplanen) er der indlagt fælles- aftener, som begge vagter eller k-grupper arrangerer og
afvikler.

Nogle arrangementer er planlagt på forhånd og er nævnt i kalenderen f.eks. "Mortens aften", "Halloween",
"Bryllup (dansk familiefest) o.a., andre er mere spontant opstået og atter andre går på skift mellem
k-grupperne. Vi tilstræber at der er mindst et elev/k-arrangement hver uge i løbet af året. Det kan veksle om
et arrangement er obligatorisk eller frivilligt.

Eleverne skal gå til deres egne værelser kl. 22.00. Vagtlærerne siger godnat på alle værelser og låser skolen
af. Aftenvagten slutter kl. 22.50.
Vagterne afslutter dagen med at skrive dagbog på intranettet.

Nattetilsyn:
Forstander har nattevagten i hverdagene fra 22.50 - 07.00

Weekendtilsyn:



Varetages af skiftende lærere, som deles om samtlige tilsynstimer frem til søndag aften kl. 23.30 hvor
skolens forstander overtager tilsynet frem til mandag morgen.

Evaluering: Kostskolearbejdet evalueres løbende samt på udvalgte planlægnings-lærermøder

Kontaktgrupperne (k-grupperne)

Formålet med k-grupperne er:

● At medvirke til at fremme tryghed, tillid og livsglæde for eleverne (se værdigrundlaget)
● At medvirke til at eleverne oplever efterskolen som et godt, trygt og lærende miljø at være i
● At være katalysator for et frugtbart samarbejde mellem forældre og skole
● I gruppen at drøfte emner der er af betydning for skolehverdagen
● At være et forum for debat og problemløsning af forskellig art
● At være et centralt medie for kommunikationen mellem skole og elev
● At være det forum hvor eleverne kan komme med forslag til debat og afstemning på fællesmødet
● At være et centralt led i den demokratiske proces og opdragelse som skoleformen har som en del af

sit grundlag.

Beskrivelse
Eleverne er fra årets start inddelt i K-grupper med ca. 9 elever og én lærer i hver gruppe.
Grupperne sammensættes på tværs af køn, fagligt niveau og hjemsted. K-gruppen mødes en gang om ugen
med deres k-lærer, hvor følgende punkter drøftes: Ugen der gik, drøftelse af evt. punkter til fællesmødet,
forslag til nye initiativer og arrangementer m.m.

Skolehjemsamarbejdet foregår via k-læreren. Det er k-læreren der kontakter hjemmet hvis der er problemer
der skal løses eller andre ting som formidles til forældrene. K-læreren følger sine elever tæt i skolehverdagen
og kan tage initiativ til ekstraindsats overfor en af sine elever hvis det skønnes påkrævet.

Det er k-læreren, der 1-2 gange om året leder den samtale med forældrene hvor elevens samlede
skolesituation/uddannelsesmuligheder drøftes.
K-læreren spiser sammen med sin k-gruppe i spisesalen de dage, hvor læreren har tilsynet.

Arbejdet i k-grupperne evalueres løbende på personalemødet.

Gangmøder

Formålet med gangmøderne er enslydende med formålet for k-grupperne. Fokus er her flyttet til, ikke blot at
være på k-gruppen, men på hele fløjen. Gangmøderne afholdes 4 gangen om året eller efter behov.

Fællesskab og kammeratskab

På Skanderup Efterskole er arbejdet med etablering af fællesskabet altid i fokus. Det gælder i den
almindelige skole-hverdag, men selvfølgelig også i forbindelse med anderledes uger og dage forsøger vi at
give eleverne mulighed for at skabe nye relationer på tværs af klassetrin, interesser, hold mm.

Fritidsaktiviteter

I fritiden er mulighederne mange for aktivitet.
Skolens værksteder er altid åbne for elever uden for undervisningen.
Det vil sige at man fx kan

● producere film i medie
● spille og indspille musik
● spille badminton, bordtennis, billard, basket, tennis, håndbold, fodbold i hallen eller udendørs



● tegne, male, lave skulpturer og meget andet
● træne i fitness
● frit bruge det trådløse internet
● se tv, spille bordfodbold, spille div. brætspil, pool

Evaluering: Fritidsaktiviteterne evalueres løbende

Alle elever deltager desuden i:

Rengøring

Formål: at eleverne oplæres i almindelige rengøringsmetoder og vendes til medansvar over for rengøring i al
almindelighed, således at de senere i deres liv naturligt er forberedt på selv at klare sig i det daglige.
Indhold og praksis: Eleverne undervises i hvordan man gør rent og udfører dette i praksis. Alle elever
opdeles i rengøringshold, som dagligt på skift gør undervisningslokaler og hovedbygning rent - denne
rengøring finder sted 1 gang dagligt (også i weekenderne). Rengøringen tjekkes efterfølgende af
vagtlærerne.

Elevernes værelser opryddes og rengøres af eleverne - denne rengøring finder sted dagligt.
Der gøres ekstra rent og ryddes grundigt op onsdag formiddag. Denne rengøring/oprydning tjekkes af
lærerne inden middag.
Evaluering: Løbende evaluering med lærerne og skolemor.

Køkkenordning:

Der er dagligt 4 elever i køkkenet i tidsrummet 7.40-14 og 18.00- ca. 20.30. Disse elever er fritaget for den
del af undervisningen som falder sammen med køkkenpligterne, men de skal selvfølgelig stadig læse lektier i
alle fag.
Køkkenvagterne går på skift mellem k-grupperne og det er k-læreren, der sammen med eleverne laver
planerne.
Ved siden af det rent praktiske formål med ekstra hjælp, tilsigtes det, at eleverne opnår indsigt i hvordan et
kostskolekøkken fungerer samt får forståelse af bæreygtighed. Arbejdet i og omkring køkkenet øger elevens
følelse af medansvar for den daglige madlavning med den deraf følgende større respekt netop for det som
dagligt kommer på bordet.
Evaluering: Evalueres løbende med køkken, lærere og skolemor
I forbindelse med køkkenordningen hjælper eleverne på skift skolens pedel med forefaldende arbejde i
tidsrummet 8.15-9.45

Fællesarrangementer

I løbet af året afholdes der fællesarrangementer. Arrangementerne kan have meget forskellig karakter og
indhold, men fælles for dem alle er at de skal være af almen interesse og give eleverne en god oplevelse
som giver stof til eftertanke refleksion og øge elevernes dannelsesmæssige horisont.
Arrangementer kan finde sted i dagtimerne eller om aftenen - fælles for dem alle er at de er obligatoriske for
eleverne.

Enkelte aftenarrangementer vil være åbne for offentligheden.
Evaluering: Arrangementerne evalueres løbende



Dagens gang

07.05 Gåtur
07.20 Morgenmad
07.40 Nyheder & sygemeldinger
08.00 Schwusch på værelser
08.15 Undervisning
09.45 Pause
10.00 Samling/sang
10.20 Undervisning
12.00 Middag
13.00 Undervisning
17.30 Stilletid + Områderengøring + køkkenvagt
18.30 Aftensmad
21.00 Aftenforfriskning
21.30 Områdeswush
22.00 Alle er på værelserne.

Lidt uddybning af dagens program:

Efter morgenmaden ordner eleverne deres værelser, bl.a. med et fokus på kontaktflader.

I pausen kl. 9.45 vil der være mulighed for at få lidt mad.

Til middag får vi varm mad, et lækkert, varieret og sundt måltid med en stor og indbydende salatbuffet.

Kl. 17.30 inden aftensmad er der stilletid, hvor eleverne skal være på værelserne

Til aftensmad er der brød med pålæg, salat og lune retter.

Hver kontaktgruppe har et område, som de gør rent. Det sker fra kl. 18.30 efter aftensmaden

Alle faglokaler, hallen og fitnessrummet er til fri afbenyttelse om aftenen. Mindst en gang om ugen er der et
fællesarrangement om aftenen.

Hver aften bliver der kl. 21.00 serveret lidt let at spise og en kop te.

Kl. 21:30 sørger et par elever for at Spisesalen, Hjerterummet, Torvet og hallen ser pæn ud til næste dag.



Skema for skoleåret 22/23

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

0710-0720 Obligatorisk gåtur Obligatorisk gåtur Obligatorisk gåtur Obligatorisk gåtur Obligatorisk gåtur

0720-0745 Obligatorisk morgenmad

Obligatorisk

morgenmad Obligatorisk morgenmad Obligatorisk morgenmad

Obligatorisk

morgenmad

0745-0800

Nyhederne +

sygemelding

Nyhederne +

sygemelding

Nyhederne +

sygemelding

Nyhederne +

sygemelding

Nyhederne +

sygemelding

0800-0815 Værelsesschwush Værelsesschwush Værelsesschwush Værelsesschwush Værelsesschwush

0815-0945 Engelsk Grenfag Tysk 10. kl. Matematik Fællesgymnastik

KN, IG, TH, LR, TR, AC MP, LH FL, JB, SP, AJ, TK, LH (RM) AJ, TR, AN, IS

Fordybelsesfag II

Naturfag 9. kl.

SP, JB, RM

0945-1000 10-pause 10-pause 10-pause 10-pause 10-pause

1000-1020 Samling Sang P-møde Samling Sang

1025-1155 Fordybelsesfag I Grenfag 1000-1110 Engelsk Tysk 10. kl.

Fysik/kemi Værelsesrengøring KN, IG, TH, LR, TR, AC MP, LH el. LR

JB, SP Værelsestjek Fordybelsesfag II

Tysk 9. kl. 1110-1125 Kulturfag 9. kl.

