
 
 

Indholdsplan 2017-18 

Slutmålene for undervisningen i alle prøvefag på såvel 9. som 10. klassetrin er ”Fælles Mål”, der fremgår af 

ministeriets hjemmeside. For de enkelte fag henvises derfor også til denne hjemmeside. 

Undervisning og samvær fremgår af dags- og ugeplanen, ligesom indholdet af den enkelte uge fremgår af 

årsplanen. Der er ikke foretaget ændringer af principperne i opbygning eller indholdskrav til emnedage, -

uger, særlige arrangementer, ekskursioner o.l. 

Brobygning for 10. klasserne afvikles i henhold til ministeriets bekendtgørelser og ligger i uge 46 og 47. Af 

sikkerhedshensyn har vi valgt at transportere eleverne til og fra uddannelsessteder med bus. 

Som supplement og dokumentation for udvalgte områder er gengivet artikler fra div. skoleskrifter. Ud over 

at dokumentere tanker og oplevelser kan disse tjene til inspiration i arbejdet med den videre udvikling af 

skolen. 
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Nørre Åby Efterskoles værdigrundlag 

Skolen er oprettet på baggrund af Grundtvigs og Kolds skoletanker, og disse tanker er stadig en inspiration 

for Nørre Åby Efterskoles virke. Vi søger at skabe en skolehverdag, hvor eleverne oplever deres skole, som 

deres andet hjem. En skole, som giver plads til forundring over livets mangfoldighed, og som er præget af 

tryghed, frihed, tillid og ansvar. Vi møder eleverne med respekt for deres forskellighed og en åben interesse 

for hver enkelt for derigennem at fremme identitetsdannelsen som en styrke i tilværelsen. 

Vi vil med kostskolelivet som noget centralt skabe en ramme, hvor troen på samtalen er afgørende, og hvor 

eleverne erfarer, at de bliver taget alvorligt. Vi ønsker at skabe en hverdag, hvor glæden kan blomstre, hvor 

der er plads til tosserier, og hvor det faglige tager afsæt i en vekselvirkning mellem krop, hånd og ånd – 

boglig viden, kreativitet og praktisk kunnen. Vi giver frihed til at tro, mene og ytre sig efter sin 

overbevisning. Alt har ikke samme gyldighed eller rigtighed, men enhver kan udtrykke, hvad vedkommende 

finder rigtigt. Således bliver den åbne samtale central. 

Vi vil holde skole, ikke blot i kraft af fag, men også i kraft af den fælles hverdag og det konkrete møde 

mennesker imellem. Ikke kun med uddannelse, men også med identitetsdannelse for øje for bedre at 

magte livet. Gennem samtalen kan vi dele vores erfaringer, og denne vekselvirkning af tanker mellem 

mennesker er central for os uanset alder. 

Skolens medarbejdere skal i det daglige virke påtage sig at være rollemodeller I såvel det store som det 

små, så troværdighed i tale og handling går hånd i hånd. Herigennem skabes tryghed, gensidig respekt og et 

ligeværdigt møde med eleverne. I undervisningen skal læreren have vid og humor til at krydre det, der 

ellers ville falde for svært. 

Dagligdagen skal bygge på frihed under ansvar, så eleverne lærer at tage ansvar for egne handlinger og 

udvikler sig mod større selvstændighed og dømmekraft. Demokrati som begreb er for vores skole et 

naturligt tankesæt i dagligdagen, ligesom vi er et sted med et læringsmiljø, der tør give mulighed for 

eksperimentel erfaring og udvikling, således at vi altid er i bevægelse og ikke lader os nøje med letkøbte 

løsninger og middelmådighed. 
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Skolens regler  

Da vi er mange, der skal have det godt sammen, har vi nogle praktiske husregler om bl.a. tider, stilletime, 
turliste o.l., som er nødvendige, for at dagligdagen kan fungere.  
Herudover har vi nogle få, men overordnede regler, som vi finder naturlige: 
• Du skal opføre dig, så du er rar at være sammen med 
• Der er mødepligt til timer, fællesarrangementer og måltider 
• Alkohol, hash o.l. samt rygning og seksuelt samkvem er ikke tilladt 
 
Disse regler anser vi for så vigtige, at en eventuel overtrædelse kan medføre bortvisning.  
(Det er en selvfølge, at samfundets love også gælder på og ved skolen.) 

