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Indholdsplan

Skolens elevgruppe

Skals Efterskole har plads til 160 elever mellem 14 og 18 år.
Elever optages til 9. eller 10. skoleår.
Det tilstræbes, at skolen indskriver op til 10 % elever med anden etnisk baggrund inklusiv
udenlandske elever.
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Skolens hovedsigte

Skolens hovedsigte
På Skals Efterskole ser vi indholdsplanen som en beskrivelse af hvad vi gør, når vi holder
efterskole, hvorfor vi driver skole og hvordan vi gør det.
Som fri kostskole er vi forpligtet på at skoleformens hovedsigte – livsoplysning, folkelig oplysning
og demokratisk dannelse - afspejler sig i undervisningen og det pædagogisk tilrettelagte samvær.
Udgangspunktet for dette er skolens eget værdigrundlag, som afspejler den daglige praksis.
I det følgende beskrives skolens forståelse af de tre kernebegreber i skoleformens hovedsigte –
livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse - samt hvordan undervisning og
pædagogisk tilrettelagt samvær bidrager til at opfylde hovedsigtet.
Livsoplysning er et begreb, der rummer universelle og almenmenneskelige problemstillinger.
Livsoplysning ligger i forlængelse af den bestående oplysningstradition for de frie skoler og
vedrører de store spørgsmål i tilværelsen.
Folkelig oplysning rummer oplysning om store og små fællesskaber samt forholdet til det
individuelle. I folkelig oplysning er det individuelle og det fælles sider af samme sag og hinandens
forudsætning.
Demokratisk dannelse understreger opgaven i at fastholde og udvikle en proces, der fører frem mod
demokrati.
Dette understreger, at det er Skals Efterskoles opgave at danne sine elever til engagerede
medborgere med lyst og evne til at være aktive i et demokratisk samfund. Begrebet vedrører både
undervisningens indhold og elevernes mulighed for medbestemmelse i såvel undervisning som
samvær og dermed i efterskolekursets tilrettelæggelse.
Læring sker ikke kun formelt gennem undervisning, men kan også ske uformelt gennem arbejde,
traditioner, ritualer, gennem pædagogisk tilrettelagt samvær, gennem hverdagsaktiviteter etc.
Som det fremgår af Indholdsplanen benytter skolen sig af såvel formel som uformel læring i
hovedsagelig 3 forskellige læringsrum.
• Undervisning
• Pædagogisk tilrettelagt samvær
• Øvrigt samvær
Undervisning
På Skals Efterskole er undervisning betegnelsen for en pædagogisk praksisform eller et læringsrum,
som foregår med udgangspunkt i en fastsat og skemalagt ramme, hvor læreren som den
hovedansvarlige i samarbejde med eleverne gennemfører undervisningen forstået som en planlagt,
målrettet og fremadskridende fælles aktivitet, der har til hensigt at bibringe eleverne holdninger,
færdigheder og viden om den verden, vi lever i.
Undervisning planlægges sædvanligvis som sådan i lektioner eller i “timer”, hvor vi “har” et fag,
men kan også finde sted på andre måder. Undervisning er altså ikke identisk med én bestemt form
(f.eks. “tavle-undervisning” og envejs-kommunikation). Undervisning findes i mange former:
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fortælletimer/foredrag, tavle-undervisning, tværfagligt, projektarbejde, værkstedsundervisning,
ekskursioner, udenlandsrejser, internationale temadage og -weekends.

Pædagogisk Tilrettelagt Samvær
Skals Efterskole anvender også en praksisform, som kaldes for Pædagogisk Tilrettelagt Samvær.
Pædagogisk Tilrettelagt Samvær er planlagte, målrettede og fremadskridende aktiviteter, der
gennem elevernes deltagelse i et socialt samvær sigter på læring hos de deltagende elever.
Pædagogisk Tilrettelagt Samvær består ofte af aktiviteter, der er knyttet til selve kostskoleformen
(f.eks. at optræde/opvise til en forældredag, tilrettelægge en politisk demonstration, deltage i/stå for
et arrangement på skolen, deltage i aftenmøde etc.). Selv om Pædagogisk Tilrettelagt Samvær er
centreret omkring aktivitetens eget formål og sker på aktivitetens egne præmisser, så er det vigtigt
at påpege, at det forventes, at der sker læring gennem disse aktiviteter. Rene rutineaktiviteter kan
derfor ikke betegnes som Pædagogisk Tilrettelagt Samvær, da det pædagogiske sigte her er
fraværende (aktivitetens mål er f.eks. blot at værelset bliver rent, eller at eleven spiser sig mæt).
Pædagogisk Tilrettelagt Samvær kan have karakter af arbejdsprocesser, som omfatter et
læringselement (f.eks. hjælp ved tilberedelse af måltid, rengøring). Det kan også bestå i afholdelse
af skolens fælles-, stor- og husmøder, tilrettelæggelse og gennemførelse af sociale arrangementer på
skolen eller have karakter af deltagelse i forskellige højtidsarrangementer.
Øvrigt Samvær
De to netop beskrevne praksisformer er beskrevet i indholdsplanen. Det gælder ikke for det, vi her
kalder Øvrigt Samvær.
Denne praksisform spiller dog en vigtig rolle på skolen. Allerede Kold lagde megen vægt på, at
eleverne skulle omgås de voksne så at sige døgnet rundt på hans skole. Det var dengang meget
usædvanligt, da der var meget større afstand mellem unge/børn og voksne, end vi oplever i dag.
Kold lagde uhyre vægt på denne uformelle omgang mellem elever og lærere i sin oplivelsespædagogik. Denne uformelle læring gennem forbillede/rollemodel spiller stadig en afgørende rolle i
de frie kostskolers pædagogik. Denne form for læring er identisk med det, vi kan kalde for læring
gennem hverdagsaktiviteter eller socialisering. Det kan handle om at lære at komme op om
morgenen, spise på en civiliseret måde og i det hele taget lære “at opføre sig ordentligt” og lære at
omgås hinanden på en skikkelig måde.
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Skolens pædagogiske platform

Skolens pædagogisk platform har det formål at styrke den boglige og gymnasieforberedende profil.
Pædagogikken bygger på en personligt udformet undervisning, som er begrundet i at alle mennesker
er forskellige og lærer på forskellig måde og i forskellige tempi. Her er det elevens personlighed,
mål og ambitioner, som ligger til grund for undervisningen.
I alle fagene og på alle niveauer er kvalitetspræget undervisning i højsædet og den enkelte elev i
centrum. Undervisningen er organiseret, så alle kan følge med i det tempo, som er nødvendigt for
den enkeltes faglige og personlige udvikling, samtidig med at alle elever udfordres.
•

Der gives valgmulighed mellem almene hold, en engelsksproget projektklasse (SIP) samt en
IGCSE-klasse (en international afgangseksamen med afsæt i både 9. og 10. årgang).
Målet er, at eleven udfordres og udvikles og opnår højeste studieparathed.

Fordeling af klasser og årgange:
➢ 4 almene klasser for elever til både 9. – og 10. klasse:
o Eleverne er delt i 9. og 10. klasse, og har undervisning der leder hen til folkeskolens
afsluttende eksamener.
o Alle elever har Cambridge engelsk (er en integreret del af den almindelige
engelskundervisning).
o Alle elever har fysik og 2. fortsættersprog.
o Alle elever går til prøve i de fag, de undervises i.
➢ 1 SIP klasse: Prøvefri 10. projektklasse (har eksisteret i mere end 10 år
på SKALs):
o Undervisningen foregår på engelsk.
o Der brobygges i 3 uger med Medieskolen i Viborg.
o Skoleåret afsluttes med en intern projektprøve, som bedømmes individuelt.
o SIP klassen planlægger at rejse til USA i 14 dage.
➢ 3 IGCSE klasser:
o Målgruppen er både 9. og 10. årgang.
o Undervisningen foregår på engelsk i alle hovedfag (engelsk, matematik, science og
2. fremmedsprog). Herudover har 10. årgang faget Global Perspectives. Eleverne på
10. årgang har desuden mulighed for, tage faget Economics i stedet for 2,
fremmedsprog.
o Der afsluttes med henholdsvis folkeskolens afgangseksamen samt Cambridge
IGCSE for elever på 9. årgang og Cambridge IGCSE for 10. årgang.
o Eksamen kan fører til en naturlig fortsættelse i pre-IB og IB (international
studentereksamen) eller anden international videregående uddannelse på sigt. For
10.årgang er der mulighed for direkte optagelse til IB (udenom pre-IB).
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o Klassen vil være et godt valg også for udenlandske elever, da undervisningssproget
er engelsk.
”En IGCSE-eksamen giver både danske og udenlandske studenter et unikt
udgangspunkt i en globaliseret verden. En IGCSE-eksamen giver adgang til
både det danske STX system og til International Baccalaureate (IB), en
international anerkendt toårig gymnasieuddannelse, der tilbydes på 10 skoler i
Danmark – heriblandt Ikast-Brande Gymnasium, Struer Statsgymnasium og
Langkær Gymnasium.
En IB-eksamen giver studenten den samme adgang til danske universiteter som
en STX-eksamen. Desuden giver IB adgang til mere end 100 universiteter
verden over, inklusiv Harvard, Oxford og Cambridge Universiteterne. Al
undervisning på IB foregår på engelsk og uddannelsen byder på en kombination
af høj akademisk standard og et udfordrende pensum med et globalt udsyn.
Elever på IB får en enestående mulighed for at blive en del af et alsidigt og
multikulturelt læringsmiljø.
En IGCSE-eksamen giver den bedst mulige forberedelse til både STX og IB.
Eleverne får mulighed for at blive flydende i engelsk og samtidig studere på et
akademisk niveau, som til en vis grad kan sidestilles med en 1.g i det danske
uddannelsessystem. Derfor er IGCSE en glimrende forberedelse til 1.g eller et
engelsksproget internationalt anerkendt uddannelsesprogram som IB”.
Citat: Kurt Møller Pedersen, rektor på Ikast-Brande Gymnasium
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Skoledemokrati - Demokratiundervisning