LR K-møde JAM

1125-1155

1200-1300 Middag & pause Middag & pause Middag & pause Middag & pause Middag & pause

1300-1430 Matematik Tysk 9. kl. Fortælletime Grenfag til kl. 1515 Grenfag

1300-1430 LR 1300-1330 RP 1315-1415

FL, JB, SP, AJ, TK, LH (RM) Fysik/kemi Matematik

JB, SP 1340-1440 Fællesmøde

Fordybelsesfag I
FL, JB, SP, AJ, TK, LH

(RM) 1420-1450

1300-1430 Kulturfag 9. kl.

1440-1610 Naturfag 9. kl. Valgfag alle elever JAM, IJ

SP, JB, RM 1440-1610 1450-1550

Fællessang og gymnastik

for 10. kl. Valgfag alle elever

Flere lærere 1600-1730

1730-1830 Stilletid & Rengøring Stilletid & Rengøring Stilletid & Rengøring Stilletid & Rengøring

1830-1900 Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad

1930-2150

Aftenvagt med aktivitet

og hygge

Aftenvagt med aktivitet

og hygge

Aftenvagt med aktivitet

og hygge

Aftenvagt med aktivitet

og hygge

2200-2250 Godnat Godnat Godnat Godnat



Kalender for skoleåret 22/23
Kan i øvrigt til enhver tid hentes på skolens hjemmeside.

august 2022 september 2022 oktober 2022 november 2022 december 2022

1 Ma 31 1 To 1 Lø Temaweekend 1 Ti Værelsesflyt 44 1 To

2 Ti 2 Fr 2 Sø Challenge 2 On 2 Fr

3 On 3 Lø Temaweekend 3 Ma 40 3 To 3 Lø Temaweekend

4 To 4 Sø 4 Ti 4 Fr 8 4 Sø

5 Fr 5 Ma 36 5 On 5 Lø 5 Ma 49

6 Lø 6 Ti 6 To 6 Sø 6 Ti

7 Sø Skolestart 7 On 7 Fr Forældresamtaler 7 Ma Showuge 45 7 On

8 Ma Startuge 32 8 To Syng, snak & spis 8 Lø 8 Ti Showuge 8 To

9 Ti Startuge 9 Fr 9 Sø 9 On Showuge 9 Fr

10 On Startuge 10 Lø 10 Ma 41 10 To Showuge 10 Lø

11 To 11 Sø 11 Ti 11 Fr Showuge 11 Sø

12 Fr 12 Ma Grenfagsuge 37 12 On 12 Lø Forestillinger/obl. 12 Ma 50

13 Lø 13 Ti Grenfagsuge 13 To 13 Sø 13 Ti Terminsprøver

14 Sø 14 On Grenfagsuge 14 Fr Gymnastikdag 14 Ma UV fri 46 14 On Terminsprøver

15 Ma 33 15 To Grenfagsuge 15 Lø 15 Ti 15 To Terminsprøver

16 Ti 16 Fr Grenfagsuge 16 Sø 16 On 16 Fr Terminsprøver

17 On 17 Lø 17 Ma 42 17 To 17 Lø Flensborgtur

18 To 18 Sø 18 Ti 18 Fr 18 Sø

19 Fr 19 Ma UV fri 38 19 On 19 Lø 19 Ma 51

20 Lø 20 Ti 20 To 20 Sø 20 Ti Julehygge-dag

21 Sø 21 On 21 Fr 21 Ma Brobygning 47 21 On
Juleferie kl.
15.00

22 Ma 34 22 To 22 Lø 22 Ti
Samtaler
kommende 22 To

23 Ti 23 Fr Forældreaften 23 Sø 23 On Brobygning 23 Fr

24 On Introtur 24 Lø 24 Ma 43 24 To Brobygning 24 Lø

25 To Introtur 25 Sø
Efterskolernes
Dag 25 Ti 25 Fr Brobygning 25 Sø Juledag

26 Fr Introtur 26 Ma 39 26 On 26 Lø 26 Ma 2. juledag 52

27 Lø 27 Ti 27 To 27 Sø 27 Ti

28 Sø
Koncert: Steffen
Brandt 28 On 28 Fr 28 Ma 48 28 On

29 Ma 35 29 To 29 Lø Elevmødet 29 Ti 29 To

30 Ti 30 Fr 30 Sø 30 On 30 Fr

31 On 31 Ma 31 Lø

http://www.skanderupefterskole.dk


januar 2023 februar 2023 marts 2023

1 Sø Nytår 1 On 1 On

2 Ma 1 2 To 2 To

3 Ti Eleverne tilbage 3 Fr 3 Fr

4 On 4 Lø Temaweekend: IT 4 Lø Foreningens årsmøde

5 To 5 Sø 5 Sø

6 Fr Nytårskur 6 Ma 6 6 Ma 10

7 Lø 7 Ti 7 Ti

8 Sø 8 On 8 On Grendage

9 Ma 2 9 To 9 To Grendage

10 Ti 10 Fr 10 Fr Grendage

11 On Efterskolernes Aften 11 Lø 11 Lø

12 To 12 Sø 12 Sø

13 Fr 13 Ma 7 13 Ma 11

14 Lø 14 Ti 14 Ti

15 Sø 15 On 15 On

16 Ma OSO/Naturfagsuge 3 16 To 16 To

17 Ti OSO/Naturfagsuge 17 Fr 17 Fr

18 On OSO/Naturfagsuge 18 Lø 18 Lø

19 To OSO/Naturfagsuge 19 Sø 19 Sø

20 Fr OSO/Naturfagsuge 20 Ma 8 20 Ma 12

21 Lø 21 Ti 21 Ti

22 Sø 22 On 22 On

23 Ma 4 23 To 23 To

24 Ti 24 Fr F. Fastelavn med søskende 24 Fr

25 On 25 Lø 25 Lø Obligatorisk weekend

26 To 26 Sø 26 Sø

27 Fr UV fri 27 Ma 9 27 Ma 13

28 Lø 28 Ti 28 Ti

29 Sø 29 On

30 Ma 5 30 To

31 Ti 31 Fr



april 2023 maj 2023 juni 2023

1 Lø 1 Ma Klargøring til prøver 18 1 To

2 Sø Palmesøndag 2 Ti Skriftlige prøver 2 Fr Mdt. prøver

3 Ma Tyskland/fagdag 14 3 On 3 Lø

4 Ti Tyskland/fagdag 4 To 4 Sø

5 On Bedsteforældredag 5 Fr Bededag 5 Ma Grundlovsdag 23

6 To Skærtorsdag 6 Lø 6 Ti

7 Fr Langfredag 7 Sø 7 On

8 Lø 8 Ma 19 8 To

9 Sø Påskedag 9 Ti 9 Fr

10 Ma 2. påskedag 15 10 On 10 Lø

11 Ti 11 To Kommende elever 11 Sø

12 On 12 Fr 12 Ma 24

13 To Generalforsamling 13 Lø 13 Ti

14 Fr 14 Sø 14 On

15 Lø 15 Ma 20 15 To

16 Sø 16 Ti 16 Fr

17 Ma 16 17 On 17 Lø

18 Ti 18 To Forældredag/Kr. himmelfart 18 Sø

19 On 19 Fr UV fri 19 Ma Slutuge 25

20 To Frankrig 20 Lø 20 Ti Slutuge

21 Fr Frankrig 21 Sø 21 On Slutuge

22 Lø Frankrig 22 Ma 21 22 To Slutuge

23 Sø Frankrig 23 Ti 23 Fr Afslutning

24 Ma Frankrig 17 24 On 24 Lø

25 Ti Frankrig 25 To 25 Sø

26 On Frankrig 26 Fr 26 Ma 26

27 To Frankrig 27 Lø 27 Ti

28 Fr Frankrig 28 Sø Pinsedag 28 On

29 Lø 29 Ma 2. pinsedag 22 29 To

30 Sø 30 Ti 30 Fr

31 On Frame



Undervisningen

Skoleåret

Vi opdeler skoleåret i det vi kalder "normal dage/uger" og "anderledes dage/uger". Ved normaldage og uger
forstås dage og uger med normal skemalagt undervisning. De anderledes dage/uger er brud på den
almindelige rutine, f.eks. emneuge, boglige/fag dage, lejrskole osv. I flere tilfælde vil enkelte anderledes dage
indeholde dele af skemaet fra en normal dag. Disse dage bliver også betragtet som anderledes dage.

Skolens årsplan (kalender), som ligger på hjemmesiden, viser placeringen af de forskellige typer uger og
dage. Skolens skema er grundlaget for en normal dag/uge og viser på en gang placeringen og bemandingen
af fagene samt dagens gang.

Faglig vurdering af eleverne

Alle fag laver løbende evalueringer af elevernes udbytte af undervisningen og faglige standpunkt.

Terminsprøverne rettes i fællesskab af fagteamet og med udgangspunkt i terminsprøverne og de løbende
vurderinger afgiver faglærerne standpunktskaraktererne til optagelse.dk. Her laves også en faglig
parathedsvurdering af den enkelte elev.
Årskarakteren gives på samme måde som beskrevet herover.

At stå mål med

Vi ønsker at give vore elever mindst de samme uddannelses- og fremtidsmuligheder, som de kan få i den
offentlige skole.

Prøver

Der kan aflægges prøver i følgende fag efter gældende regler:

Alle prøver (sygeprøver undtaget) finder sted i maj juni terminen.

9.klasse på Skanderup Efterskole:
Dansk, matematik skr., engelsk, naturfag (fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi). Udtræk: idræt,
historie, samfundsfag, kristendom, tysk, biologi, geografi & matematik mdt.

10.klasse på Skanderup Efterskole:
Dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi

Inklusion

Når vi på Skanderup Efterskole taler om inklusion, mener vi ordet i dets bredeste forstand. Det at være
inkluderende vil for os sige, at vi vil skabe plads til mangfoldighed og til elever med forskellig baggrund og
behov, fordi vi tror på, at det er samspillet med andre, der danner grobund for udvikling. Det er simpelthen et
succeskriterium for os, at alle elever får udbytte af undervisningen og deltager i fællesskabet, så alle elever
får et udbytterigt år – både fagligt og socialt.