Turliste 

Ingen elever må forlade skolen uden at skrive sig på turlisten. De skriver, hvor de tager hen, og hvornår de 

kommer tilbage.  

Når eleverne kommer retur, skal de skrive sig tilbage ved at sætte deres underskrift. Eleverne må ikke tage 

uden for Nørre Åby by uden aftale med vagtlæreren.  

Turlisten tjekkes af en af vagterne for at sikre, at alle er kommet tilbage. 

Artikler – supplerende beskrivelse af værdigrundlag 

Skolens formål og pædagogiske rammer er søgt konkretiseret i artikler i skoleskriftet, der udsendes ved 

hvert skoleårs afslutning. 

Formålet med dette skrift er dels at præsentere skolen, men også at klargøre og formålsbeskrive emner og 

projekter, vi enten skal begynde at sætte i værk eller videreudvikle i de fortsatte bestræbelser på at gøre og 

holde skolen levende. 

Nydningen på NÅE! 
Af Kåre Bauer, forstander 

Når et år er ved at slutte, og man suger det sidste ud af skolen og hinanden, så er der pludselig mange ting, 

som falder på plads for én. Den første skoledag spillede jeg en sang for alle forældre og elever. Det var 

Albertes sang Nydningen. Jeg fortalte, at denne sang mindede mig om efterskolelivet. Af gode grunde 

kunne I elever ikke give mig ret, da I jo ikke havde været her andet end et par timer og derfor ikke havde 

levet livet her på skolen endnu. Efter et helt år med op og nedture tror jeg, I alle sammen kan se, hvad jeg 

talte om. I har nydt skolen, tingene og menneskene i fulde drag. Alle, der har gennemført skoleåret 12/13, 

kan være utrolig stolte af sig selv og sige, at nu er I efterskole elever. Det er et kvalitetsmærke, man har lov 

at bære!  

I er blevet mærkede for livet. I bliver aldrig den samme igen. I har fået den specielle efterskoleglød i øjnene, 

som ingen kan tage fra jer. I har nu et hjem mere på NÅE, hvor I altid vil være velkomne, og som altid vil 

være jeres. 

Jeg talte også om, at den rejse, I skulle ud på, kunne man sammenligne med at dykke. (Jeg skal i den 

forbindelse lige sige, at jeg ikke vidste, at vi skulle have det som fag på daværende tidspunkt.) Når jeg ser på 
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jer som hold, så ser jeg kun dybhavsdykkere. Der er ikke nogen af jer, der kun har pjasket rundt inde i 

vandkanten. Nej I har været et hold, der har villet og turdet bevæge jer ud på dybt vand og have det hele 

med. Hver en sprække, hver en plante eller fisk er blevet undersøgt. I kan alle sammen være stolte af det, I 

har præsteret.  

Det er ikke let at være menneske. Vi bliver hele tiden punket med de ting, vi skal kunne være bedre til. Børn 

skal være bedre til at læse og regne. Man skal vælge den rigtige uddannelse i første forsøg, man skal have 

penge. Vi er en velfærdsstat med mange penge, og vi har det på papiret godt. Alle disse krav, som 

samfundet stiller, kan gøre os alle sammen skrupforvirrede og deprimerede, hvis vi ikke kan leve op til dem. 

Er jeg god nok? Kan jeg give mine venner og min familie nok igen? Osv. I skal både udvikle jer og være jer 

selv hele tiden. Al vores rigdom og uendelige muligheder stiller os overfor store krav. Her kan vi måske lære 

lidt af Kirkegaard, der skrev følgende: 

”Liljen på marken.  

Den stod der jo, den lille lilje, på et afsides sted og var godt kendt med et par Nelder og et par andre 

småblomster på stedet. Så smuk var den, at end ikke Salomo i al sin pragt kunne måle sig med den. 

Men en dag kom der en fugl fra fjerne egne og sang smægtende om, hvor godt der var der i det fjerne, hvor 

fuglen kom fra. Og så blev liljen bekymret. Den sov ikke mere roligt om natten, den vågnede ikke glad om 

morgenen. Den begyndte at beskæftige sig med sig selv og sine vilkår i lutter bekymring for sig selv. Den var 

ikke mere tilfreds. Den var såmænd beskeden nok i sine ønsker, den ønskede f.eks. ikke at blive en fugl, 

men blot at blive en af de flotte liljer, som fuglen så letfærdigt havde fortalt den om. Fuglen fortsatte med 

at gøre sindet uroligt og ondt hos den lille lilje. Indtil en dag fuglen efter aftale med liljen kom og pirkede 

jorden op omkring den, trak den fri, tog den under vingen og fløj den hen, hvor de pragtfulde liljer stod, så 

den kunne blive som dem. 