Skals Efterskole fungerer efter det repræsentative demokratis principper. Alle skolens elever,
medarbejdere, ledelse og bestyrelsesmedlemmer har indflydelse på skolens daglige virke. Alle kan
udtale sig, men beslutninger træffes i forskellige råd/udvalg, idet der skal være et rimeligt forhold
mellem rettigheder, pligter og ansvar. Skolens øverste ledelse er bestyrelsen, og under den fungerer
forstander, medarbejdere og elever.
Formål med demokratiundervisningen er at lære eleverne at tage del i demokratiske processer,
herunder at lære at alle har krav på at blive hørt, men at alle ikke kan få deres vilje. Man skal lære at
acceptere både andres meninger og at komme i mindretal i beslutningsprocesser. Det er også vigtigt,
at eleverne lærer, at rettigheder og pligter er tæt forbundet i et demokratisk system.
Eksempelvis:
Ret
Hver elev har ret til at ytre sig om skolens
anliggender gennem daglig dialog i klassen, på
husmøder, på SE møderne (stormøder for alle
elever) samt ikke mindst igennem en
organisering i interesseråd.
Eleverne har ret til at få en kvalificeret
undervisning af velforberedte lærere.

Pligt
Eleverne er forpligtede på at vise respekt for
andres afvigende opfattelser, at vise respekt
både for flertal og mindretal. Eleverne er
forpligtede på at tage del i demokratiet på
skolen.
Eleverne har pligt til at være aktive i
undervisningen og gøre deres bedste til at
alle kan få størst muligt udbytte af
undervisningen.
Alle har pligt til at lytte til og acceptere
andres holdninger.

Alle (lærere og elever) har ret til at blive
respekteret med de holdninger, de giver udtryk
for, så længe disse ikke strider mod dansk
lovgivning.
Alle har ret til at færdes på en skole med en god Alle har derfor pligt til at optræde således, at
struktur i hverdagen, hvor alle kan føle sig
alle andre også kan føle sig trygge.
trygge.
Ret til at være på en skole, hvor der er rimeligt Pligt til at deltage i den fælles rengøring
pænt og rent.

Demokratiundervisningen foregår gennem:
Det daglige fællesmøde – (ca. 15 minutter)
To ugentlige hus-/kontaktgruppemøder ( 25 min.)
Interesseråd
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Interesseråd

Formål:
At styrke elevernes demokratiske muligheder og give dem mulighed for indflydelse på skolens
hverdag.
Indhold:
Der arbejdes i forskellige interesseråd, hvor forskellige elever, sammen med en lærer,
arbejder med et specifikt fokusområde der interesserer dem.
Der er fra starten af året planlagt følgende interesseråd:
SE-Festudvalg
I stil med det nuværende SE-festudvalg arrangere SE-fester i samarbejde med
forældregruppe.
EU-ambassadører
Vores EPAS-ambassadører er med til at sætte EU på dagsordenen.
Klima- og miljøudvalg
Gør Skals Efterskole mere bæredygtig. Udvikle ideer og tage initiativer der styrker
Skals Efterskole som mere miljø og klimavenlig
Trivselsudvalg og Skoleaftner
Hvordan har vi det med hinanden elever imellem og ansatte/elever. Hvilke tiltag kan
der laves for at styrke disse relationer?
Årstrøjer (SIP)

Blåbøger
Organisere og designe blå bog
Kostudvalg
Snakke kost i samarbejde med køkkenet
Æstetisk udvalg – kunst og udsmykning
Instagram udval – pleje og udvikle skolens Instagramprofil
Hjælpetrænerudvalg
Derudover skal eleverne støttes af os hvis de vil lave – politiske foreninger, basket klub,
filmklub….
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Indholdsplan

Rammer, regler og rytmer

Tydelige rammer:
Vi søger gennem undervisningen og samværet at give eleverne oplevelsen af, hvad det vil sige at
leve i et demokratisk samfund. Det udmønter sig i, at vi er fælles om tingene – og at vi alle er lige
ansvarlige for, at samværet fungerer på den bedst tænkelige måde. Frihed, ansvar og medindflydelse
er kernebegreber i skolens pædagogik. Vi har løbende SE møder, hvor alle elever på
dette ”stormøde” drøfter alle livets aspekter på skolen. SE-mødet skal være med til at fastholde den
enkelte på sit ansvar og mødets deltagere er kollektivt ansvarlige for, at det til enhver tid er trygt,
sjovt og udviklende at være elev på Skals Efterskole.
På Skals Efterskole tror vi på, at det er tydelige rammer i hverdagen, som giver dig den største grad
af frihed. Vi tror på, at en klar udlægning af skolens regler, giver dig den største tryghed og
selvbestemmelse i fællesskabet.
Du har således friheden til at være den, du er, indenfor skolens rammer. Vi sætter rammerne for det
liv, der skal leves på efterskolen, og som vi inviterer dig til at være en del af sammen med dine
efterskolekammerater.
Din egen indstilling til efterskoleopholdet har således meget stor betydning for det, du få ud af det.
Ordens- og samværsregler
Udover klare rammer er der også tydelige regler og rytmer. De fleste af disse er blevet til i dialog
med tidligere elevhold, og de drøftes også løbende med de elever, som opholder sig på skolen samt
mellem skolens personale og skolens bestyrelse.
Husordenen bygger på tillid og en høj grad af frihed under ansvar.
Som elev skal du medvirke til, at hver enkelt af dine kammerater har det godt og trygt på skolen.
Du vil komme til at bo i et fritliggende elevhus på 4-sengs værelser. Hver etage er en social enhed,
hvor I selv har hovedansvaret for oprydning, rengøring og sikring af en omgangsform, der giver
plads til jer alle.
Der er naturligvis mødepligt til undervisningen. Fritagelser kan gives, men kun efter anmodning fra
forældrene.
Alle måltider foregår i spisesalen, hvor hver elev har sin faste plads. Alle måltider er obligatoriske.
Piger og drenge må færdes på hinandens værelser og etager på bestemte tidspunkter (normalt
mellem kl. 08.00 og kl. 22.00).
Når mange mennesker lever sammen på en kostskole, kan adfærdsmulighederne for den enkelte af
forståelige grunde ikke helt være de samme som i en privat familie. Ud fra dette synspunkt er det, at
vi fra skolen opstiller nogle få særlige regler til hjælp for samværet.
Disse regler er:
➢ at man deltager aktivt i undervisningen og møder til tiden, også i forbindelse med måltiderne
og praktisk arbejde
➢ at man altid søger at medvirke til at skabe det bedste kammeratskab og fællesskab, som
bygger på gensidig respekt med plads til alle
➢ at man holder sig fra alkohol, rygning (herunder snus og e-cigaretter) og narkotiske stoffer
➢ at det er en menneskeret at der skal være ro otte timer i døgnet, fra kl. 23.00 til kl. 7.00.
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Indholdsplan

Skema

Skema for efteråret 2022/23

Mandag
Nyheder
0.a tysk
0.b tysk
0.c tysk
9.c dansk
10.c1 Global
Perspectives
10.c2 Physics
SIP
0.a dansk
0.b dansk
0.c dansk
9.c naturfag
10.c1 Mathematics
10.c2 Global
Perspectives
SIP

Tirsdag
Fortælletime
0.a engelsk
0.b engelsk
0.c engelsk
9.c dansk
10.c1 Physics
10.c2 English
SIP

Onsdag
Nyheder
9.a matematik
(10.a fri)
10.b fysik/kemi
9.c matematik
10.c German
10.c Economics
SIP

Torsdag
Fortælletime
0.a tysk
0.b tysk
0.c tysk
9.c matematik
10.c1 Physics
10.c2 dansk
SIP

Fredag
Nyheder
0.a dansk
0.b dansk
0.c dansk
9.c samfundsfag
10.c1 dansk
10.c2 Mathematics
SIP

Flekstime eller fag
9.a lokale D
9.c lokale A
10.a lokale C
10.b lokale E
10.c1 lokale B
10.c2 lokale F
SIP/teammøde

9.a naturfag
10.a matematik
10.b matematik
9.c engelsk
10.c1 dansk
10.c2 dansk
SIP
Dansk som 2. sprog

0.a engelsk
0.b engelsk
0.c engelsk
9.c naturfag
10.c1 Mathematics
10.c2 Global
Perspectives
SIP

9.a samfundsfag
(10.a fri)
10.b fysik/kemi
9.c tysk
10.c German
10.c Economics
SIP

11.40

Oprydning/rengøring

Husmøde/SE-møde

Oprydning/rengøring

Oprydning/rengøring

Oprydning/rengøring

12.05/12.15

Fællesmøde/middag

Fællesmøde/middag

Fællesmøde/middag

Fællesmøde/middag

Fællesmøde/middag

13.00-14.20

9.a matematik
10.a fysik/kemi
(10.b fri)
9.c K-samtaler
10.c1 dansk
10.c2 dansk
Dansk som 2. sprog
SIP K-samtaler
9.c, 10.c1, 10.c2
gymnastik 1
0.a K-samtaler
0.b K-samtaler
0.c K-samtaler

(12.45 – 13.45
personalemøde)
13.00 rengøring
13.50-14.05 tjek

9. årgang hist., krist.,
naturfag
10.a fysik/kemi
(10.b fri)
10.c1 English
10.c2 Mathematics
SIP

9.a naturfag
10.a matematik
10.b matematik
9.c engelsk
10.c1 English
10.c2 English
SIP