Det er vores holdning at arbejde med eleverne i den sammenhæng de optræder i. Vi opererer derfor ikke
med særlige hjælpeklasser, men søger løbende integrationen. Dette arbejde varetages løbende af den lærer
som har ansvaret for inklusionseleverne. Dog tilbyder vi i forløb med niveaudelt undervisning i fagene tysk,
engelsk og matematik.

En skriftlig plan

Inklusionstiltaget beskrives i en skriftlig plan, som skal evalueres løbende hen over året.

I denne plan beskrives de tiltag og pædagogiske aktiviteter, som er omdrejningspunktet for gennemførelsen
af indsatsen.

Der udarbejdes individuelle aftaler mellem skolen, eleven og forældrene, som indeholder målsætningen for
inklusionen, beskrivelse af inklusionstilbuddet/den særlige støtte samt en plan for evaluering.

Hvilken hjælp kan vi tilbyde?

Lektiehjælp tilbydes alle hverdage efter rengøringen om aftenen eller evt. i stilletimen. Derudover kan der
aftales individuel lektiehjælp/støtte med læsevejlederen.

Læsevejlederne tilbyder hjælp med valg af IT-baserede hjælpemidler, herunder også undervisning i brugen af
disse. Skolen kan i særlige tilfælde tilbyde at eleven kan låne en iPad med læse/skrive understøttende apps
til brug i undervisningen.

Der kan aftales hjælp til strukturering af elevens arbejde i fagene.

Der kan aftales samtaler med en af skolens trivselslærere.

Der arbejdes i nogle fag og perioder med niveaudelt undervisning, hvor der tages hensyn til holdstørrelse og
ekstra undervisere.

Dansk som andetsprog

Elever med et andet modersmål end dansk har mulighed for at modtage undervisning i dansk som
andetsprog. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov, kulturelle og sproglige
forudsætninger.

Undervisningen styrker den enkelte elevs sproglighed i både det talte og det skrevne sprog og sigter at
fremme lysten til at tage del i samtalen - både i og uden for efterskolen.

Niveaudelt undervisning

I fagene matematik, engelsk og tysk undervises der på niveaudelte hold.



Fagplaner

For alle prøvefag henvises også til undervisningsministeriets publikation "Fælles Mål", som kan findes
på nedenstående netadresse:
https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/faelles-maal/om-faelles-maal

Grenfaget - en introduktion

På skolen er danskundervisningen koblet til et interesseområde. Eleverne vælger fra skoleårets start én
danskgren, som de følger hele skoleåret. Formålet med at koble danskundervisningen til et interesseområde
er at styrke elevernes forståelse af at tingene hænger sammen, og give dem en praktisk indgangsvinkel til
danskfaget. Dette skaber bl.a. en større grad af fælles motivation for undervisningen.
I grenfaget undervises eleverne på tværs af 9. og 10. klasse.
Antallet af grenfagstimer i normale uger er 7 timer. Derudover er der i efteråret en grenfagsuge og i foråret tre
grendage (jvf. årsplanen) .

IT & TEKNOLOGI (dansk)

Formål:
Formålet med dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og
kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Vi dyrker den enkeltes interesse for
teknologi i samspil med danskfaget og giver den enkelte elev mulighed for at fordybe sig i forskellige
it-interesseområder, der har sammenhæng med danskfaget.
Faget henvender sig til alle computerinteresserede unge med hang til robotter, teknik og konstruktion. Fokus
er på hjemmesider, robotter, konstruktion og innovation med 3D-design og 3D-print.

Mål:
At opfylde de danskfaglige mål for 9. og 10. klasse og afslutte med de ministerielle prøver.
Derudover får eleverne gennem skoleåret tilegnet sig et vidensgrundlag om branchen inden for it- og
teknologi gennem forskellige it-forløb, der ruster eleverne til at træffe et mere sikkert uddannelsesvalg.

Indhold:
Vi arbejder med tekst- og sætningsopbygninger gennem skriftlige elektroniske stile. Der arbejdes målrettet
mod afgangsprøven gennem læsning af bestemte genre, som læner sig op af grenens temaer. Der tages
højde for at udvikle den enkelte elevs danskfaglige kompetencer inden for sprog og kommunikation gennem
forskellige it-tekniske præsentationsværktøjer (eksempelvis gennem hjemmesider).

I faget arbejder vi med:
● Design og kodning af hjemmesider.
● Design, konstruktion og programmering af robotter.
● Droneteknologi og viden om lovgivningen herom
● Spilprogrammering (Scratch, Unity m.fl.)

○ Virtual Reality
● 3D-Design og 3D-print.
● Adobe og Microsoft arbejdssoftware

https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/faelles-maal/om-faelles-maal


Derudover:
● står vi for eSport; med henblik på at opnå en ungdomstræner uddannelse
● arbejder vi med årets IT-weekend (LAN), med fokus på teknik, spil og konkurrencer.
● tager vi på udflugter til eksempelvis Danfoss Universe.

Undervisningsmaterialer:
Vi bruger Gyldendals interaktive hjemmesider til bl.a. undervisning, webprøver, danskfaglig træning og
øvelser. Derudover underviser vi efter eksperimenterende principper, der løbende udvikler faget. Af konkrete
fysisk materialer har vi i undervisningslokalet flere teknologier til rådighed som:

● 3D-printere (Flashforge)
● LEGO Mindstorms robotter
● Dobot Magician Lite robotarme
● Arduino
● MakeyMakey
● Droner
● PC-hardware

Arbejdsformer & metoder:
Der er altid to lærere til stede i undervisningen og der veksles mellem lærerstyret og selvstændigt arbejde
samt arbejde i grupper. Gennem Google Drev deler og arbejder vi fast med alle opgaver. Hertil arbejder vi på
grenen ofte kollaborativt, hvor flere kan arbejde i samme dokument på samme tid. De skriftlige arbejdsformer
vil hovedsageligt være individuelle hvormed projekt- og emnearbejde vil foregå i grupper.

Evaluering:
Der evalueres løbende både mundtligt og skriftligt. Derudover vil der være mundtlige opsamlinger på
terminsprøver. Der vil løbende være skriftlige tilbagemeldinger, som bruges ved skole-hjem samtaler. Sidst
på året afsluttes med en endelig prøve i danskfaget.
Endvidere vægter vi i høj grad elevernes arbejde med design, kodesprog og programmering hele året, som
indgår i elevernes samlede evaluering.

Undervisere:
Isak, Rasmus og Jens



KUNST & GRAFISK DESIGN (dansk)

Formål:
At opfylde de danskfaglige mål for 9. og 10. klasse via en kreativ og skabende dimension. Tilgangen til
danskfaget er præget af engagement, lysten til at tage initiativ og udtrykke sig kreativt, afsøge muligheder og
turde prøve andre veje til målet.

Mål:
På en kreativ og skabende måde at opfylde de danskfaglige mål for 9. og 10. klasse og afslutte med de til
enhver tid gældende ministerielle prøver.

Indhold:

● Tegne- og skitseteknik

● Portrætter

● Maleri, farvelære, komposition

● Grafisk design, herunder Adobe Illustrator og Roland skæreplotter

● Kunstfotos

● Keramik fx raku og porcelænsler

● Udvælge, ophænge og præsentation af værker

● Kunsthistorie

● Udflugter og ekskursioner

Ekskursioner efteråret 2022:

● TRAPHOLT Kolding: workshop omkring Erik A. Frandsen
● Odense: besøg og workshop på Brandts med fokus på Det Moderne Gennembrud
● Ribe: Ribe Kunstmuseum med fokus på L.A. Ring samt Jacob A. Riis Museet

Ekskursioner foråret 2023

● 3-dages tur til København. Endelig program fastlægges senere

Derudover inddrager vi gerne dygtige og inspirerende gæstelærere i det daglige arbejde på skolen samt
samarbejder med kulturinstitutioner i nærområdet.



Undervisningsmaterialer:
Hovedværker:

● Tag gaden tilbage af Sarah Engell og Sanne Munk Jensen
● Hvor lyset er af Malene Ravn
●

Gyldendal dansk hjemmeside
Gyldendals interaktive ordbøger
Gyldendals webprøver
Bøger fra eReolen.
Film, dokumentarer, lydspor
Aktuelle artikler fra dagspressen etc.

Vi tilstræber at finde nye og interessante danskfaglige undervisningsmaterialer.

I undervisningen arbejder vi med mange forskellige kreative udtryk, hvortil der anvendes en bred vifte af
materialer, alene eller i kombination og altid i en god kvalitet.
Eleverne får ved skoleårets start udleveret en portfoliomappe hvor skitser og produkter fra undervisningen
samles.

Arbejdsformer & metoder:
Der er som udgangspunkt to lærere til stede i undervisningen og der veksles mellem lærerstyret og
selvstændigt arbejde samt arbejde i grupper.
Der er mindst én tur af flere dages varighed.

Evaluering:
Der er skriftlig og mundtlig tilbagelevering  efter hver skriftlig aflevering.
De afsluttende skriftlige og mundtlige prøver.
Eleven følges løbende tæt gennem undervisningen og det daglige samvær.

Undervisere:
Frands, Anna og Linda

MEDIE & KOMMUNIKATION (dansk)

Formål:

I samspil med faget Medie & Kommunikation er formålet at, fremme elevernes oplevelse af danskfaget, som
kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk oplevelse af
forskellige tekster. Gennem produktion og analyse skal eleverne udvikle deres kundskaber og opnå
færdigheder i at forstå og bruge mulighederne i forskellige medier.

Mål:



At kombinere danskfaget med medie, så den enkelte elev kan dyrke sine interesser i samspil med faget
dansk. Vores mål er at opfylde de danskfaglige mål for 9. og 10. klasse. Forløbet afsluttes med de
ministerielle eksamener i dansk, FP9 eller FP10.