Men ak, undervejs visnede liljen. Den døde af bekymring for sig selv og sit eget. Den havde rent glemt, at 

end ikke Salomo i al sin kongelige pragt kunne måle sig med den.”  

(Fra Opbyggelige taler i forskjellig Aand, 1847) 

Det er så vigtigt, at vi ikke glemmer, hvad Kirkegaard mener med denne tekst. Vi er alle sammen en dejlig 

lille lilje på en mark. Vi er alle sammen perfekte og forskellige og derfor vigtige og nødvendige elementer i 

det, vi er en del af. I har været en nødvendig del af noget fantastisk her på skolen, og i dette møde mellem 

mennesker kan der ske så meget. Så uendeligt meget. Ja, det hænder vistnok endda, at vi bliver lidt klogere 

på livet af et sådan møde. 

Som lovet blev dette år helt specielt - ikke kun for jer, men også for mig. Dette skoleår vil jeg heller aldrig 

glemme. Det var også mit første og hvilket et! 

Det har ikke kun været en dans på roser, eller det har det måske, da en rose har torne, man kan stikke sig 

på. Det har været et utrolig flot år. Det har også været et år, hvor vi oplevede en lockout. Her må jeg sige, 

at I som hold gjorde det utrolig godt. Det var en svær situation for alle parter, men jeg synes, at vi kom 

rigtig godt igennem det. I var meget modne og tog ansvar, da vi var i denne situation, og jeg tror, I lærte 

meget om jer selv i den periode. 
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Jeg vil gerne sige det, så det ikke er til at misforstå: Jeg er utrolig stolt over det, I har formået i år! Jeg er 

tryg ved at sende jer videre ud i livet, da jeg føler, at I er godt rustede til det, livet vil byde jer. I skal have 

tak, fordi I brugte skolen på den rigtige måde. 

Pas på jer selv. Tak for i år og rigtig meget held og lykke til jer alle! 

Mærk suset – Kent Bauer Hansen – forstander 
Afslutningstale 2006/07 

”Pling”  

”Kaptajn Kent og hans besætning vil gerne byde jer velkommen om bord på dette efterskolefly. Turen er 

beregnet til at vare 42 uger. 

Marchhastigheden vil variere – fra stilstand til voldsom fremdrift. 

Højden? Ambitionsniveauet er højt! 

Temperaturen vil svinge mellem isnende kulde, til store smil og kæmpe knus. 

Det ser ud til at blive godt flyvevejr med meget ideelle betingelser, det meste af tiden. 

Opdriftsvinde? Turbulens? Lufthuller? Ja, vi får se, men vores tur er en rundtur med mange mål forude.” 

Sådan lød noget af velkomsten for snart et år siden. Selv om det er langt væk i hukommelsen, kan alle 

ganske givet huske den mærkelige fornemmelse i maven, de svedige hænder og måske en lille lurende tåre 

i øjenkrogen, som bare ikke skulle have lov til at blive rigtig synlig. 

Jeg husker også min nervøsitet. Klarer vi det? Indfrier vi forventningerne, og takler vi de problemer, som 

helt sikkert ligger og venter, på en ordentlig måde? Hvordan bliver mit 5. år på skolen efter alle de 

omvæltninger, vi har ønsket at gennemføre. Er vi stadig på rette vej, og får vi et endnu bedre år end sidste 

år, som gik rigtig godt? Osv. 

Nu er alt snart slut, og det fandt vi ud af i tirsdags, da Gallafesten – ”Den store Lysfest – sluttede i salen 

med to store lysende hjerter i fyrfadslys på gulvet. I en stor rundkreds udenom stod alle skolens smukke og 

flotte elever – parvis – og lyttede til ”Intermezzo sinfonico” fra Cavallaria rusticana. Klassisk musik, når det 

er mest indsmigrende, og stemningen var tæt. Da så Sarah Brightman sang ”Time To Say Goodbye” for at 

fortælle, at aftenen var slut, skete det uventede, at tanken om afslutningen tog over, så 

eftertænksomheden og tårer hos mange sluttede en pompøs aften. Det var stort, fælles – og dog lidt privat. 