Outdoor
Fodbold
Kreativitet og
Skabertrang
Medier og
Kommunikation
Fitness
Body, Mind & Soul
Spring
E-sport

9.c tysk (fransk)
Fransk
Drama
Boldspil
Book & Film
Club/Health &
wellness
Tegning
Kinesisk
Fysik fagudvalg
Spring/rytme
Matematik fagudvalg
Dansk fagudvalg (hvis
rytme)

0.a dansk
0.b dansk
0.c dansk
9.c dansk
10.c1 Global
Perspectives
10.c2 Physics
SIP
9.c tysk (fransk)
matematik naturfag
Fransk periode)
Hardball
Psykologi
Crosstraining
På pindene

8.00-8.25
8.30-9.50

10.15-11.35

14.35-15.55

16.10-17.30

0. a, b og c; SIP
gymnastik 2 m.fl.
10.c1 K-samtaler
10.c2 K-samtaler

Tilsyn
19.30-20.50
Udvidet rytme

10. a og b projektfag K
Talentklasse
MAS

14.30 – 15.00
Sangtime
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Indholdsplan

Studietime

Indhold:
• Studietimen giver eleverne mulighed for at fordybe sig fagligt (lektielæsning mv.), samtidig
med at de lærer gode studievaner. De elever, der ikke har lektier for til næste dag, laver
lektier til tiden frem, og så har (næsten) alle altid noget. Ellers forbedrer man allerede
tilsyneladende færdiggjorte lektier, eller man går mere i dybden – studerer – så ALLE har et
eller andet at foretage sig.
• Der skal være ro. Musik gerne i høretelefoner. Man kan aldrig have fælles musik.
• Man må ikke bruge sin mobil til at ringe, men det er ok at bruge sms i forbindelse med lektier.
(Nettet må bruges til ”alt”.)
• Eleverne må sidde på egne værelser eller på skolen. Man kan godt flytte plads undervejs.
• Gruppearbejde – også selvvalgt samarbejde samt individuelt arbejde - foregår på skolen.
Studietimen varer 60 minutter og starter kl. 18.15

Indholdsplan

Fællesmøde

Hver dag inden middagsmaden afholdes et fællesmøde af et kvarters varighed. Her skal eleverne
lære at lytte/tale i en større forsamling. Fællesmøderne indledes med fællessang og afsluttes med
uddeling af post til eleverne.
Disse møder styres af tilsynslæreren.
Der kan gives meddelelser af såvel elever som medarbejdere. Alle meddelelser gives fra talerstol
eller man står på gulvet foran eleverne.
Indholdsplan

Rengøring

RENGØRING.

Formål: Eleverne skal lære at rydde op og gøre rent efter sig.
Indhold: Eleverne deltager i al form for rengøring af skolen og etagerne efter nærmere fastsatte regler
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Indholdsplan

Fritid.

Det er tilladt elever fra Skals Efterskole at deltage i fritidslivet i Skals, når det drejer sig om deltagelse
i foreningsaktiviteter hos byens foreninger.
På den måde skabes der en god kontakt mellem de unge på efterskolen og byens unge, og dermed
afværges evt. konflikter, inden de overhovedet opstår. Desuden kan efterskolens unge være med til
at sikre den fortsatte eksistens af diverse holdsportaktiviteter, der ellers p.g.a. for få deltagere ikke
ville være blevet til noget.
Det vil sige, det samarbejde, vi har med de respektive foreninger, har været med til at afmystificere
livet på efterskolen og vise, at vore elever er ganske naturlige unge mennesker, som de findes overalt.
Skals Efterskole betaler halvdelen af kontingentet, forudsat at aktiviteten gennemføres.
Fællesarrangementer på skolen går forud for eventuelle fritidsaktiviteter.
Indholdsplan

Kontaktlærer og Team-lærer

Det skal være sjovt, trygt og udviklende at være elev på Skals Efterskole.
Alle elever har tilknyttet en team-lærer og en kontaktlærer.
Team-læreren er en af elevens faglærere, der har særligt fokus på elevens faglige udvikling samt
trivsel, indsats og opførsel i klassen. Det er også team-læreren der sørger for at indhente den
nødvendige viden i forhold til de faglige forældresamtaler samt til bedømmelse af elevens
uddannelsesparathed.
Kontaktlæreren er en af to lærere der er tilknyttet den etage eleven bor på. Her er fokus på trivsel
og personlig udvikling. Kontaktlæreren har den første forældresamtale, hvor det primært er opstart
på efterskole og elevens trivsel og sociale relationer der er omdrejningspunktet. I spørgsmål der
ikke er direkte fagrelaterede, vil kontaktlæreren være den primære forbindelse mellem skole og
forældre.

Indholdsplan

Åbningsdag

De nye elever bliver afleveret af forældre og søskende.
Der anvises værelse, bydes velkommen, personalet præsenteres og skoleåret er i gang.
Programmet for en åbningsdag vil typisk se ud som følger:
kl. 14.00 – 15.00:

Ankomst (henv. i hovedbygningen)
Udlevering af navneskilte.
Anvisning af hus/værelse.
Huslærerne tager imod.
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kl. 15.00 – 17.00:

Velkomst i spisesalen.
Velkomsttaler, sange, kaffe.

kl. 17.00:

Forældrene tager afsted.

kl. 18.00:

Elever og lærere spiser aftensmad sammen.

kl. 19.00 - 20.00:

Alle i hallen: “Isbrydning”.

kl. 20.00 - 21.30:

Fælles “GODDAG” aften.
Præsentation, sange, forfriskning.

kl. 21.30:

Husmøde.

kl. 22.00:

Alle på egne værelser.

kl. 22.30:

Godnatrunde.

kl. 23.00:

Lyset slukkes og ro på skolen.
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Indholdsplan

Formål:
-

Introuge

at orientere eleverne om skolen, det lokale miljø og vores forventninger til dem
at eleverne lærer hinanden at kende på det uformelle plan.
at tilgodese fællesskabet på værelset, etagen samt det store fællesskab.

Indhold:
Ugen er en kombination af ”ryste-sammen aktiviteter” og start på den boglige
undervisning. Eleverne lærer hinanden at kende med afsæt i etagen de på og klassen de
skal gå i. Eleverne introduceres for skolens IT-systemer, skema, rengøring og
hverdagsrutiner i daglidagen.

Indholdsplan

Arrangementer

I løbet af skoleåret bryder vi dagligdagen med forskellige arrangementer. Formålet med
arrangementer er først og fremmest
◼ at give fælles oplevelser og styrke sammenholdet.
◼ at blive klogere
◼ at eleverne oplever kulturelle arrangementer af en genre, som de måske normalt ikke beskæftiger
sig med

Indholdsplan

Fællesrejse

Formål:

Formålet med fællesrejsen er at give eleverne et positivt afbræk i hverdagen. Rejsen
skal give mulighed for samvær omkring anderledes opgaver end dem, de møder i
dagligdagen på skolen. Det skal tilstræbes, at eleverne får mulighed for at finde sammen
med andre kammerater end dem, de plejer at være sammen med.

Stedet:

Hamborg
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Indhold:

Turens længde er 4 dage.
Turen placeres i oktober efter efterskolernes dag.
Der arrangeres besøg på internationale og historiske museer, kulturelle institutioner og
udstillinger.

Indholdsplan

Efterskolernes dag/aften

Den sidste søndag i september og den første onsdag i januar er der hvert år åbent hus på de fleste af
landets efterskoler også på Skals Efterskole. På denne dag kan alle komme og se skolen. Dette gælder
naturligvis også eventuelt kommende elever.
I denne periode er vore værksteder i gang, for at vise hvad vi går og laver.
Alle gæster bliver vist rundt af vore elever.
Er gæsterne interesseret i en snak med en lærer, kan dette også lade sig gøre, idet vore lærere
cirkulerer rundt blandt gæsterne.
Der serveres mad og drikke.

Indholdsplan

Skolernes motionsdag

Der tilrettelægges en motionsdag for eleverne. Dagen er oftest den sidste fredag inden
efterårsferien. Der skal være mulighed for at deltage på forskellige niveauer/sværhedsgrader.
At orientere kollegerne om deres opgaver på denne dag.

Indholdsplan

Alternativ uge

Formål: Alle eleverne skal deltage i planlægningen og gennemførelsen af et projekt med det mål at
den enkelte elev og i fællesskab med andre udvikler sig fagligt og personligt gennem et
kreativt og skabende arbejde.
Projektet kan udmunde i en forestilling.
Gennem elevernes involvering i projektet skal der gerne skabes en god fællesoplevelse.
Ligeledes skal der gerne opstå en så høj grad af ansvarlighed, at det færdige produkt er
præget af engagement, kreativitet og begejstring.
Der kan inddrages gæstelærere til den alternative uge.
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Metode: Ud fra det overordnede tema skal elevernes forslag/ ideer indarbejdes i projektets
endelige form.

Indholdsplan

Formål:

Mundtlig prøveperiode

- Eleverne bliver bedst muligt forberedt til de mundtlige eksaminer.

Indhold:
- For de elever der ikke er til prøver er der 2 moduler af 80 min., hvor eleverne sammen
med en lærer forbereder sig til de kommende eksaminer. Timerne starter i auditoriet og
eleverne går derefter ud og arbejder i husene, da alle klasse er optaget af prøver.
Om eftermiddagen skal alle ellever vælge mindst et af de udbudte, lærerstyrede aktiviteter
af halvanden times varighed.