Indhold:
I forbindelse med dansk- og medieundervisningen kan du eksempelvis komme til at arbejde med at:

● producere kortfilm - idégenerering, optagelse og redigering
● producere TV-shows – og andre liveudsendelser fra vores TV-studie
● arbejde med journalistiske opgaver – skriftligt og i billeder
● arbejde med foto – og efterbehandle i Photoshop
● layoute projekter i InDesign
● producere reklamer og reklamefilm
● arbejde med radio, lyd på film og podcast
● analysere tekster

Undervisningsmaterialer:
Gyldendal.dk
Webproever.dk
Optage- & redigeringsudstyr
TV- og radiostudie
Romaner og andre tekster
InDesign (Adobe)
Photoshop (Adobe)
Final Cut Pro
Film

Arbejdsformer & metoder:
Der veksles mellem lærerstyret, selvstændigt arbejde samt projektorienteret arbejde i mindre grupper. Vi
tager på studieture og indbyder relevante og dygtige gæstelærere.

Evaluering:
Vi afholder løbende redaktionsmøder, hvor vi evaluerer samt med udgangspunkt heri kigger fremad.
Skole-hjem-samtaler. Ministerielle afslutningsprøver, FP9 og FP10 samt mundtlig og skriftlig evaluering af
projekter og skriftligt arbejde.

Undervisere:
Tina, Torben og Thomas

MUSIK & SCENE (dansk)

Formål:
Igennem en performativ tilgang kombineres danskfaget med musik, performance og scenekunst. Skabe en
nysgerrighed til musikkens og teaterkunstens verden og sammen rykke elevens egne grænser. At opfylde de
danskfaglige mål for 9 samt 10. klasse.



Mål:
I samspil med fagene musik og scenekunst skal eleverne gennem oplevelse, udtryk og analyse udvikle deres
kundskaber og opnå færdigheder inden for musikalske udtryksformer.

Indhold:
● Turné
● Dans og koreografi
● Sammenspil
● Kor
● Koncerter (fremvisning af kor og sammenspil)
● Kulturelle oplevelser (koncerter, udstillinger mm)
● Workshops
● Indspilning
● Sangskrivning
● Musikfestival

Undervisningsmaterialer:
Gyldendal.dk
Webprøver
Musikinstrumenter
Noder
Lys
Romaner

Arbejdsformer & metoder:
Eleverne arbejder primært selvstændigt i grupper af forskellig størrelse. Der arbejdes med forskellige
overemner/temaer i løbet af året, som danner udgangspunkt for de projekter eleverne arbejder med og det
munder ud i en fremvisning/opførelse i slutningen af perioden. Endvidere tager vi på studieture og inddrager
relevante og dygtige gæstelærere.

Evaluering:
Mundtlig og skriftlig feedback på opgaver. Halvårlig evaluering.

Undervisere:
Christina, Mads-Christian og Søren

PULS & ADVENTURE (dansk)

Formål:
Formålet med dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og
kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse.

Formålet med at kombinere danskfaget med Puls & Adventure, er at dyrke såvel den enkelte elevs, som
fællesskabets interesser i samspil med faget dansk. At give den enkelte elev muligheden for at fordybe sig i



et interesseområde, i sammenhæng med danskfaget og dermed kan få begge fag til at blomstre og berige
hinanden i elevernes bevidsthed.

I samspil med faget Puls & Adventure, skal eleverne ved fysisk aktivitet og kropslige oplevelser opnå
færdigheder såvel fysisk som socialt. Eleverne skal opnå en forståelse af, at fysisk aktivitet kan belyse og
skabe sammenhænge mellem krop, identitet og kultur.

Mål:
At opfylde de danskfaglige mål for 9. og 10. klasse på en spændende og anderledes måde og afslutte
forløbet med de ministerielle prøver.

Indhold og undervisningsmaterialer:
Gyldendal.dk - dansk hjemmeside, Gyldendals interaktive ordbøger, Gyldendals webprøver, bøger fra
eReolen. Vi benytter sagprosa hentet på Infomedia der tematisk understøtter de emner, som vi arbejder med
på tværs af dansk og det fysiske element. Materialet til fitnessuddannelse er udgivet af DGI. Vi tilstræber at
finde nye og interessante undervisningsmaterialer, i tråd med tiden.

Arbejdsformer & metoder:
Undervisningen er igennem året bygget op tematisk både i det danskfaglige og det fysiske. Fælles for
tematikkerne er, at det tilstræbes at introducere elever til forskellige former for samarbejde og individuel
arbejde. For på den måde at udfordre den enkelte elev, og samtidigt at give eleven en egen indsigt i evner og
muligheder for at indgå i grupper og samarbejder.

Fysiske aktiviteter:
● Adventurerace
● Mountainbike
● Konditions-/styrketræning
● Trailløb
● Vandaktiviteter; kajak og kano
● Klatring
● Ekstremsport
● Crossfitness
● O-løb
● Samarbejde med andre efterskoler
● Teambuilding
● Efterskoleuddannelse i fitness
● Inliners

Evaluering:
Grenfagssystemet evalueres på lærermøder og med passende mellemrum via spørgeskemaer til eleverne.
Folkeskolens afgangsprøver er også en del af evalueringen.

Undervisere:
Klaus, Anja og Lynn



Matematik

Formål:
Undervisningen indeholder de emner, der kræves, for at eleverne kan føres op til FP9 eller FP10 og sigter
imod:

● At eleverne skal kunne forstå og anvende matematiske begreber i hverdagen
● At elevernes glæde og motivation for matematik øges
● At opøve en analytisk tænkemåde hos eleverne
● At udvikle elevernes evne til problemløsning
● Elevernes forståelse og anvendelse af det matematiske sprog øges
● At udvikle elevernes evne til at arbejde undersøgende både selvstændigt og sammen med andre

Undervisningen tilrettelægges på niveaudelte hold så eleverne udfordres på bedst mulig måde.

Mål:
Faget matematik er obligatorisk på Skanderup Efterskole og afsluttes med FP9 og FP10 både skriftligt og
mundtligt.

Indhold:
Geometri
Funktioner
Økonomi
Statistik og sandsynlighed
Undersøgende matematik

Undervisningsmaterialer:
Opgaver og slides fra MatPlus.dk, Matematikbanken.dk, Matematik.gyldendal.dk, relevante dynamiske
tegneprogrammer, CAS-programmer samt egne kompendier.

Arbejdsformer & metoder:
Overordnet anvendes der klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde i undervisningen. Der
arbejdes både teoretisk, praktisk og eksperimenterende samt en kobling mellem disse i faget.
Eleverne i 9. klasse trænes gennem året i opgaver med- og uden hjælpemidler.

Evaluering:
● 10. klasse:

Efter hvert forløb (4 i alt) udarbejdes en redegørelse, hvor de i undervisningen brugte matematiske områder
inddrages. Redegørelserne danner grundlaget for den mundtlige prøve.
I løbet af året arbejder eleverne med skriftlige opgaver, der opøver færdighederne til FP10.
Der foretages løbende mundtlig evaluering.



● 9. klasse:
I løbet af året arbejder eleverne med skriftlige opgaver, der opøver færdighederne til FP9.
Der foretages løbende mundtlig evaluering.

Undervisere:
TK, LH, FL, AJ, SP, JB, RM

Engelsk

Formål:
Formålet er, at eleverne udvikler sproglige kompetencer, således at de her og nu og i deres fremtidige liv, får
de bedste muligheder for at begå sig i et globalt og interkulturelt samfund. Samtidig ønsker vi, at eleverne får
en dyb glæde for sproget, øger deres selvstændighed og i høj grad bliver motiveret til at turde ytre sig på et
fremmedsprog uanset deres niveau.

Mål:
Vi tilstræber, at eleverne opnår gode kommunikationsstrategier og sproglæringsstrategier. Desuden skal alle
elever til enten FP9 eller FP10 prøve.

Indhold:
Der vil blive fokuseret bredt på alle områder inden for sprogindlæring: lytning, samtale, præsentation,
skrivning og sprogligt fokus. Det tilstræbes, at undervisningen foregår på målsproget engelsk. Årets gang vil
være delt i fire temaer, der vil blive brugt til den mundtlige prøve. Undervisningen skal være vedkommende,
aktuel og inkluderende. Vi vælger gerne områder, der passer til vores målgruppe unge i alderen 15-17 år.

Undervisningsmaterialer:
Gyldendal engelsk fagportal, Gyldendals webprøver, Ordbogen.com, nyere film og serier, forskellige
internationale websider, gerne med udgangspunkt i ESL-teaching. Materialerne er af høj kvalitet - også
æstetisk og skal vække interesse hos eleven.

Arbejdsformer & metoder:
Engelsk undervisningen foregår på forskellige niveauer, så eleven kan ønske at få undervisning i et meget
hurtigt eller lidt langsommere tempo på et mindre hold. Alle elever følger de samme temaer, med varierende
indhold og sværhedsgrad. Vi tilstræber, at der i løbet af året er mulighed for kreativ undervisning, der
sprænger rammerne. Der kan også være temaaftener og besøg af gæster, der har engelsk som modersmål.

Evaluering:
Eleven skal altid ses og mødes positivt af læreren. Der vil løbende være feedback i forbindelse med
aflevering af skriftlige opgaver, præsentationer og andet. I forbindelse med udviklingssamtaler vil der være en
kort udtalelse af eleven i forhold til engelsk.

Undervisere:
LR, TH, TR, IG, KN og AC



Tysk

Formål:
At eleverne så vidt muligt føler sig klar til at komme ud i den store verden og have lyst til at møde andre
folkefærd og få fornemmelsen af, at det er godt at kunne kommunikere med andre på et andet sprog.
Derudover skal de føle sig klar til at komme på en ungdomsuddannelse, hvor de også skal bruge det tyske
sprog.