Og sådan har det været gang på gang i år. 

”Pessimisterne er dog de reneste tåber,  

de tror på det modsatte af, hvad de håber –  

nej de optimister, som livet beror på,  

er dem, der tør stole på noget, de tror på.”  
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I al sin enkelhed er dette kernen i vores måde at tænke efterskole på. Vi er ukueligt overbeviste om, at 

vores positive forventninger til den enkelte elev er den rigtigste og bedste måde at være skole på, og det er 

sådan, jeg har tænkt i mine snart 25 år som forstander.  

Dette positive forventningsbillede til elevers vilje til og ønske om at lære i ordets videste forstand, er 

kommet til at stå i en stadig voldsommere kontrast til det herskende politiske klima i dag. Vi tror ikke på, at 

tests de første skoledage for at skille fårene fra bukkene er den rigtige vej frem. Tværtimod. Det fastholder 

uden at give tro på egen formåen.  

Sammenhængskraften på en skole er noget helt andet. Det er lærernes tro på, at vi kan og vil gøre en 

forskel. Vi vil give håb og bevare drømme, hvor der er behov. Vi vil bruge pisken, holde nede og være til 

stede med alt, hvad vi kan give. Derfor kan betydningen af at have ”de rigtige” lærere ikke undervurderes. 

Lærergruppen kan li´ eleverne, hinanden og NÅE – og jeg synes, at medarbejdergruppen er meget 

talentfuld. Den er bevidst om, at hvis man står på en vandslange, kommer der altså ikke ret meget vand ud 

– så man må give los, skrue helt op og hælde løs. Øse og pøse med alt, hvad vi rummer og kan give. Så kan 

ting spire, gro og folde sig ud. 

Hvem har ikke oplevet, at når man sprøjter på andre, går der ikke lang tid, inden der bliver sprøjtet tilbage? 

Sådan skal det være hos os.  

Gode medarbejdere gør en forskel, men der er også noget over elevholdet, der har gjort dette år til noget 

særligt. Når jeg har læst i vores såkaldte vagtbog om aftenens eller weekendens forløb, har den røde tråd 

året igennem været lærerreaktioner som: ”Hvor er det et dejligt elevhold – jeg har haft det rigtig godt med 

søde, hjælpsomme og positive elever.” Det er super at læse gang på gang, for man bliver så glad – især når 

man er enig. 

Jeg har ladet mig fortælle, at ved elevernes fortællinger og indsats udadtil er der næsten kommet kult 

omkring skolen, fordi rigtig mange har opdaget og givet udtryk for, at græsset er grønnest på NÅE. Så 

selvværdet omkring skolen har i mange år ikke været højere end nu. Selvværd og høj cigarføring er blevet in 

på vores skole.  

På ethvert elevhold er der som regel nogen, der øffer lidt negativt. Nogle har valgt det som livsstil, og 

somme tider er det reelt nok. I mine mange år som forstander har jeg ikke tidligere mødt så lidt øfferi som i 

år, så derfor har det også været noget særligt. 

Selvværd og udbytte af et efterskoleår kan ikke måles og vejes på en almindelig skala, for ud over det 

faglige er der hele det personlige, som først bundfælder og manifesterer sig i fremtiden. 

For nogle år siden talte jeg med en tidligere fange i en koncentrationslejr. Vi talte om det mærkelige i, at 

nogle tilsyneladende stærke personer bukkede under og døde, mens andre viste sig at have en ubændig 

overlevelseskraft i sig. Sådan er det også med et efterskoleår, og det åbenbarer sig stille og roligt som året 

skrider frem. 

Nogle – ja mange – vokser helt utroligt, mens andre, der måske endda tilsyneladende har bedre odds, ikke 

forvalter talenterne i samme grad. Det er noget af mystikken omkring efterskoleåret, som kun den enkelte 

kan løfte sløret for. 
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Alle har mærket, at vi i høj grad får det tilbage, vi sender ud. Der er vist ingen andre steder, det kan mærkes 

så tydeligt som på en efterskole. Derfor bestemmer vi selv, hvordan vores liv på stedet skal forme sig, 

ligesom vi selv har afgørende indflydelse på mængden af glæde, tryghed og respekt i vores hverdag. Det er 

lærerigt for alle, hvis man ønsker at erkende dette uden forsøg på bortforklaringer. 