Indholdsplan

Outrouge

Formål : - at eleverne får en god, sjov og tryg afslutning på deres
efterskoleophold langt væk fra prøverne.
- at eleverne for alvor oplever elevgruppen som en sammentømret
gruppe via forskellige oplevelsesrige og fællesskabsgivende
aktiviteter væk fra skolen.
- at eleverne på en højtidlig måde får overrakt deres prøvebeviser
foran alle elever, forældre og skolens personale.
Indhold :
- Hovedrengøring af skole og elevetager.
- Afslutningsfest.
- Oprydning og pakning af habengut.
- Sidste fælles sangtime.
- Fælles afslutning med alle elever, forældre samt skolens
personale, hvor den sidste sang synges, og de sidste taler holdes.
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Indholdsplan

Afslutningsdag

Et program for den officielle del af afslutningsdagen vil typisk se ud som følger:
Mellem kl. 11.00 - 12.00 er der pakning af biler.
Kl. 12.00 samles vi for sidste gang i hallen, hvor skolens kor vil give deres bidrag til den rette
afskedsstemning.
Efter overrækkelse af prøvebeviser samt et par velmente ord fra forstanderens side, synger vi
skoleårets sidste sang.
Dagen slutter med ta’selv kaffe, et sidste knus, farvel og på gensyn.

Indholdsplan

Weekender

Weekenden starter fredag eftermiddag kl. 15.00 og slutter søndag aften kl. 21.00 med fællessamling.
Til denne skal alle elever, der har været væk fra skolen, være tilbage. Hvis man vælger at være på
skolen i weekenden, er man her hele weekenden.
Friweekends skal være en blanding af hygge og pligter, idet der i løbet af weekenden skal være nogle
obligatoriske aktiviteter, nogle tilbud om aktiviteter, ligesom der vil være nogle praktiske opgaver
(såsom madlavning og rengøring), som skal løses.
Aktiviteternes art afhænger af antallet af elever.
Temaweekender arrangeres med varieret indhold i løbet af skoleåret. Indholdet kan f.eks. være
pige/dreng, kanotur, kreative aktiviteter, osv.
I løbet af skoleåret er der et antal såkaldte” blive-weekender”, som er obligatoriske for alle elever.
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Indholdsplan

Vejledning

5.00

Formål:
•
•
•
•

Med afsæt i elevernes uddannelsesplaner skal eleverne fortsætte arbejdet med deres egen
uddannelse og fremtid.
Eleverne skal tilegne sig et kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder.
Alle skal opnå evt. udbygge forudsætninger for at træffe et selvstændigt valg af både uddannelse
og erhverv, således at det bliver egne forudsætninger, behov, ønsker og muligheder, der kommer
til at afgøre valget.
Oplyse om muligheden for uddannelse/arbejde/studieophold i udlandet.

Indhold:
•

To individuelle samtaler med for den førstes vedkommende den ene af skolevejlederne i starten
af skoleåret med udgangspunkt i den medbragte uddannelsesplan, og for den andens
vedkommende med kontaktlæreren angående den enkeltes videre forløb i uddannelsessystemet.

•

For at kunne træffe sit eget valg hvad angår uddannelse og erhverv, skal man kende
valgmulighederne. De forskellige uddannelsesmuligheder vil derfor blive gennemgået.

•

Praktiske forhold omkring spilleregler, ansøgningsfrister og andet i forbindelse med både studieog erhvervsvalg vil blive gennemgået.

•

Mulighed for besøg på forskellige uddannelsesinstitutioner via brobygning.

•

Der vil blive en uddannelsescafé på skolen i nov/dec måned, hvor tidligere elever vil komme en
hel aften og fortælle om det, de går i lige nu. Primært elever der nu går på én eller anden gymnasial
uddannelse. De bliver bedt om at medbringe bøger, rapporter, skriftlige afleveringer etc. så vore
elever kan få en fornemmelse af, hvad der kræves på den enkelte ungdomsuddannelse.
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Det er målet, at ovenstående elementer kædes sammen i en blanding af teori og praksis, ligesom
undervisningen skiftevis forestås af skolens lærere og kvalificerede folk udefra.
Der er i forbindelse med vejledningen omkring studie- og erhvervsvalg både tid og mulighed for
generel og overordnet orientering og vejledning af hele elevgruppen, samt mulighed for individuel
vejledning (ud over de to personlige samtaler), hvor den enkelte elev får besvaret sine personlige
tvivlsspørgsmål.

B. Brobygning.
Alle elever på 10. klassetrin skal i 1 uges brobygning til ungdomsuddannelserne. Heraf skal mindst
den ene være til en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse.

Uddannelsescafé.
På et tidspunkt inden disse skolebesøg kommer nogle tidligere elever og fortæller om, hvordan de
oplever deres ungdoms-uddannelse, samt hvordan de oplevede over-gangen fra efterskole til
ungdomsuddannelse. De medbringer bøger, opgaver, rapporter etc. til gennemsyn. Der vil være
repræsentanter fra de forskellige ungdoms-uddannelser.

C. Selvvalgt opgave i 10. klasse.
Den nye lov vedr. 10. klasse kræver, at alle elever i 10. klasse udarbejder en personlig opgave med
udgangspunkt i uddannelsesplanen og brobygningsforløbet, kaldet OSO (Obligatorisk Selvvalgt
Opgave). Opgaven kan have forskellig karakter, og kan bl. a. handle om den fremtidige uddannelse
eller erhverv. Desuden er der mulighed for at arbejde med et fagligt emne i relation til
uddannelsesplanen.

Der er mulighed for at kombinere arbejdet med besøg i virksomheder og på uddannelsessteder m.v.
Arbejdet med OSO foregår i oktober-november.

Indholdsplan

Obligatorisk selvvalgt opgave

Du skal som en del af undervisningen i 10. klasse lave en Obligatorisk Selvvalgt Opgave.
Opgaven har til formål at styrke dig i dit valg af uddannelse.
Din opgaves emne og indhold skal derfor tage udgangspunkt i din uddannelsesplan og valg af
ungdomsuddannelse, herunder aktiviteter i form af brobygning (nogle elever i 9. klasse har ikke
været i brobygning) og andet.
Du skal altså vælge et emne, som har sammenhæng med den uddannelse, du regner med at tage,
eller det job, du kunne tænke dig at beskæftige dig med i fremtiden.
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Du skal lave en skriftlig opgave og et konkret produkt:

Alle elever i 10. klasse skal som en del af undervisningen lave en obligatorisk selvvalgt opgave.

Formål:
•

At give eleverne mulighed for at arbejde selvstændigt med et givent emne, der tager
udgangspunkt i elevernes uddannelsesplaner og brobygningsforløb.
• At give eleverne mulighed for at vise, at de kan anvende varierede arbejdsmetoder og
udtryksformer.

Eleven beslutter i samråd med sin vejleder opgavens emne og indhold.
Arbejdet kan foregå i samarbejde mellem to elever, hvis der er en umiddelbar sammenhæng mellem
deres uddannelsesplaner.
Udtryksformen vælges af eleven selv i samråd med vejlederen.
En eventuel fremlæggelse sker i forlængelse af arbejdet med opgaven.
Eleven modtager vejledning af OSO-læreren undervejs for at sikre, at eleven tager udgangspunkt i
egne faglige og personlige kvalifikationer og i uddannelsesplanen.
Opgaven skal bedømmes af kontaktlæreren med en skriftlig udtalelse og med en karakter, hvis eleven
ønsker det (meddeles ved opgavens aflevering). Bedømmelsen skal være afsluttet senest én uge før
de skriftlige prøver begynder.
Bedømmelsen er en vurdering af:
1. Emne og indhold med udgangspunkt i elevens uddannelsesplan.
2. Valg og brug af arbejdsmetoder og undersøgelsesformer.
3. Valg og brug af kilder og materialer.
4. Sammenhæng mellem indhold og udtryksform.
Skolevejlederne kan inddrages i vejledningen, hvis dette skønnes nødvendig.

Indholdsplan

Projektopgaven i 9. klasse

På Skals Efterskole arbejder alle elever med et projekt der tage sit afsæt i fagene historie,
samfundsfag og kristendom. Der er en fælles ramme for projektet under hvilken eleverne arbejder
selvstændigt eller i grupper med en selvvalgt problemstilling.
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Indholdsplan

Brobygning 10. klasse

Alle elever på 10. klassetrin skal i 1 uges brobygning til en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.
Formål:
At give eleverne et indblik i den pågældende ungdomsuddannelse og de krav den stiller til dem for
at undgå et evt. fejlvalg senere.

Al brobygning finder sted på ungdomsuddannelsesstederne.
Eleverne skal lave en logbog til brug for udarbejdelsen af OSO.

Indholdsplan

Udvekslingsrejse til Hanoi

Ung Møder Ung
I dette skoleår udveksler Skals Efterskole med Vietnam (2 x 14 dage).
Mål:
At møde en anden kultur og at få bekræftet eller afkræftet fordomme
At få kendskab til at leve, at handle og at arbejde i et fremmed land
At undre sig, erkende og handle i forhold til ny viden
At blive bevidst om det land man selv kommer fra
At motivere sprogundervisning
At tale og skrive på engelsk
At få mod til at rejse og til at klare sig på egen hånd i et fremmed land
At formidle noget typisk dansk på fremmedsprog
At være vært - og dermed ansvarlig - for et genbesøg
Betingelser: Holdstørrelse: Ca. 30 elever i alderen 15-17 år
2 ansvarlige lærere
Al kommunikation skal foregå på engelsk
Besøg og genbesøg skal foregå indenfor samme skoleår
Indkvartering af elever: Hos værtsfamilier
Indkvartering af lærere: På pensionat
Transportudgifter til og fra udlandet betales af gæsteskolen.
Indkvartering af chauffører efter individuel aftale.
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Alle andre udgifter betales af værterne.
Transportudgifter i forbindelse med ture aftales mellem parterne
Hvornår:

Udvekslingsprogrammet finder sted i henholdsvis oktober og april.