Mål:
At motivere, inspirere, udfordre og glæde eleverne til stadighed at synes, at det er værd at lære et nyt sprog
og en ny kultur, i dette tilfælde det tyske. Dette gøres gennem schreiben, sprechen, spielen, bewegen, lesen,
hören und lachen.  Det skal være kreativt, skriftligt, mundtligt, undersøgende og engagerende.

Indhold og Undervisningsmaterialer:
I alle emner kan indgå: Alltag in Deutschland, Aktuelles in Deutschland, Die deutsche Geschichte, Wie ist
es Jung zu sein, Landeskunde, Musik, Tysk kultur,  Sprog og Sprogbrug

I tekstopgivelserne indgår såvel skønlitteratur som sagprosa ligesom multimodale og æstetiske
udtryksformer er en naturlig del af pensum.
Der bruges fagbøger, magasiner, fagportaler som f.eks.
www.tysk.gyldendal.dk
www.goethe.de
www.ordbogen.com
www.ordbog.gyldendal.dk
https://www.materialguru.de/

Arbejdsformer & metoder:
Tysk undervisningen foregår på forskellige niveauer. Alle elever følger de samme temaer, med varierende
indhold og sværhedsgrad. Vi tilstræber undervisning, som både inddrager bevægelse, lege og kreative
tilgange.

Evaluering:
Eleven skal altid ses og mødes positivt af læreren. Der vil løbende være feedback i forbindelse med
aflevering af skriftlige opgaver, præsentationer og andet. I forbindelse med udviklingssamtaler vil der være en
kort udtalelse af eleven i forhold til tysk.

Undervisere:
MP, LH og LR

Fysik/kemi 10.kl.

Formål:

http://www.tysk.gyldendal.dk
http://www.goethe.de
http://www.ordbogen.com
http://www.ordbog.gyldendal.dk
https://www.materialguru.de/


Formålet med fysik/kemi er, at eleverne udvider deres indsigt og viden i fysikkens og kemiens verden, og at
de opnår forståelse for udviklingen i naturvidenskabelig erkendelse. Desuden opnår eleverne kendskab til
anvendelsen af fysik og kemi i hverdagen og samfundet, samt at forholde sig til dette.

Mål:
Undervisningsforløbene dækker tilsammen færdigheds- og vidensmålene for fysik-kemi i udskolingen
(Fælles Mål).

Indhold:
Alle forløb indeholder elementer fra de fire kompetenceområder:

● Undersøgelse
● Modellering
● Perspektivering
● Kommunikation

Undervisningsmaterialer:
Det teoretiske materiale sammensættes primært ud fra Gyldendals portaler i naturfag og fysik/kemi. Der
suppleres med uddrag fra bl.a. Orbit C

Arbejdsformer og metoder:
Vi arbejder med de fire kompetencer; modellering, undersøgelse, kommunikation og perspektivering.
Eleverne arbejder overvejende i mindre grupper, hvor der arbejdes teoretisk og eksperimentelt.

Evaluering:
Der kan løbende i undervisningen samt afslutningsvis forekomme mundtligt og skriftligt evaluerende arbejde,
herunder fremlæggelser, prøver og rapportskrivning.

Underviser:
SP, JB

Naturfag 9. kl.

Formål:
Formålet med undervisningen er at sikre eleverne mulighed for at opnå viden om naturvidenskabernes
beskrivelse af naturen samt om samspillet mellem natur, menneske og teknik.
Formålet for naturfag afspejler fagenes særkarakter som en syntese af de traditionelle fag fysik, kemi, biologi
og geografi.

Desuden er formålet med undervisningen at give mulighed for at stimulere og udvikle elevernes interesse og
nysgerrighed og dermed evnen til at undres over naturfaglige sammenhænge i deres hverdag, samt at
udvikle deres naturvidenskabelige tænkning.

Mål:
At vække og skærpe elevernes interesse og færdigheder i naturfaget gennem deltagende undervisning, der
påviser og eksemplificerer naturfagenes relevans for verden og hverdagen.

Indhold:



Med udgangspunkt i Gyldendals naturfagsportal med følgende underemner:
● Drikkevandsforsyning
● Bæredygtig energiforsyning
● Jordskælvskatastrofen
● Teknologiens betydning

I hvert emne undervises der i de 4 naturfag; fysik, kemi, biologi, og geografi.

I arbejdet med faget skal der inddrages forklaringer, teorier, værktøjer, modeller, forsøg m.v., hentet fra de
ovennævnte naturvidenskabsfag i forsøget på at opnå en mere helstøbt og sammenhængende
naturvidenskabelig viden, end de enkelte naturvidenskabsfag ville give som selvstændige fag. Det betyder
samtidig, at de fire naturvidenskabsfags individuelle egenart undertiden må vige af hensynet til
helhedsopfattelsen.

Undervisningsmaterialer:
● Egne udviklede undervisningsmaterialer
● Gyldendals webportaler

Arbejdsformer & metoder:
Arbejdet organiseres som klasseundervisning, gruppearbejde, projektopgaver og fagdage, hvor eleverne
afkræves stor selvstændighed og arbejdsdisciplin.
Arbejdet varieres således, at der både arbejdes efter meget bundne forsøgsbeskrivelser og med åbne og
eksperimenterende opgaver.

Faget er obligatorisk for 9. klasse.
Naturfag i 9. klasse afsluttes med gældende afgangsprøve for folkeskolen.

Evaluering:
Efter hvert undertema i faget udarbejdes et projekt, som vurderes efter de fire naturfaglige kompetencer;
undersøgelse, modellering, kommunikation og perspektivering.

Undervisere:
JB, SP, RM

Kultur (historie, samfundsfag og kristendom)

Formål:
Undervisningen tilrettelægges, så det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af
sammenhænge. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses-
og arbejdsformer. I vekselvirkning hermed skal eleverne have mulighed for at anvende og udbygge de
tilegnede kundskaber og færdigheder gennem undervisningen i tværgående emner og problemstillinger.

Desuden er formålet med undervisningen at give mulighed for at stimulere og udvikle elevernes interesse og
nysgerrighed og dermed evnen til at undres over kulturfaglige sammenhænge i deres hverdag, samt at
udvikle deres kulturvidenskabelige tænkning.



Mål:
Undervisningen sigter mod at opnå godt medborgerskab og demokratisk dannelse.

Indhold:
Undervisningen indeholder en problem- og debatorienteret tilgang til emner/temaer, ligesom eleverne skal
have arbejdet med forskellige kulturteknikker, der benyttes som redskaber til erkendelse og formidling. For
historie og samfundsfag gælder, at eleverne skal opleve arbejdet med kildekritik som en naturlig
arbejdsproces i faget. Kildekritik er en grundlæggende metode i alle fagene og skal dermed også være en
del af den daglige undervisning.

Undervisningsmaterialer:
Undervisningen varieres med brug af klassiske lærebøger og digitale læringsplatforme.

Arbejdsformer & metoder:
I Kulturfaget arbejdes der med flere kulturteknikker herunder både analoge og digitale redskaber. Der vil i
kulturfaget være et særligt fokus på formidling, men også nyheder og debat.
Undervisningen indeholder meget varierende læringsmetoder, som fx besøg ind og ud af huset,
produktformidling og debat.
Opgivelserne organiseres i emner og temaer og omfatter tekst og andre udtryksformer.

Evaluering:
Der evalueres løbende både mundtlig og skriftlig evaluering i undervisningen. Der afsluttes med en mundtligt
prøve, såfremt at det bliver udtrukket.

Undervisere:
IJ, JAM

Fordybelsesfag - et fag for 10. klasses elever

Overordnet formål

Fordybelsesfaget er et dannelses- og interessefag, der sætter fokus på, at eleverne fordyber sig i valgte fag-
og interesseområder på baggrund af udbudte temaer. Der udbydes temaer fra naturfag- og kulturfag og
sprogfag. Der udbydes praktiske/musiske/fysiske og kreative fag. Der tænkes lokalt og globalt og i
medborgerskab. Faget er både praktisk og teoretisk. Hånd og ånd.
Der tænkes verden ind på skolen og skolen ud i verden samt en høj grad af elevinddragelse.
Faget har substans og temaerne rummer væsentligt indhold, der giver mulighed for fordybelse.
I de temaer, hvor det giver mening, tænkes der i et formidlingselement eller et udadrettet “produkt”.
Faget afsluttes med en elevevaluering, som er fælles for alle fag i fordybelsesperioderne.
Eleverne vælger inden skolestart for alle 4 perioder.

Beskrivelse af fagene i 1. periode tilgås ved dette link:

Fordybelsesfag - formål. 1. periode
Fordybelsesfag - formål. 2. periode

https://docs.google.com/document/d/15s-2DxFlyCS8OFMIbbeRNPJVzunWBhi6QnvzCfe_JpE/edit
https://docs.google.com/document/d/1ynPmSGEpFL7Gd1G7JNcyvunF8hZnXfoIWMn_rI0nj2U/edit


Fællesgymnastik

Faget, fællesgymnastik, er obligatorisk for alle elever. Gennem erfaringer og oplevelser med gymnastikkens
mange facetter får eleverne mulighed for at tilegne sig færdigheder og kundskaber til udvikling af deres fysisk
og kropslighed. Undervisningen lægger vægt på en alsidighed, der skal være med til at fremme den enkelte
elevs lyst til at at være fysisk aktiv. Eleverne skal i fællesskab have gode, positive og hyggelige oplevelser
med at være fysisk aktiv. Undervisningen skal understøtte elevholdets sammenhold og fællesskabsfølelse.
Det er også i dette fag at den årlige gymnastikopvisning opøves.

Samling & sang

Der er formiddagssamling med sang hver dag, som varetages af forskellige lærere. Der synges normalt 2
sange. Mellem sangene har den ansvarlige lærer forberedt et undervisningsindslag. Indslaget kan være af
meget forskellig karakter, men som oftest er det noget vedkommende er optaget af, og vurderer er værd at
formidle videre til eleverne.