Mangfoldigheden, humoren og samhørigheden er gået hånd i hånd fra den første skoledags 

oversvømmelser efter skybrud og regn til troen på, at livet skal leves forlæns, men bedst kan forstås 

baglæns.  

Og som der står på elevtrøjen med alle navne samlet i en paraply: ”No Rain Can Cause Us Pain”! 

Flyveturen er ved at være forbi, og vi lægger an til landing. Derfor er jeg glad og meget stolt over at kunne 

sige: Tak for en af de flotteste ture, jeg har oplevet i 25 år!! 

Pas godt på jer selv og jeres liv. Lykke til på jeres videre rejse, I kan nå langt! 

Jeg kan ikke lade være – Kent Bauer Hansen – forstander 
Afslutningstale den 24. juni 2006 

Den 7. august sagde jeg bl.a.: 

”I dag begynder vi på et nyt eventyr, der kommer til at vare et helt år. Titlen kender vi ikke – måske kunne 

det hedde ”Det fantastiske Eventyr for alle, der vil et flot og underfundigt år” 

De gode eventyr ender lykkeligt, men først skal prinsen og prinsessen gennemgå så gruelig meget. 

Vi vil, at I skal tage hånd om jeres liv, I skal gøre tingene så godt som I kan, og så kan I ikke gøre det bedre. 

Vi har forventninger til jer, og vi vil stille krav til jer, fordi I ikke vil være os ligegyldige. Vi regner med jer, 

som I også skal kunne regne med os…..” 

I dag slutter vi vores  liv sammen, og forhåbentlig har rigtig mange af jer set og mærket et glimt af 

eventyrets forunderlige og magiske verden.  

Jeg kan ikke lade være med at synes, at livet på en efterskole næppe kan leves mere helt og flot andre 

steder.   

Undertiden fornemmer man nemlig en forbindelse til en udefinerlig dimension i livet – en dybde af 

universalitet, stilhed og storhed. Et pludseligt glimt af livets mirakel og en antydning af en mening. Tiden og 

alt står stille, og lyset, varmen og glæden vokser i det indre, så dette sagte bemægtiger sig én fuldstændigt. 

Det er for privat og for stort uforklarligt til rigtig at kunne deles med andre, og det har man heller ikke 

særlig behov for. Mirakler af den slags kommer stille.  

Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at livet er noget særligt, når jeg mange gange i år har oplevet jer  -  

måske især som hold.  



11 
 

Forskellighedens fortryllelse af nuancer og modsætninger – og samhørighedens larmende storhed. Der er 

sket fantastisk meget i det forløbne år – og rigtig meget godt. Tak for det – og miraklet kom bare stille 

gennem året. Pludselig var det der. 

Igen blev der til samlingen sunget, så taget var ved at lette. Igen havde vi et besøg, hvor en kommende elev 

fandt stemningen og oplevelsen her god, rar, glad og tryg. Og igen var der  musikalske gæster, der troede, 

at de skulle berige os med deres musikalske hjerteblod – og det gjorde de også. Samtidig tog de dog også 

selv berigede herfra, fordi vores elevhold havde været noget særligt for dem, noget de ikke havde oplevet 

før. 

Ja, I har gjort en forskel – både alene, sammen og som skole. Hver eneste jer har utallige gange haft 

muligheden for at opleve og mærke det. Det er ikke sket ud fra devisen om noget for noget, hvor man 

handler sig frem, for man kan ikke købe sig til fællesskabets kerne.  

Gennem årene som forstander er jeg kommet til at tænke mere og mere på, at det er den enkelte og den 

enkeltes betydning, der ofte kan gøre en forskel. I vores dagligdag er vi vist ikke alle bevidste nok om 

betydningen af at gøre denne forskel, for det er ikke altid lige så enkelt, som det lyder. Meget kan holde én 

tilbage, for hvad vil de andre ikke tænke om mig, hvis….? Mit motiv er jo egentlig blot at gøre noget godt 

for andre, men hvad nu hvis…? Bliver jeg for pinlig? Tror de andre, at..? Tankerækken kan være lang og 

besværlig. Det er ofte op til os forskellige mennesker, om andres projekter og hjerteblod lykkes. Vi udgør 

den lille, men ofte altafgørende store forskel – hvis vi vil hinanden, og hvis vi tror på det grundlæggende 

positive i mennesket og livet. 