Forberedelse:

Værtsskolen samler profilerne og matcher eleverne.
Den primære kommunikation mellem partnerne foregår ved email, chat
og blog.
Sekundært med almindelige breve
Elevproduceret video
Elevproduceret informationsmateriale
Generel information omkring elever, klasser, skole, by, region, land....på
engelsk
Korrespondance starter i begyndelsen af skoleåret.

Indhold:

Samarbejde om et projekt af fælles og international interesse.
Deltagelse i skoleliv.
Deltagelse i dagligliv hos vært og værtsfamilie.
En dag på ekskursion.

Indholdsplan

Rejsen til England/Cambridge

Formåls- og indholdsbeskrivelse af studieretningsrejse
Sprogskole-tur til England/Cambridge
Learn the language in the country where it is spoken!
Skals Efterskole bygger på den danske kulturarv, men bliver til stadighed mødt og beriget af andre
måder at leve og forstå tilværelsen på. Mellemfolkelig forståelse og opbygning af venskaber på tværs
af kulturer, nationer, sprog m.m. er således en central del af skolens udfordring. Det er i det
ligeværdige møde med andre mennesker og fremmede kulturer, at vi udvikler os. Lærere og elever er
bevidste om, at dannelse og uddannelse ikke kan nøjes med at bygge på danske værdier. Vi må ikke
være for navlebeskuende og indelukkede. Internationale aktiviteter i undervisningen bygger på udsyn
og indblik.
Internationale aspekter bør inddrages i undervisningen og være en del af dagligdagen på skolen, så
eleverne udrustes med interkulturel kompetence og dermed bliver i stand til at ”gå på opdagelse i
verden”. At de gennem aktiv anvendelse af sprog og IT lærer at kommunikere med fremmede og
kunne samarbejde med unge, der er forskellige fra dem selv. At de får mod på at være
opdagelsesrejsende i modsætning til turister. Skolen bør udvise vilje og lyst til at ”møde verden”, og
det internationale arbejde bør have kulturmødet som mål. Forskelle skaber indsigt og forandring!

Formål med rejsen:
• at motivere engelskundervisningen og øge elevernes engelsksproglige færdigheder
• at udfordre eleverne på et højt sprogligt og fagligt niveau
• at give eleverne en kulturel oplevelse
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•
•
•
•

at øge elevernes interkulturelle kompetencer
at give eleverne erfaring med samt mod og lyst til at rejse, studere og klare sig på egen hånd
i udlandet
at give eleverne en forståelse af sig selv som verdensborgere i en større international
sammenhæng
at give eleverne fællesskabsgivende oplevelser med klassen

Rejsens indhold og form:
Destinationen er England med flere dages ophold i Cambridge som et selvfølgeligt rejsemål, da
Skals Efterskole er et certificeret Cambridge-center med tre engelsksprogede IGCSE-klasser.
Cambridge er verdensberømt som et center for læring. Byen tiltrækker studerende fra hele verden,
og gør den til en levende studieby.
Generelle informationer:
• 2 ophold I England med 5 dages sprogskole , faciliteret af EC Cambridge (English Courses,
Cambridge)
• Eleverne indkvarteres to og to
• Der er fuld forplejning
• Skolens regler gælder på hele turen
• Eleverne skal være ”hjemme” kl. 22.30 hver aften
• Rundtur i England.
• Lærernes funktion er: at tage sig af elevernes ”ve og vel”, varetage en del af undervisningen,
deltage + arrangere aktiviteter
• Rejsen ligger i foråret
Beskrivelse af eventuelle før- og efteraktiviteter:
Før:
• Eleverne skal tilegne sig viden om England/Cambridge
• Eleverne skal i samarbejde med lærerne opsætte mål for en udbytterig tur
• Eleverne skal informeres om program, indkvartering, regler, forventninger, de danske
læreres rolle, opførsel/gode ambassadører for Skals Efterskole og Danmark
Efter:
• Elever og lærere evaluerer turen ud fra de opstillede mål
• Lærere evaluerer turen
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Indholdsplan

Rejsen til Nepal

Formåls- og indholdsbeskrivelse af studieretningsrejse
Rejse til Nepal

Skals Efterskole bygger på den danske kulturarv, men bliver til stadighed mødt og beriget af andre
måder at leve og forstå tilværelsen på. Mellemfolkelig forståelse og opbygning af venskaber på tværs
af kulturer, nationer, sprog m.m. er således en central del af skolens udfordring. Det er i det
ligeværdige møde med andre mennesker og fremmede kulturer, at vi udvikler os. Lærere og elever er
bevidste om, at dannelse og uddannelse ikke kan nøjes med at bygge på danske værdier. Vi må ikke
være for navlebeskuende og indelukkede. Internationale aktiviteter i undervisningen bygger på udsyn
og indblik.
Internationale aspekter bør inddrages i undervisningen og være en del af dagligdagen på skolen, så
eleverne udrustes med interkulturel kompetence og dermed bliver i stand til at ”gå på opdagelse i
verden”. At de gennem aktiv anvendelse af sprog og IT lærer at kommunikere med fremmede og
kunne samarbejde med unge, der er forskellige fra dem selv. At de får mod på at være
opdagelsesrejsende i modsætning til turister. Skolen bør udvise vilje og lyst til at ”møde verden”, og
det internationale arbejde bør have kulturmødet som mål. Forskelle skaber indsigt og forandring!

Formål med rejsen:
• at give eleverne en etnisk/kulturel oplevelse i et land med store modsætninger
• at øge elevernes interkulturelle kompetencer
• at give eleverne erfaring med samt mod og lyst til at rejse i ”fremmede” lande, studere og
klare sig på egen hånd i udlandet
• at give eleverne en forståelse af sig selv som verdensborgere i en større international
sammenhæng
• at give eleverne fællesskabsgivende oplevelser med klassen
Rejsens indhold og form:
Destinationen er Nepal som et selvfølgeligt rejsemål, da Nepal til fulde opfylder formålene med
rejsen.
Nepal byder på en rig kulturarv med mange facetter og modsætninger. Her kan opleves traditionelle
skikke, kogekunst, arkitektur, buddhisme, shamanisme og en overvældende flot natur. Rejsens
hovedmål er en lille bjerglandsby i det nordøstlige Nepal, nærmere bestemt landsbyen Sermathang,
hvor eleverne skal leve sig ind i det lokale områdes hverdagsliv.
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Indholdsplan

Rejsen til USA

Formåls- og indholdsbeskrivelse af studieretningsrejse
SIP’s rejse til USA

Skals Efterskole bygger på den danske kulturarv, men bliver til stadighed mødt og beriget af andre
måder at leve og forstå tilværelsen på. Mellemfolkelig forståelse og opbygning af venskaber på tværs
af kulturer, nationer, sprog m.m. er således en central del af skolens udfordring. Det er i det
ligeværdige møde med andre mennesker og fremmede kulturer, at vi udvikler os. Lærere og elever er
bevidste om, at dannelse og uddannelse ikke kan nøjes med at bygge på danske værdier. Vi må ikke
være for navlebeskuende og indelukkede. Internationale aktiviteter i undervisningen bygger på udsyn
og indblik.
Internationale aspekter bør inddrages i undervisningen og være en del af dagligdagen på skolen, så
eleverne udrustes med interkulturel kompetence og dermed bliver i stand til at ”gå på opdagelse i
verden”. At de gennem aktiv anvendelse af sprog og IT lærer at kommunikere med fremmede og
kunne samarbejde med unge, der er forskellige fra dem selv. At de får mod på at være
opdagelsesrejsende i modsætning til turister. Skolen bør udvise vilje og lyst til at ”møde verden”, og
det internationale arbejde bør have kulturmødet som mål. Forskelle skaber indsigt og forandring!
På rejsen kommer eleverne til at opleve nogle af de enorme forskelligheder USA rummer. Med
privat indkvartering i såvel midt-vest og nord-øst vil eleverne på nærmeste hold opleve to meget
foskellige kulturer der begge er USA. Der vil op til og under besøget være fælles projekter med en
projektklasse i USA, der skal sikre en større forståelse for, hvordan forskellige perspektiver kan
styrke arbejdet med projekter.
Indholdsplan

Rejsen til Irland

Formåls- og indholdsbeskrivelse af studieretningsrejse
Rejsen til Irland

Skals Efterskole bygger på den danske kulturarv, men bliver til stadighed mødt og beriget af andre
måder at leve og forstå tilværelsen på. Mellemfolkelig forståelse og opbygning af venskaber på tværs
af kulturer, nationer, sprog m.m. er således en central del af skolens udfordring. Det er i det
ligeværdige møde med andre mennesker og fremmede kulturer, at vi udvikler os. Lærere og elever er
bevidste om, at dannelse og uddannelse ikke kan nøjes med at bygge på danske værdier. Vi må ikke
være for navlebeskuende og indelukkede. Internationale aktiviteter i undervisningen bygger på udsyn
og indblik.
Internationale aspekter bør inddrages i undervisningen og være en del af dagligdagen på skolen, så
eleverne udrustes med interkulturel kompetence og dermed bliver i stand til at ”gå på opdagelse i
verden”. At de gennem aktiv anvendelse af sprog og IT lærer at kommunikere med fremmede og
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kunne samarbejde med unge, der er forskellige fra dem selv. At de får mod på at være
opdagelsesrejsende i modsætning til turister. Skolen bør udvise vilje og lyst til at ”møde verden”, og
det internationale arbejde bør have kulturmødet som mål. Forskelle skaber indsigt og forandring!
Turen en ca. 9 dages rundrejse i Irland med ophold i Dublin, Belfast og Kerry.

Indholdsplan

Rejsen til Sydkorea

På rejsen til Sydkorea, skal eleverne besøge en skole og indkvarteres i private hjem på en del af
rejsen. Eleverne vil på den måde oplever et meget anderledes skolesystem og en helet anden
familiekultur.
Turen byder også på mødet med storbyen Soul, samt besøg i den sydlige del af landet, hvor de skal
besøge Ørsteds vindmøllefabrik i Sygkorea.