Fortælletime

Formål:
Styrke sammenholdet/fællesskabsfølelse ved at alle elever samles en gang om ugen.
Mulighed for drøftelse og kommunikation af fælles temaer.
Demokratisk dannelse.

Indhold: Vi arbejder med etik og moral, samarbejdsøvelser, nyheder, interkulturel forståelse og en masse
fortælling.

Fællesmøde

Hver fredag 14.20 er der fællesmøde, som fællesmøderådet har ansvaret for. Som udgangspunkt deltager
alle lærere og ledelsen til disse møder.

Mødet har flg. dagsorden:
1. Oplæsning/godkendelse af referat fra sidste fællesmøde.
2. Behandling af indkomne forslag.
3. Nyt fra lærermødet.
4. Eventuelt.

Det er formålet med fællesmødet at styrke elevernes demokratiske forståelse og sindelag. Fællesmødet er
også det forum hvor eleverne kan øve indflydelse på deres egen skolehverdag. Fællesmødet er praktisk
undervisning i demokrati.

Valgfag

Overordnet formål

Valgfagenes (undervisningens) overordnede formål er at eleverne i mødet med faget tilegner sig erfaringer,
oplevelser og færdigheder, der giver mulighed for personlig udvikling.
Eleverne får mulighed for at opleve glæde ved og lyst til, at udforske et afgrænset fagområde og arbejde
koncentreret i et kort veldefineret undervisningsforløb.
Fagene udbydes over tre perioder i skoleåret.



Valgfagsudbud

DIY

Do It Yourself

Formål:
At eleverne får mulighed for selv at gennemtænke og udføre et kreativt produkt fra start til slut. At eleverne
får øvet og praktiseret deres færdigheder, og at de får hjælp og inspiration til at udvikle deres kreative evner.

Indhold: Eleverne skal selv få en kreativ idé f.eks. indenfor  strik, hækling, tegning, maling, retrodesign,
decoupage, glas, porcelæn m.v. Herefter er de med til at gennemtænke valg af materialer, opskrifter m.v. De
får så timerne til at udføre det.

Underviser: Linda Royal

Guitar for begyndere

Formål:
At eleverne lærer at spille guitar til husbehov. At eleverne lærer både at spille guitar og får nogle redskaber,
som sætter dem i stand til selv at videreudvikle deres musikalske færdigheder og lyst til at spille musik.

Indhold:
Guitarens opbygning og fysik
Stemning af guitaren
Akkorder, akkordskifte og akkorddiagrammer, både spanske greb og barré
Læsning af tabulatur
Strumming

eSport: CS:GO - “Electronic Sports i Counter Strike: Global Offensive”

Formål:
Formålet med valgfaget er at styrke elevernes kommunikations- og samarbejdsevner med henblik på at opnå
indsigt, viden og forståelse for eSport som digital sportsgren. Valgfaget samarbejder med DGI-Østjylland og
sigter mod at afholde et LAN-event i skolens hal. Elever på valgfaget træner både færdigheder i
computerspillet CS:GO, men også i at kunne afvikle et LAN-event, med alle tilhørende opgaver (fx opsætning
af borde og stole, LAN-kabler og swich, forbindelse af netværk med over 80 og op til 200 personer, afvikling
af konkurrencer, opsætning af scene, live-stream fra event, kiosk, mad-afvikling og meget andet).

Indhold:
Valgfaget sigter mod et IT-event i marts hvert år. Eventet afholdes først og fremmest for skolens elever, men
der tænkes i at invitere DGI-Østjyllands eSports forening med til eventet. Til eventet, vil der afholdes mange
konkurrencer i både fysiske og digitale sportsgrene. Før eventet, træner vi konkret i spillet Counter Strike.
Her arbejder vi med følgende områder:

● Træne udvalgte turneringsbaner (Dust 2, Cache Inferno og Overpass)
● Træning i hold-strategi og individuel-tålmodighed i kampe.



● Øve i at blive bedre til at sigte og ramme modstanderne.
● Deltage og spille i turneringskampe med live coaching under kampe
● Digital og analog evaluering af spillede kampe

Underviser: Jens Andersen-Mølgaard.

TV- og radioshow

Formål:
Formålet med faget er, at producere videoindslag eller radioindslag og sende dem på live- TV eller radio.
At man lærer at planlægge, optage og redigere et TV-indslag eller radioindslag. Og man oplever intensiteten
og stemningen ved at sende direkte.

Indhold:
I faget producerer vi indslag som, når vi har lavet et passende antal, bliver vist i et live tv-show for resten af
skolens elever i foredragssalen. Indslagene kan være små sjove eller alvorlige film, reklamer, reportager,
musikvideoer osv. af 1-3 minutters varighed.
Man lærer desuden hvordan en live tv-udsendelse afvikles og man vælger om man har lyst til at være vært,
styre kamera, eller sidde i kontrolrummet.

Underviser: Torben Hansen

Klaverundervisning

Formål:
Formålet med klaverundervisning er selvsagt at lære at spille klaver.

Indhold:
Indholdsmæssigt undervises der i brugsklaver og mere traditionel klassisk klaverundervisning, dvs
akkordopbygning, akkord vendinger, becifringsspil, nodelærer, rytmelærer, tonale kadencer og
klaverakkoompagnement.

Underviser: Mads-Christian Paulsen

MTB & spinning

Formål:
Formålet med faget er at udvikle elevernes erfaringer og viden om fysisk træning med mountain bike. Samt
give dem en glæde og tryghed ved at køre i kuperet og udfordrende terræn.

Indhold:
- landevejskørsel med fokus på konditionstræning
- sporkørsel med fokus koordination og balance
- træning af teknik
- sikkerhed
- viden om brug af naturen med hensyntagen til dyr, planter og mennesker
- fysisk træning



- cykelvedligehold

Underviser: Klaus Jessen & Mogens Christensen

Musik/sammenspil

Formål:
Formålet med undervisningen er at opøve og udvikle elevernes evner til at spille musik sammen med andre,
primært inden for rytmisk musik.

Indhold:
Vi vil arbejde med instrumentalt sammenspil med udgangspunkt i den enkeltes og holdets forudsætninger,
flerstemmig sang, musik stykkers opbygning og lytning

Underviser: Mads-Christian Paulsen

Photoshop og InDesign for begyndere

Formål:
Dette kursus giver dig en grundlæggende introduktion til InDesign og Photoshop. Eleverne lærer at arbejde
med programmernes basale funktioner og at eksportere de færdige filer til print.

Indhold:
Eleverne bliver i stand til at skrive og placere både tekst og billeder i InDesign. Der er i valgfaget fokus på at
optimere billeder i Photoshop og profitere af samspillet mellem de to programmer.

Underviser: Julie Bai Anneberg

Volleyball

Formål:
At lære eleverne det rigtig volleyball spil med teknik og taktik samt give dem glæden ved at være fysisk aktiv.

Indhold:
- At lære tekniske færdigheder som fx baggerslag og fingerslag

- At lære taktiske færdigheder som fx forskellige pladser og systemer

- At spille småspil og lave lege for at blive bedre til både det teksniske og taktiske

- At spille det færdige spil med 6 mod 6

Underviser: LH

Yoga



Formål:
Det centrale fokus med faget er at eleverne oplever at kunne finde ro såvel fysisk som mentalt. Formålet er
at eleverne opnår en glæde ved at være i yogaens fysiske stillinger. At erfarer at kunne bruge principperne
fra yogaen i andre situationer i deres liv til at stresse af og finde balance i krop og sjæl.

Indhold:
- traditionel Hatha yoga
- elementer fra Yin yoga
- power yoga
- guidede meditationer

Underviser: Anette Jørgensen

Spring & Spas

Formål:
At udvikle, udfolde og udfordre kropslige og motoriske kompetencer i gymnastikken.

Indhold:
Kropsbasis, Styrke, Spring, rytme mm.

Underviser: Thomas Rasmussen



Anderledes uger og dage

Generel dagsplan

Alle anderledes dage og uger er bygget op over nedenstående dagsplan.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

0705-0720 Obligatorisk gåtur Obligatorisk gåtur Obligatorisk gåtur Obligatorisk gåtur Obligatorisk gåtur

0720-0740 Obligatorisk morgenmad Obligatorisk morgenmad Obligatorisk morgenmad Obligatorisk morgenmad Obligatorisk morgenmad

0745-0800

Nyheder &

sygemeldinger

Nyheder &

sygemeldinger

Nyheder &

sygemeldinger

Nyheder &

sygemeldinger

Nyheder &

sygemeldinger

0800-0815 værelsesschwush værelsesschwush værelsesschwush værelsesschwush værelsesschwush

0815-0945

Aktivitet og

undervisning

Aktivitet og

undervisning

Aktivitet og

undervisning

Aktivitet og

undervisning

Aktivitet og

undervisning

0945-1000 10-pause 10-pause 10-pause 10-pause 10-pause

1000-1155

Aktivitet og

undervisning

Aktivitet og

undervisning

Aktivitet og

undervisning

Aktivitet og

undervisning

Aktivitet og

undervisning

1200-1300 Middag & pause Middag & pause Middag & pause Middag & pause Middag.

1300-1600

Aktivitet og

undervisning

Aktivitet og

undervisning

Aktivitet og

undervisning

Aktivitet og

undervisning

Afslutning og

fællesmøde. fri 14.50

1600-1730 Hygge og samvær Hygge og samvær Hygge og samvær Hygge og samvær

1730-1830 Stilletid & rengøring Stilletid & rengøring Stilletid & rengøring Stilletid & rengøring

1830-1900 Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad

1930-2150

Aftenvagt med aktivitet

og hygge

Aftenvagt med aktivitet

og hygge

Aftenvagt med aktivitet

og hygge

Aftenvagt med aktivitet

og hygge

2200-2250 Godnat Godnat Godnat Godnat

Startuge (32)

Formålet med startugen er at give eleverne en grundig læring om skolehverdagens forskellige praktiske
funktioner.
Eleverne introduceres både i de praktiske gøremål på skolen samt i oprettelsen af sociale netværk og
styrkelse af det grundlæggende forpligtende fællesskab.