Ja, som hold har I formået noget, som ikke alle formår, og det har naturligvis ikke været uden 

omkostninger.  

At livet, det er livet værd, trods tvivl og stort besvær, som vi har sunget en gang imellem til samlingen, når 

valget er faldet på Jens Rosendals sang ”Du kom med alt det der var dig.” 

Naturligvis kan man også på en efterskole vælge ikke at ville hinanden – ligesom i alle andre af livets 

forhold. Hvis man kun vil sig selv og oven i købet køre på fribillet, så er det en mulighed, - også her - men 

det nu både synd og trist for vedkommende.    

Som skole vil vi ikke det almindelige eller middelmådige, så derfor sætter vi pris på såvel voksne som elever, 

der er lidt ud over det sædvanlige. De giver os nye vinkler på livet, en festligere og farverigere hverdag, op 

og nedture på de rigtige og de forkerte tidspunkter; så de gør en forskel, fordi de heldigvis ikke kan lade 

være. Tak for det, for de gør også vores liv til noget særligt!!! 

”I den store stad, hvor kejseren boede, gik det meget fornøjeligt til, hver dag kom der mange fremmede, en 

dag kom der to bedragere; de gav sig ud for at være vævere og sagde, at de forstod at væve det dejligste 

tøj, man kunne tænke sig. …..De klæder, som blev syet af tøjet havde den forunderlige egenskab, at de blev 

usynlige for ethvert menneske, som ikke duede i sit embede, eller også var utilladelig dum.” 

Sådan lyder noget af indledningen i ”Kejserens nye klæder” af H.C. Andersen. Som mange ved, fik kejseren 

”syet” nye klæder af dette usynlige tøj, og ingen turde sige, hvad de så – eller rettere ikke så – for hvem har 

lyst til at udstille sig som ubegavet og uduelig for omgivelserne? 
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”Men han har jo ikke noget på”, sagde et lille barn. …og kammerherrerne gik og bar på slæbet, som der slet 

ikke var.” 

Desværre findes der også for mange eftersnakkende kammerherrer i det offentlige liv i dag.  

På en efterskole skal der være plads til drømme og håb. For ungdommen - og mennesker i det hele taget - 

skal have lov til at have drømme og håb. Disse skal gemmes, værnes, udvikles og realiseres via et særligt 

hjerterum resten af livet - og det er tilladt for unge i alle aldre.  

Ejer man drømme, er man et rigt menneske, for man har bevaret sin tro på og sin tillid til livet og til 

fremtiden.  

Og det er næppe om et sådan person, at H.C. Andersen har skrevet. ”Rigtige voksne” vil sandsynligvis kalde 

et sådant menneske naivt, ja, måske endog trække på skulderen og ryste irriteret på hovedet, for hvad skal 

det nu til for? Det er jo blot tåbeligheder.  

Regeringens holdning er klar: Du skal ikke standse op og reflektere, du skal gøre dig nyttig og tjene penge! 

Du skal tilpasse dig og indordne dig tilfældige politiske strømninger. Det skal ske i en grad og med visioner, 

der giver mindelser om den ikke alt for kloge ægtemand i ”Hvad fatter gør, er altid det rigtige”.  

For øvrigt. Tillykke til jer 9. klasser, for I er mig bekendt de eneste, der nogensinde har været udsat for, at 

der bliver indført to nye prøver/eksaminer samtidig med, at I skal begynde jeres skoleår, og at de samme to 

prøver er nu afskaffet igen. Sandsynligvis bliver de kommende 9. klasser også forsøgskaniner i regeringens 

hovsa-udddannelsespolitik. Hvad indholdet skal være på de nye prøver, håber vi regeringen magter af få 

styr over, inden vi kommer alt for langt ind i skoleåret. Hvis det er regeringens svar på udtrykket verdens 

bedste folkeskole, så siger jeg ellers tak for den værste. I gamle dage kaldte man det Ebberød  Bank, i dag 

kalder man det vel statsministerens afløser for rundkredspædagogik. Amatørisme, når det er værst – som vi 

også har set det omkring håndteringen af 10. klassernes fremtid gennem flere år.  

Aldrig har vi haft så mange penge til forbrugsfest, aldrig har vi været rigere i Danmark, men…… 

Har lykken det godt? Har vi omsorg for næsten, som man sagde i gamle dage – hvem næsten så end var. 