Indholdsplan

”International Club”

Formål:
At sikre, at elever med en international baggrund falder til på skolen og føler sig trygge i uvante
rammer langt væk fra familien.
Indhold:
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der afholdes jævnlige møder med gruppen af udlændinge, hvor der snakkes om de ting, som kan
være en udfordring i dagligdagen. Ligeledes introduceres til Danmark og danskere. Der leges og
laves mad.

Indholdsplan

Juledage

Juleudvalget arrangerer i løbet af december måned forskellige planlagte aktiviteter i samarbejde
med elever og vagtlærere. Udvalget står for eventuelle indkøb af materialer.
Formål:
Formålet med juleaktiviteterne er at skabe julestemning og hygge i en kold og mørk tid, samt for at
holde den danske juletradition i hævd på Skals Efterskole.
Indhold
-

Julepyntning af skolen
Juleetage-konkurrence
Luciaoptog
Nisseven
Juleafslutning i Skals Kirke
Juleafslutning på skolen med forældre.
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Indholdsplan

Nyheder/News

Formål:
Som et led i skolens bestræbelser på at være folkeoplysende af bred almen karakter
med henblik på elevernes hele menneskelige udvikling og modning, starter ugens
hverdage med at alle elever samles i auditoriet hvor man lytter til ser
tv-avisen.
Indhold:
Gennem de tre ugentlige nyhedsudsendelser vænnes elever til at se/lytte, følge med i
begivenheder, at skelne nyheder fra hinanden samt at vurdere/vægte een nyhed
frem for en anden. På denne måde opøves eleverne i at danne holdninger og
meninger.
Nyhedsudsendelsen kommenteres af en lærer og derefter samtales om de udvalgte
nyheder. Mindst en dag om ugen er det ”News” og fore går på engelsk med et
internationalt nyhedsfokus.
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Indholdsplan
Formål :

Dansk

Formålet med danskundervisningen er:

* at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder i forhold til litteraturforståelse
genrekendskab og udvikler sig i forhold til at udtrykke sig mundtligt og skriftligt.
* Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes
aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til at eleverne bevarer lysten til at
beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.

Metoder:

Undervisningen tilrettelægges med såvel pararbejde, gruppearbejde og individuelt.
Der arbejdes ofte projektorienteret og computeren integreres i den daglige
undervisning. Der benyttes varierede undervisningsmetoder med samtale,
diskussioner, medier og tekster.

Øvrige bemærkninger:
* Der undervises i dansk på 9. og 10. klassetrin.
* I 10. Cambridge-klasserne arbejdes der henimod en alternativ afsluttende prøve.
Undervisningens indhold sigter mod at gøre eleverne klar til en gymnasial ungdomsuddannelse.

37

Indholdsplan

Formål :

Dansk som andetsprog

Formålet med dansk som andetsprog er:

* at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå dansk sprog, talt og
skrevet, og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.
* At udvikle elevernes bevidsthed om dansk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse.
Eleverne på dansk som andetsprog har ofte meget forskellige forudsætninger. Nogle har ingen
forudgående kendskab til dansk mens andre har talt dansk i hjemmet men aldrig har fået
undervisning. Holdet er lille og udfordringerne tilpasses den enkeltes behov.
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Indholdsplan

Formål:
•

Matematik

Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og
anvende matematik i sammenhænge og naturforhold. Analyse og argumentation skal
indgå i arbejdet med emner og problemstillinger.

•

Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra
egne forudsætninger.

•

Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i
kulturelle og samfundsmæssige sammenhænge.

Undervisningens grundlag:
• Undervisningens grundlag er beskæftigelse med tal, regning og geometrisk beskrivelse
knyttet til dagligdag og omverden.
•

Gennem arbejdet med konkrete problemstillinger skabes der baggrund for at udvikle
faglige beskrivelsesmidler og for at erkende generelle sammenhænge.

•

Undersøgelser, systematiseringer og ræsonnementer er bærende for opbygning af
matematisk viden og kunnen.

Arbejdsmetoder:
• Eleverne arbejder med matematikkens opbygning og hvordan fagets begreber og
metoder anvendes i praksis.
•

I arbejdet indgår systematiseringer og ræsonnementer dels i relation til matematikkens
anvendelse, dels i relation til teoretiske overvejelser

•

Eleverne inddrages i overvejelser og valg af temaer til undervisningen
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Fremmedsprog – Engelsk, tysk og fransk

Indholdsplan

Formål :

Formålet med fremmedsprogsundervisningen er:

* at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå det pågældende
sprog, talt og skrevet, og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.
* At udvikle elevernes bevidsthed om sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse.
* Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes
aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til at eleverne bevarer lysten til at
beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.
* Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i andre lande og derved
styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur.
Indhold:
De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:
*
*
*
*

Kommunikative færdigheder
Sprog og sprogbrug
Sprogtilegnelse
Kultur- og samfundsforhold

Metoder:

Undervisningen tilrettelægges med såvel pararbejde, gruppearbejde og individuelt.
Der arbejdes ofte projektorienteret og computeren integreres i den daglige
undervisning. Der benyttes varierede undervisningsmetoder med samtale,
diskussioner, sange og tekster, lytteøvelser, improvisationer, rollespil,
kommunikative øvelser, spil, DVD mv., gæstelærere etc.

Øvrige bemærkninger:
* Der undervises i fremmedsprog på 9. og 10. klassetrin.

* Den tilbudte prøveform svarer til folkeskolens.
Cambridge engelsk: Eleverne undervises efter Cambridge Curriculum på niveauet IGCSE og
afslutter med at aflægge prøve i faget ved skoleårets slutning.
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Indholdsplan

Formål:

Naturfag

- at vi gennem undervisningen i naturfag giver eleven
interesse og baggrund for at beskæftige sig med forhold af
fysisk, kemisk, biologisk og teknisk art.
- at vi gennem undervisningen giver eleven baggrund for at kunne
vurdere og selvstændigt tage stilling til naturvidenskabelige og
teknologiske problemer, som har betydning for den enkelte og
samfundet.
- at eleven gennem undervisningen oplever faget og dets indhold og udvikling i
samspil med den øvrige samfundsudvikling.
- at eleven er i stand til at tage medansvar for udviklingen og for brugen af
naturressourcer og teknik, både lokalt og globalt.

Indhold:

Undervisningens indhold skal være en vekselvirkning af praktisk og teoretisk art.
Teorien skal opleves som en hjælp til løsning og forståelse af praktiske problemer.
Bl.a. ved at beskæftige sig med hverdagsfænomener skal undervisningen have
brugsværdi for eleverne.
Elevernes erfaringer skal i videst mulig omfang udnyttes og udbygges.
Dette skal bl.a. bevirke, at det bliver mere spændende for dem at iagttage
verden.
Undervisningen skal ikke kun dreje sig om, hvad andre har fundet frem
til. De skal også lære metoder til selv at undersøge og dermed skabe sig
en viden. De skal gives en baggrund for at kunne vurdere og tage ansvar.
De skal erfare, at nye spørgsmål hele tiden kommer til, og at meget få
ting er endelige og eviggyldige. Følelser og livsanskuelser har ligesom
historiske og samfundsmæssige aspekter deres plads i undervisningen.
Undervisningen skal være et grundlag for og forberedelse til
videregående arbejde med faget i forbindelse med videre uddannelse.
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Indholdsplan

Skals Internationale Projektklasse (SIP)

Skals Internationale Projektklasse (SIP)
SIP er Skals Efterskoles internationale projektklasse. Projektet henvender sig primært til elever, der
ved, at de vil videre i en teoretisk uddannelse, og som ved skoleårets start allerede er fagligt
kvalificerede til en gymnasial uddannelse. Der vil blive stillet store krav både til elevernes
arbejdsindsats, fleksibilitet og modenhed.

Den internationale dimension
Skals Efterskole er en skole, der lægger stor vægt på den internationale dimension. Dette er en af
skolens hjørnestene, og derfor vil en meget stor del af projektarbejdet i SIP-klassen være præget af
denne grundholdning. Nogle år har Skals Efterskole udenlandske elever på skolen, og derfor vil
engelsk blive et naturligt arbejdssprog.
Målsætningen med SIP
Målet med SIP er at selvstændiggøre eleverne og indarbejde nogle gode arbejdsvaner, som kan gøre
dem til aktive medspillere i deres kommende uddannelse og arbejdsliv. Når året er omme, er det
vores klare mål, at eleverne skal kunne håndtere følgende områder:
•
•
•
•
•
•

lytte og respektere hinanden
tage initiativ og ansvar
give og modtage kritik
udfordre sig selv og turde møde det ukendte
finde kreative indfaldsvinkler til at løse opgaver
finde, håndtere og formidle viden, på både traditionelle og utraditionelle måder

Arbejdsformer
SIP er en anderledes måde at gå i skole på. Skemaet er ikke delt op i traditionelle timer, hvor man
f.eks. har dansk hver tirsdag morgen. Det vil primært være gruppeprojekter, hvor den enkelte elevs
ansvar for sig selv og gruppen vil være i højsæde. Det er i disse situationer, eleverne lærer at
forholde sig kritisk til hinanden. Denne arbejdsform er både funktionel og relevant i vores moderne
samfund og vil stille meget store krav til elevernes selvdisciplin og arbejdsindsats. Alle projekter
tager udgangspunkt i reelle situationer, og disse formidles videre til relevante brugergrupper. Der
vil derfor også blive arbejdet med forskellige måder at fremlægge på.
Lærerens rolle
Da projektformen ikke er så udbredt, er det klart, at lærerens rolle også vil være defineret
anderledes. Der er 2 lærere tilknyttet klassen, og disse vil løbende komme med både faglige input
og konstruktive og kritiske tilbagemeldinger til både gruppen samt den enkelte elev i forbindelse
med projektarbejdet. Disse tilbagemeldinger gælder både det faglige arbejde, samt elevernes
holdning og ansvarlighed overfor resten af gruppen. Med andre ord, ikke alt vil blive accepteret.