Introtur (34)

Formålet med introturen er at ryste eleverne sammen på kryds og tværs af fag, klassetrin værelser og fløje.
Vi ønsker tillige at have fokus på at styrke båndet mellem k-gruppe eleverne og deres k-lærer.
Derudover er et vigtigt element, at eleverne får erfaringer med at planlægge og gennemfører arrangementer
sammen. Formålet er at øge ansvarligheden og virkelysten hos de unge.
Turen planlægges derfor af eleverne selv i “familiegrupperne” - der består af tre kontaktgrupper.



Lærerne er med på sidelinjen som supervisere, men tanken er at eleverne tager ansvar for alt fra aktiviteter,
indkvartering til mad- og rengøringsplaner.

Grenfagsuge (37)

Grenfagsugen tilrettelægges af grenfagslærerne og eleverne
i samarbejde. Dagene planlægges med undervisning 3 timer om formiddagen og 3
timer om eftermiddagen i 5 dage.
Der gives mulighed for fordybelse og opfølgning fra dag til dag, så eleverne får
fornemmelse af sammenhæng i faget.

Efterskolernes dag (25/9)

Formål:
Det overordnede mål med dagen er at præsentere skolen for de kommende elever og forældre på bedst
mulig måde.
Læringen/undervisningen for den enkelte elev er først og fremmest, at indse værdien i at hver enkelt indgår i
et forpligtende fællesskab og løser sine personlige opgaver så godt og ansvarligt som muligt, for at
arrangementet lykkes.

Alle elever deltager aktivt i passende del af følgende områder:
● Rundvisning
● Planlægning af indhold i aktiviteter i værkstederne (undervisningsforløb)
● Aktiv deltagelse i skolens værksteder
● Udførelse af det/de planlagte forløb
● Arbejde i storkøkken
● Pyntning af nogle lokaler
● Servering af kaffe for gæster
● Oprydning (alle)
● Ansvar og vedholdenhed i forhold til de stillede opgaver (alle)

Programmet starter om formiddagen med klargøringen og slutter kl. 17.30
Evaluering: På lærermødet

Elevmøde (lørdag d. 29/10)

Det overordnede formål med elevmødet er at give skolens tidligere elever (400-500 gæster) en god og
værdifuld dag på deres gamle skole. Ligeledes at give nuværende elever oplevelsen af at være en del af et
større fællesskab, som rækker ud over deres egen årgang på tværs af alder.

Læringen/undervisningen for den enkelte elev er først og fremmest, at indse værdien i at hver enkelt indgår i
et forpligtende fællesskab og løser sine personlige opgaver så godt og ansvarligt som muligt, for at
arrangementet lykkes.

Elever deltager aktivt en eller flere af nedenstående arbejdsopgaver/læringsgrupper:
● Værtsforpligtelser
● Praktiske opgaver i storkøkken
● Salg af sodavand
● Produktion og opsætning af skilte
● Opsætning af borde og stole til ca. 400
● Borddækning



● Pyntning
● Oprydning
● Servering af middag og kaffe
● Servicering af gæster

Dagen strækker sig for eleverne fra 10 – 18

Forældresamtaler (7/10)

Formålet med samtalerne er at skolen sammen med forældrene og deres barn indgår i en dialog om deres
barns standpunkt; det være sig både fagligt, socialt og modenhedsmæssigt. Skolen har inden samtalen
udfærdiget et papir, hvoraf det fremgår hvorledes eleven klarer sig. Eleven udfærdiger ligeledes selv et papir,
som tilsvarende angiver elevens eget billede af hvorledes han/hun klarer sig i det daglige.
Det er elevens kontaktlærer der står for afviklingen af samtalen.

Gymnastikdag (14/10)

Formålet med gymnastikdagen er at sammensætte en gymnastikopvisning eller et show, som skal fremvises
ved 3-4 arrangementer i vores egen hal. Eleverne bliver udfordret på deres fysiske formåen, koordination,
samarbejde og tålmodighed. Dagen skal være sjov, hyggelig og fællesskabende.
Gymnastikdagene evalueres i gymnastikteamet

Musicaluge (uge 45)

Formålet med musicalugen er at give eleverne en læring i det professionelle teaters arbejdsvilkår. I
processen indgår udvælgelse og undervisning af skuespillere, orkestermedlemmer, lyd- og lysfolk, kostume-
og scenefolk, indstudering af tekster, sange og melodier, instruktion både scenisk og personligt, korarbejde
samt alle forhold omkring opbygning af en musicalscene med lys, lyd og scenografi.
Der indgår endvidere i undervisningen læring i afviklingen af en række forestillinger (forestillingsdagene)

Forestillingsdage ( torsdag og fredag)
Forestillingsdagene veksler mellem forestillinger og undervisning.

Formålet med forestillingerne er at ansvarliggøre eleverne omkring afviklingen af musicalen for et indbudt
publikum. Efterfølgende er de ansvarlige værter for gæsterne, ved bl.a. at sørge for saftevand og kage samt
besøg på værelserne.
Der er forestillinger torsdag og fredag. Ugen sluttes festligt af med en forestilling for forældre og andre
pårørende med spisning kl. ca. 17.30.
Evaluering: evalueres under et af henholdsvis elever og af "Showugelærerne" på lærermøde.

Brobygning (uge 47)

Brobygningen er beskrevet i afsnittet om Vejledning på SE

Terminsprøver (uge 50)

Terminsprøvernes overordnede mål er at gøre eleverne fortrolige med den skriftlige eksamens prøveform
(dansk, matematik, engelsk og tysk)
Det er vigtigt for elevernes læring, at prøvesituationen ligger så tæt op ad de skriftlige prøve i maj som
overhovedet muligt.
Derudover bruges terminsprøverne i udstrakt grad til at stadfæste elevernes faglige standpunkt, og danner
som følge deraf naturligt udgangspunkt for fastsættelsen af de (skriftlige) standpunktskarakterer.



Juleafslutning (20/12 og 21/12)

Formålet med juleafslutningen er at give eleverne en læring/undervisning i og oplevelse af danske
juletraditioner i fortid og nutid. Der indgår: Julegudstjeneste i Valgmenighedskirken, julemiddag, dans om
juletræ, gamle lege, sang/musik og julefest.
Hele elevholdet tager i skøjtehallen, her modtager de undervisning i kunsten at stå på skøjter og oplever en
anden fysisk aktivitetsform end det er muligt på skolen.
Juleafslutningen evalueres på et personalemøde.

Nytårskur (6/1)

Nytårskur på Skanderup efterskole er en gallafest, hvor man fejrer det nye år.
Inden inviterer drengene deres gallapartner ud på sjove og idérige måder.
Til festen er der rød løber, lounge, og dækket flot op og pyntet i festlokalet. Der spises festmiddag med taler,
sange og anden underholdning. Efter middagen danses lancier, som er blevet øvet i ugerne op til.
Formålet er at eleverne lærer at arbejde i udvalg og er med til at planlægge og organisere et større
arrangement. Eleverne er med til at bestemme alt lige fra udsmykning til underholdning. Eleverne laver selv
pynt, Photo Booth, aperitif, underholdning og bordplan.
Målet er også at eleverne lærer at begå sig til en fest og at skabe en god fælles oplevelse.

Projektopgave for 9. kl. med naturfaglig vinkel (uge 3)

OSO 10. klasse (uge 3)

Selvvalgt opgave med udgangspunkt i uddannelses- og fremtidsønsker
Formålet med OSO Obligatorisk Selvvalgt Opgave er, at den skal give eleverne mulighed for at arbejde
selvstændigt med et selvvalgt emne, der har sammenhæng med uddannelsesønsker.
Eleven vælger opgavens tema og indhold med udgangspunkt i den valgte indgangsvinkel. Det kan være et
fagligt eller tværfagligt tema. Det kan være løsning af en problemstilling, en bred faglig beskrivelse af et
interesseområde i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse, eller en fordybelse i et fagligt område, en
undersøgelse og analyse af samfundsforhold, naturvidenskabelige forhold, litteratur, noget kreativt/musisk
eller andet for eleven relevant stofområde. Eleverne kan arbejde selvstændigt eller i grupper.

Overordnede rammer
- Eleven/gruppen skal vælge en udtryksform og et produkt, som har sammenhæng med emnet, og som

eleven/gruppen har forudsætninger for at arbejde med.
- Eleven/gruppen skal have kontakt til en ekstern samarbejdspartner, der bør aftales et besøg i starten

af OSO ugen (er det muligt i denne tid)
- Eleven/gruppen tilrettelægger en fremlæggelse af sit arbejde

Eleverne vælger ca. en måned inden OSO påbegyndes en faglig eller interesseorienteret indgangsvinkel for
deres arbejde. Det er i denne gruppe, at den enkelte elev kan finde samarbejdspartnere og tema for arbejdet.

Den enkelte elev får feedback og en udtalelse af sin vejleder.

Retninger for årets OSO:
Event, musik & show
Natur & teknologi
Medie & samfund
Biologi, sundhed & omsorg



Designprocesser, kunst og håndværk

OSO forløbet evalueres af teamet samt tovholderne

Lejrskole (uge 16+17)

Skolens lejrskole foregår i Sydfrankrig, hvor vi i samarbejde med et hold franske guider tager livtag med den
franske natur. Canyoning, huleklatring, trekking og mountainbike er nogle af aktiviteterne. Vi bruger
derudover nogle dage på at tage rundt og besøge steder af kultur/historisk interesse. Det kunne fx være
Arenaen i Nimes, Korsridderbyen Augies Mortes eller andre interessante steder.
Al undervisning er planlagt på forskellige niveauer, så alle kan være med. Undervisningen starter hver dag kl.
8.00 til kl. 17.00.
Overnatningen foregår i hytter på campingplads og eleverne forestår selv madlavningen.
Lejrskolen er berammet til 7 dage.