42

Projekteksempler
Alt arbejde i SIP-klassen er projektarbejde. Nogle få af projekterne er fastlagt af de 2 lærere, men
langt de fleste projektemner bliver besluttet af eleverne selv. Deres mulighed for indflydelse vil,
efterhånden som året skrider frem, blive større og større.
Der vil i løbet af skoleåret være 3 projekttyper:
Individuelt projekt
Når eleverne har vænnet sig til arbejdsformen, vil de hver især skulle arbejde med et større
individuelt projekt op. Dette projekt vil foregå sideløbende med andre projekter og sikre, at eleverne
altid har lektier for. Emnet er selvvalgt og vil udelukkende være baseret på den enkelte elevs
interesseområde eller evne til at udfordre sig selv. Et projekteksempel kunne være at skrive og
illustrere en børnebog.

Brobygning
I dette skoleår er der i et samarbejde med EUC Midt, Viborg, aftalt et 3 ugers brobygningsforløb,
hvor eleverne i disse uger følger et særligt tilrettelagt undervisningsforløb på Medieskolen. Den
erhvervede kompetence indenfor film og redigering indgår i arbejdet med de skitserede projekter.
Prøveformer
SIP giver ikke mulighed for at tage en ministeriel 10. klasses prøve.
Året afsluttes med en intern prøve af en uges varighed, hvor holdet vil blive prøvet i de
kompetencer/færdigheder, de har udviklet i løbet af året. Vurderingskriterierne vil tage
udgangspunkt i elevernes evne til at tage ansvar og samarbejde. Desuden vil deres evne til at
indsamle relevant viden og bearbejde denne blive vurderet. Eleverne vil ved årets afslutning
modtage en skriftlig udtalelse, hvor både indsatsen i løbet af året samt prøveugen vil blive vurderet.
SIP er for fremtiden
Langt de fleste elever har igennem hele deres skoleopvækst mødt traditionel undervisning, hvor
læreren tager ansvaret for elevernes indlæring. Det er oftest de samme arbejdsformer eleverne
møder i de gymnasiale uddannelser. Undersøgelser har vist, at det ikke er disse arbejdsformer
arbejdsgivere og samfundet efterspørger, hverken i år 2003 eller fremover. På arbejdsmarkedet vil
man have ansatte, der kan tage initiativer, er selvstændige, men samtidig er samarbejdsdygtige.
Ansatte der kan tænke kreativt og tør tage ansvar. Det er disse kompetencer/færdigheder, vi vil
udvikle hos vores SIP-elever, så de er rustet til at møde de udfordringer arbejdsmarkedet
efterspørger.

Indholdsplan

Projektfag

Alle 10. klasses elever i vores aldersintegrerede klasser skal have ”projektfag”
Vi arbejder målrettet på at gøre eleven klar til netop den ungdomsuddannelse, der passer til dennes
ønsker og planer for fremtiden.
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Vi vil i projektfaget styrke elevenes evne til at arbejde med problemorienterede projekter. De skal
lære at lave relevante problemformulering indsamle data og finde kilder og evne at få det samlet i
konklusioner og perspektiver.
Projekterne foregår i grupper, hvor der arbejdes med grupperelationerne og brugen af den enkeltes
kompetencer i gruppen.

Indholdsplan

Profilfag

Profilfag
Du sammensætter din fagrække på Skals Efterskole med
•
•
•
•

PRØVEFAG (afhængig af hvilken studieretning du har valgt)
PROFILFAG (der kan vælges mellem 8 meget forskellige profilfag)
VALGFAG ( som du kan vælge, hvis du har mere plads i dit skema)
FÆLLESFAG (disse fag vælger skolen for dig… læs om fællesfag her på siden)

Under overskriften: FORDYBELSE OG SAMMENHÆNG skal du vælge et linjefag. Faget vælges
for hele året. Profilfaget er en eftermiddag om ugen, hvor du kan koncentrere dig om netop
det, der giver dig mest mening, som du brænder mest for, og som kan være med til at skubbe
dig i den rigtige retning, når det drejer sig om at forberede dig til din fremtidige uddannelse.
Det endelige valg af lprofilfaget foregår i foråret inden skole start – og der er en
fortrydelsesperiode på 14 dage. Der er i nogle fag et maksimalt deltager antal, og vi kan derfor
ikke garantere alle deres første prioritet.
Du er sammen med kammerater på tværs af køn og årgange i profilfagene.

1. Outdoor
Outdoor på Skalss Efterskole
Vores Outdoor-profilfag er for dig, der har lyst til at prøve dig selv af igennem forskellige outdoordiscipliner. Outdoor sammenkæder udfordringer i naturen med samarbejds- og ledelsesdiscipliner.
Indhold på Outdoor
I linjefaget Outdoor dyrker vi vandsport fx kano og kajak, klatring, orientering, bueskydning,
friluftsaktiviteter og samarbejdsøvelser. Du opnår at mestre de grundlæggende færdigheder inden
for de forskellige discipliner. Samtidig vil du blive udfordret både fysisk og mentalt. Du vil
igennem forløbet blive trænet i at træffe beslutninger – ofte i pressede situationer og vigtigst af alt i
at samarbejde med andre. Målet er, at du tilegner dig erfaringer og nogle personlige værktøjer, som
du vil få gavn af hele livet.

44

Vi kræver ikke, at du er i særlig fysisk form - kun at du tør kaste dig ud i nye udfordringer og har
viljen dertil.

2. Kreativitet og Skabertrang
Indhold på Kreativitet og skabertrang
I samarbejde med Skals – Højskolen for design og håndarbejde udbyder vi dette spændende
temafag, hvor du vil arbejde med former, farver, håndværk og design. Du får mulighed for at
arbejde på højskolens værksteder – i et miljø, der emmer af kreativitet. Underviserne er højskolens
faste lærere og gæstelærere med hvert deres fagområde. Der er sammensat et program, hvor du skal
arbejde med sjove teknikker – gamle og nye. Der vil være undervisning i fx strik, design, hækling,
æsker, syning, broderi, print, læder, keramik, re-design… Du får mulighed for at lære mange
forskellige teknikker, og du lærer at udvikle dine idéer til færdige produkter. Du vil opleve, hvor
sjovt det kan være at designe og udføre sine egne idéer.

3. Medier
Indhold på Mediefag
På mediefag lærer du fra idé til færdig produkt at udtrykke dig i tekst, billeder, lyd og video. Det
kunne være som journalist, fotograf eller filmproducent. Herudover kommer du til at stifte
bekendtskab med forskellige kommunikationsværktøjer. Der vil desuden være en gæstelærer fra
Media College Denmark, samarbejde med lokale aviser, workshops og ud-af-huset oplevelser, hvor
vi finder inspiration til det daglige arbejde.
Mediefag er projektorienteret med fingrene i teknikken, så i årets løb kunne målene være:
Fotoudstillinger
Fototryksager
Filmproduktioner
Se og diskutere film
Facebook, Instagram, blogging mv.
Bliv klogere på din egen brug af medier.

4. Fitness
Indhold på Fitness
Når du vælger Fitness, vil du få masser af træning i form af styrketræning i skolens fitnesscenter
samt forskellige fitnessformer, som eksempelvis crossfit på vores egen bane. Du vil også modtage
undervisning i store fitnesscentre. Derudover vil du blive klogere på, hvordan du lægger dit eget
styrketræningsprogram, laver en sundhedsprofil etc. Glæd dig til en række fede og sjove timer, hvor
vi sammen i en god stemning fyrer den af!
I Fitness vil du opleve:
at få større styrke
at blive mere fit
gode træningskammerater
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5. Body, Mind & Soul
Indhold på Body, Mind & Soul
Du vil blive præsenteret for et potpourri af redskaber til en bevidst stillingtagen til dig selv og dine
valg i forbindelse med dit liv. Samtidig vil du få mere energi og livsglæde i hverdagen. Vi arbejder i
løbet af året med psykologi, filosofi, teambuilding, sundhed, kommunikation, positiv tænkning,
latter-events, yoga, tai-chi, meditation & mindfulness. Desuden skal du være forberedt på en gang
imellem af være fysisk aktiv. Alt sammen med henblik på at give dig mulighed for at lære at leve i
nuet, for at blive klogere på dig selv og andre samt træffe gode valg for din tilværelse. Du vil møde
mentale udfordringer i forbindelse med diskussionsgrupper, hvor spørgsmål som ”Hvem er
jeg?”, ”Hvad er rigtigt, og hvad er forkert?” og ”Er der mere mellem himlen og jord?” tages op. Du
kan risikere at få flyttet dine grænser og at komme ud af din ”comfort zone".

6. Spring
Indhold på spring
Når du melder dig til Spring, vil du forbedre din krops fysiske formåen på mange områder. Glæd
dig til et positivt træningsmiljø, hvor du vil udvikle dig fysisk, psykisk og mentalt. Selvom det er
individet, der er i fokus, vil der blive lagt stor vægt på det sociale og på samarbejde. Vi vil opbygge
et positivt træningsmiljø med et stærkt, sjovt og forpligtende kammeratskab.
Ud over at blive en sej springer, der hele tiden udvikler sig, vil der blive brug for grundtræning,
grundtræning og grundtræning, og resultaterne vil hurtigt komme. Spring er både udfordrende leg
og hård fysisk træning. Du kommer til at flytte dine grænser – og glæd dig: Inden længe kan din
krop gøre ting, du aldrig troede var muligt.
I Spring arbejder vi med:
Springteknik
Fysisk træning
Modtagning
Sammenhold og kammeratskab
Planlægning af arrangement
Opvarmning
Skadeforebyggelse
Det er ikke nødvendigt, at du før har dyrket gymnastik, for at vælge faget – du skal blot have lysten!
Ud over vores egne faciliteter vil vi også besøge springcentre, hvor nye spring kan indøves.

Indholdsplan

Sangtime

Formål:
- at bibringe eleverne en bevidsthed om den danske kulturarv gennem valget af
forskellige danske sange.
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- at eleverne lærer et bredt udsnit af den danske og den internationale sangskat.
- at slutte ugen af i fællesskab.
- at tilstræbe, at eleverne går positive til weekend.
Indhold:

Diverse sange, både danske og udenlandske.

Indholdsplan

Fortælletimer

Fortælletimerne er de af skolens skemalagte timer, hvor det folkeoplysende, holdningspåvirkende
og identitetsskabende hovedsigte bør komme tydeligst frem. Fortælletimer bør være af bred almen
karakter.

Formål.
Formålet med timerne er:
At give eleverne en ide om deres lands og verdens historie, for at de får et forhold til
den kultur, som de er en del af.
At oplyse eleverne om nutidens samfundsforhold - nationalt og internationalt.
At give eleverne en fornemmelse for sammenhængen mellem begreberne egenskab,
fællesskab, medborgerskab og verdensborgerskab gennem udvalget af emner.
At præsentere dem for forskellige holdninger og idealer, som de kan tage til sig eller
tage afstand fra, når de skal forme og bevidstgøre sig om deres egen identitet.
At give dem gode lytteoplevelser, så de også i fremtiden tør opsøge “det levende ord”.

Indhold:
Indholdet kan være meget blandet, men en form for historisk overblik må være et naturligt indhold ikke mindst på baggrund af, at megen egentlig historieundervisning er blevet til temalæsning, som
forsømmer at give eleverne et historisk overblik.
Holdninger og idealer kan formidles ved at fortælle om historiske personer eller personer i
verdenslitteraturen, som repræsenterer disse holdninger.
Formen er foredragets form og ikke dialogens (det har vi alle de andre undervisningstimer til). De
skal prøve at opleve med øret og med fantasien. Det er læreren, der er velforberedt og eleverne, der
kritisk lytter, tænker over og forholder sig til det, de hører. Hvilket udbytte den enkelte elev får,
skal vi have mod til ikke at efterprøve.
Holdstørrelse:
Faget er obligatorisk

alle eleverne
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Indholdsplan

Gymnastik

Formål :
- at opnå kropsbevidsthed
- at eleverne får fysisk træning og derigennem bliver motiverede til at opnå en god fysisk
form.
- at arbejde med en bevidst træning af motoriske færdigheder.
-

at opleve rytme og bevægelse.

-

at opdage fysisk aktivitet som en væsentlig faktor i vekselvirkningen mellem “krop og bog”
samt til opnåelse af almen velvære.

-

at opleve det fællesskab, det giver at opnå et resultat sammen med andre.

Eleverne skal :
-afprøve sig selv / eksperimentere
-øve
-træne
-skabe
-samarbejde
Indhold :
Almindelig grundtræning :
Styrke - målbevidsthed, koncentration, vilje – bevægelighed - øgede muligheder med kroppen koordination - samspil med andre, opmærksomhed, indføling – udholdenhed - beslutsomhed,
tålmodighed – stædighed - vilje
Musik - bevægelse - rytmik.
Lege med forskellig karakter- inde/ude.
Spænding-/afspændingsøvelser - massage - afslapning.
Balanceøvelser - akrobatik - spring.
Der arbejdes med ovenstående både individuelt, parvis og i grupper.
Gymnastikundervisningen slutter med en fælles deltagelse i DGI-Midtjyllands forårsopvisning,
med deltagelse af gymnastikforeninger og andre efterskoler, hvor eleverne viser, hvad der er
arbejdet med gennem året.
Formålet er, at eleverne, ud over at præsentere skolen og det, den står for, oplever det sammenhold,
det giver at fremvise et fælles produkt.
Udover fællesgymnastikken har drengene obligatorisk spring og pigerne ditto rytmisk gymnastik i
dele af året

48

Indholdsplan

Politik

Formål:

At give eleverne indblik i hvad det vil sige at være menneske i nutidens verden samt at
få eleverne til at forstå, hvad der foregår og hvad man som samfundsborger er nødt til
at sætte sig ind i for ikke at miste muligheden for at få indflydelse på de ting, som
berører vores hverdag.

Mål:

At eleverne får lyst og evne til at tage stilling til forskellige samfundsproblemer, når de
læser om dem i avisen eller ser indslag om dem i tv.

Undervisningsform:
Projektstyret i mindre grupper eller individuelt. Oplæg fra lærer med efterfølgende debat.
Indholdsplan

Tegning

Formål: - at give eleverne oplevelsen af, at alle kan tegne.
- at opøve og afprøve forskellige tegneteknikker.
- at lære om proportioner, form, farveskalaer, lys og skygge.
- at opøve kunsten i at se tingene og fastholde dem på papiret.

Metode:

De forskellige tegneteknikker indøves gennem bundne opgaver. Derefter
fordyber eleverne sig ud fra egne valg af tegneobjekter og materialer.

Materialer: Tegneblyanter, kulstifter, akvarelfarver m.m.

Indholdsplan

Boldspil

Formål:
At udforske forskellige og mindre kendte boldspil.
Indhold:
Valgfaget Boldspil beskæftiger sig med boldspil i alle afskygninger. Vi undgår de store boldspil
som fodbold og håndbold og prøver spil af som du med garanti ikke har prøvet før. Vi spiller gamle
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såvel som nye boldspil og ser på, hvad man spiller i andre lande. Hver lektion er forskellig fra den
forrige og vi udvikler vores egne spil som vi sammen prøver af.
Nøgleordene i Boldspil er:
•
•
•
•
•

Opvarmning
Samarbejde og konkurrence
Grundlæggende boldøvelser
Almen spilforståelse
Spiludvikling

Indholdsplan

Psykologi

Formål :

- at give eleverne en større selvforståelse.
- at give eleverne mulighed for at forstå sig selv i samspil med andre mennesker i
forskellige sammenhænge.
- at give eleverne mulighed for at forstå og bearbejde de signaler, de modtager fra
omverdenen.

Indhold :

Indhold: - med problemorienterede oplæg, samarbejdsøvelser, film og artikler
indenfor forskellige områder (psykologiske retninger; udviklingspsykologi,
differentiel psykologi, socialpsykologi, indlæringspsykologi, motivation og
følelsesliv, samt assertion og kommunikation) lægges der op til debat og selvstændig
stilingtagen…

Indholdsplan

Masser Af Sport

Formål:
At udforske forskellige former for sport
Indhold:
Valgfaget MAS beskæftiger sig med idrætsgrene i alle afskygninger. Det er faget for de elever, der
interesserer sig for forskellige og mindre kendte former for sport. Eleverne vil have stor indflydelse
på hvilke spil og lege, der vil blive præsenteret. Eleverne vil også blive inddraget som undervisere i
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de situationer, hvor de besidder evner indenfor en sportsgren, som de kan involvere klassen i. Der
vil i enkelte tilfælde også blive inddraget eksterne undervisere.
Nøgleordene i MAS er:
•
•
•
•
•

Opvarmning
Interesse for at lære nye idrætsgrene
Glæden ved at bevæge sig
Almen spilforståelse
Spiludvikling

Indholdsplan

Crossfit

Formål og Indhold:
CrossFit er en træningsform, hvor det gælder om at være alsidig i sine evner. Når du dyrker
CrossFit, styrker du mange forskellige dele af din krop på een gang! Det er vigtigt f.eks. ikke kun at
være god til styrke, men også kondition.
Målet for valgfaget er at give dig oplevelsen af at være en del af et hold. CrossFit handler om at
presse sig selv til det yderste i et trygt miljø. Ingen er færdige, før den sidste er over målstregen!

Valgfagets længde er 1,5 time. Det er bygget op således, at vi starter med 30min opvarmning og
teknik - herefter en 60min WOD (Workout Of The Day). Du vil stifte bekendtskab med:
-

Cardio træning

-

Forskellige styrkeøvelser

-

Fleksibilitet og smidighed·

Indholdsplan
Formål:

at lege og have det sjovt i vandet.

På pindene

- at både nybegyndere og mere erfarne oplever en glæde og tilfredsstillelse
ved at skabe brugsting med traditionelle håndværk som strikning og hækling
- at elevernes kendskab til garner, teknikker og forarbejdningsmuligheder udvides
- at give eleverne mulighed for en langsomhed, som skaber en meditativ tilstand
- at eleverne oplever fællesskab og en forbindelse til generation efter generation før os
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Indhold:

Øvelser, workshops og inspiration mange steder fra

Indholdsplan

Udvidet rytmegymnastik

Formål:
Formålet er at udforske forskellige rytmiske former for gymnastik og dans. Vi vil forbedre vores
teknik og bevægelser og derved blive bedre udøvere.
Indhold:
I Udvidet rytme beskæftiger vi os med de forskellige former for rytmisk gymnastik, kombineret
med dans af forskellige afskygninger. Vi arbejder med små sekvenser, hvoraf nogle af sekvenserne
skal indgå i vores opvisningsprogram i foråret.
Nøgleordene i Udvidet rytme er:
• Opvarmning
• Samarbejde og fællesskab
• Udvidet gymnastik og dans
• Teknik
• Selvstændighed indenfor bevægelse
• Ekspressiv bevægelse
• Individuelt arbejde