Skriftlige og mundtlige prøver

De skriftlige prøver afholdes efter følgende plan:

Tirsdag den 2. maj
kl. 9.00-12.30 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling
kl. 13.30-17.30 FP10 Dansk, skriftlig fremstilling

Onsdag den 3. maj
kl. 9.00-10.00 FP9 Matematik uden hjælpemidler
kl. 10.00-13.00 FP9 Matematik med hjælpemidler
kl. 14.00-18.00 FP10 Matematik

Torsdag den 4. maj
kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning
kl. 10.00-10.30 FP9 Dansk, læsning
kl. 12.00-15.00 FP10 Tysk

Mandag den 8. maj
kl. 9.00-12.00 FP9 Engelsk udtræksfag
kl. 13.00-16.00 FP10 Engelsk

Tirsdag den 9. maj
kl. 9.00-12.00 FP9 Tysk udtræksfag
kl. 13.00-16.00 FP10 Fransk

Torsdag den 11. maj
kl. 9.00-9.30 FP9 Biologi udtræksfag
kl. 9.00-9.30 FP9 Geografi udtræksfag
kl. 9.00-9.30 FP9 Fysik/kemi udtræksfag

De mundtlige prøver afholdes fra d. 2. juni til 16. juni.



Formål for perioden:
Formålet for perioden er, at eleverne bliver gjort klar til de mundtlige prøver og herefter aflægger deres
respektive prøver.

Derudover er der indlagt forskellige aktiviteter fra skolens normale fagudbud, som eleverne vælger i mellem.
Disse aktiviteter er beskrevet selvstændigt.

Generelt:
Vi forsøger, trods det, at vi har lærere ude som censorer og egne prøver i huset, at fastholde så meget af den
kendte struktur som muligt. Der er derfor lagt faste elementer ind i løbet af dagen, som alle elever har
mødepligt til. Elever der skal til prøve den pågældende dag, er fritaget fra fællesaktiviteter i tidsrummet
omkring deres prøve.

Vi ønsker at eleverne stadig har en oplevelse af et stærkt efterskolefællesskab, hvorfor der også prioriteres
at udbyde aktiviteter der styrker denne oplevelse. Dette vil typisk ligge placeret i eftermiddagsmodulet.

Dagsstruktur:

07.05-7.20 Gåtur

07.20 - 07.40: Obligatorisk morgenmad

07:45 - 08.00: Nyheder og sygemeldinger

08.00 - 08.15: Værelsesschwush

08.15 - 09.45: Prøveforberedelse

09.45 - 10.00 Pause

10.00 - 12.00: Faglige indspark og aktiviteter

12.00 - 13.00: Middagspause

13.00 - 15.30: Aktiviteter / Grenaktiviteter

15.30 - 16.15: Pause/læsning mm

16.15 - 17.30: Selvstændige aktiviteter

17.35 - 22.00: Almindelig aftenprogram



Fredage

07.05 - 07.20 Gåtur

07.20 - 07.40: Obligatorisk morgenmad

07:45 - 08.00 Nyheder & sygemeldinger

08.00 - 08.15: Værelsesschwush

08.15 - 09.45: Prøveforberedelse

09.45 - 10.00 Pause

10.00 - 12.00: Faglige indspark og aktiviteter

12.00 - 13.00 Middagspause

13.00 - 14.15: Go’ weekendaktivitet

14.15 - 14.25: Pause

14.25 - 15.00: Fællesmøde

Aktivitetsbeskrivelser:

Slutuge

Formålet med slutugen er først og fremmes at få rundet skoleåret af på bedst mulig måde.
Læringen/undervisningen her er først og fremmest en styrkelse af det forpligtende fællesskab med elementer
af opbrud og afsked.
Der vil i slutugen være en række praktiske gøremål vekslende med fællesskabsskabende aktiviteter.

Socialt
● At skabe tid og rum for “et ordentligt farvel”.
● Et sidste skud efterskoleliv
● Fælles oplevelser
● Tid og ro  til mindebøger etc.

Praktisk



● Skolen skal gøres sommerferieklar
● Værelser skal tømmes og gøres rene
● Bogaflevering

Fællesskabsskabende aktiviteter:
· Indøvning af sange til fælleskor
· k-gruppeaften
· Skanderupiade
· Festmiddag med lærerservering
· Elevernes aften
· Afslutningssangtime
· Forberedelse og planlægning af afslutningsfest.
· Sangtime
· Samvær med lysbilleder og video fra året der gik
· Afslutningsfest med festmiddag og lærerrevy
· Afslutningsarrangement for forældre og familie

Vejledning på SE
På Skanderup Efterskole har vi 3 vejledere, der i samarbejde med kontaktlærere, forældre og andre
relevante personer vejleder eleverne.
Som udgangspunkt mener vi, at elevens planer for fremtiden er noget, der skal snakkes om derhjemme og
forældrene har derfor et stort ansvar for, at eleverne kommer det rette sted hen efter efterskoleopholdet.
Skolens vejledere er til hver en tid behjælpelige med rådgivning og hjælp og besvarer gerne spørgsmål fra
både forældre og elever.

Man er altid velkommen til at kontakte os for en uddybende samtale.

Skolens vejledere er:
Frands Lomholt: fl@skanderupefterskole.dk
Matilde Bendix Peitersen: mp@skanderupefterskole.dk
Tina Kyd Jacobsen: tk@skanderupefterskole.dk

Formål
Den enkelte elev skal sikres et godt grundlag for at træffe realistiske beslutninger om videre uddannelse og
erhverv

Vejlederne på Skanderup Efterskole har i dagligdagen en tæt kontakt med elever og skolens øvrige
personale; en kontakt der skaber tillid og rum til at give og modtage den nødvendige vejledning.
Kort fortalt:

For at vejledningen kan blive bedst mulig er det vigtigt for os at:
● vejledningen er en naturlig del af hverdagen
● elev og vejleder kender hinanden
● vejlederen har en god kontakt med forældrene via intranet og samtaler
● vejlederen har tæt kontakt med faglærere og kontaktlærer
● der i vejledningen tages hensyn til både formelle og uformelle kompetencer



Formålet med vejledningen er blandt andet:
● at medvirke til at eleven træffer et kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg med afsæt i den enkeltes

forudsætninger
● at give eleven viden om og indsigt i de uddannelsesmuligheder der tilbydes efter 9. og 10. klasse
● oplyse om hvilke krav der stilles til den enkelte elev for at gennemføre en ungdomsuddannelse.
● at ingen bliver ladt tilbage når skoleåret er omme.

Årsplan for vejledning

2021/22

August
Karakterblad afleveres ved skolestart på kontoret.
Introduktion til brobygning.

September
Vejledere og årsplan for vejledning præsenteres for eleverne.
Uddannelsessystemet gennemgås for eleverne.
Valg af brobygning.
Gruppevejledning (27/9).

Oktober
Vejledereftermiddag- og aften (28/10).

November
Uge 44: Terminsprøver.
Uge 47: Brobygning.
Individuelle samtaler med vejleder.
K-lærerne afholder forældresamtaler. Her snakkes bl.a. om elevernes uddannelsesønsker og foreløbige
parathed (29/11).
Eleverne påbegynder studievalgsportfolio.
Ungdomsuddannelserne begynder på deres åbent hus arrangementer – hold øje med skolernes
hjemmesider samt dagspressen i dit område.

December
Vejledersamtaler.
Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO).
1. uddannelsesparathedsvurdering.
Elever der ikke er vurderet udd. parate får besked inden juleferien.

Januar
Elever informeres om tilmelding på optagelse.dk.
Optagelse.dk åbner for valg af ungdomsuddannelse (se brev fra vejledere om procedure).

Åbent Hus-arrangementer - hold øje med skolernes hjemmesider!



Februar
Senest 1. marts: Skal uddannelsesplanen på optagelse.dk være udfyldt, studieportfolio være vedhæftet og
uddannelsesplanen underskrevet af forældre og elev. Har man problemer med signering kontaktes
vejlederen.

Maj
Evaluering af vejledningen med eleverne.

Juni
Primo juni: 2. uddannelsesparathedsvurdering.

Vejledning - nice to know

Samtaler
Alle elever har minimum 2 samtaler i løbet af et skoleår.

Mentorordning
En 9. og 10. klasses elev kan få tilknyttet en mentor, hvis man skønner at eleven har brug for støtte til
hans/hendes personlige eller faglige udvikling i forbindelse med starten på en ungdomsuddannelse.

Mere information
Mere information om parathedsvurdering og information om ungdomsuddannelserne, optagelseskrav mv.:
www.ug.dk

Brobygning
Brobygningen er obligatorisk i 10. klasse og foregår i et samarbejde med erhvervsuddannelserne
Hansenberg, Munkensdam, Kolding Gymnasium og IBC i Kolding samt SOSU skolen.
For 9. klasses elever kan det give god mening også at komme i brobygning, derfor er 9. klasse i år også med
i brobygning.

Informationsmøder og Åbent hus-arrangementer
Rigtig mange uddannelsessteder holder fra november til januar/ februar informationsmøder og åbent
hus-arrangementer. Vi opfordrer til, og giver eleverne fri til at deltage i sådanne arrangementer.

eVejledning
eVejledning vejleder om alle former for uddannelse via mail, chat, telefon og sms. eVejledning kan kontaktes
dag, aften og weekend, og vejledningen foregår anonymt. eVejledning er et tilbud fra
Undervisningsministeriet.

http://www.ug.dk/
http://www.evejledning.dk