(Fuglen og den fattige skal også være mæt, så marken blev revet let..) 

River vi marken let i dag, så der også bliver til andre? Depressioner og stress vælter frem som aldrig før, 

men ih, hvor det går godt i Danmark.  

Er vi i dag vidner til en nyopførelse af kejserens nye klæder, hvor man i stedet for at lytte til drengen, 

pakker drengens ord ind i spind, så betydninger bliver vendt på hovedet, så løgnen bliver sandhed?  

Ud over at vikle os ind i denne ordmagiens verden, hvor ordenes indre sandhed fordrejes til en ny og 

positivt lydende vending, så er vi også vidner til en mærkelig kamp om folks sjæle. Kampen baserer sig bl.a. 

på den angivelige terrorfrygt med tråde til den mere udefinerlige angst hos mange – for det fremmede, for 

det ”udanske”, for ….. 

Da jeg var barn og ung, var det truslen fra øst, truslen og frygten for atombomben, som vi rettede ind efter. 

Vi så forfilm i biografen, der hed ”Når bomben falder”. Så skulle vi kaste os ind under et bord, så vidt jeg 
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husker. Vi havde opstand i Ungarn, Berlinmur, Cubakrise og senere opstand i Tjekkoslovakiet, så vi havde 

vist meget at frygte. 

I dag gør nogle danske politikere en dyd af at svine samfundsborgere til, hvis de er ”af anden etnisk 

herkomst”, hvad det så betyder. Min svigerinde er englænder, så….Der er åbenbart stemmer i det at give 

næring til fordomme. Smagsdommere, der har uvidenhedens skråsikkerhed, vinder stille og roligt frem. Det 

er jo også lettere at forstå en meget kompliceret sag, når den bliver skåret ned til fordomsforenklede 

bemærkninger. 

Det ville være utrolig fattigt, hvis vi overførte disse normer til vores skoleverden. Vi oplever det værdifulde 

ved menneskers forskellighed, ja, vi har endog ret til at samtale og være uenige. Derfor  prøver vi at værne 

om ytringsmulighederne her ved at bede om hensyn til og respekt for hinanden, fordi som det hedder: ”Du 

skal opføre dig, så du er rar at være sammen med” – også i tale.  

”I have a dream” lød det engang fra Martin Luther King ved et folkemøde. Drømmen gik bl.a. ud på 

ligeværd.  

Min drøm går ud på, at politiske vandaler ikke får held til at ødelægge alt det gode i vores skoletradition, 

som er skabt af ildsjæle med visioner, og som bl.a. har hentet inspiration hos både Kold og Grundtvig. Her 

har også samtalen været en vigtig ting, fordi vi sammen kan blive klogere.  

Dagen i dag er meget speciel, fordi i dag er der ikke længere mulighed for at gøre noget om – eller gøre 

noget anderledes.  

I er ikke et hold, der kan sættes på en bestemt formel, I er ikke blevet til et hold dresserede aber, men en 

stor gruppe med en stor samhørighed, og et stort individuelt præg. Mange har formået at se 

forskellighedens styrke ved fællesskabets styrke. 

I er som en symfoni af individer med talenter og evner i massevis. I besidder en utrolig kraft, en utrolig stor 

skønhed og et fantastik potentiale. Derfor ligger verden for jeres fødder, hvis I vil have den. Indtag verden 

og gør den til et godt sted at være. 

Gør jer umage. 

Uanset hvad fremtiden bringer, kan ingen fjerne min glæde og stolthed over, at vi i år har haft et dejligt og 

godt skoleår – det er utroligt, hvad der er sket med jer, så tillykke med livet og fremtiden i et Danmark med 

højt til loftet og en verden, der skal bruges i tillid til, at livet, det er livet værd.  

Mine elever – Kent Bauer Hansen – forstander 
”Mine” elever……. 

Af Kent Bauer, forstander 

Ens egne ”unger” er altid de bedste, siger man. Jeg skal hilse og sige, at sådan forholder det sig også med 

efterskoleelever, og jeg tilstår gerne, at jeg er stolt af ”mine” elever. Gang på gang oplever jeg stoltheden, 

fordi de ofte viser et ejerskab til skolen, som betyder at de gør sig umage. 
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Det er mine ”unger”, og ikke en anden skoles. Forårets spirende mirakel har jeg oplevet i elevholdet – også 

selv om vi ikke har haft et rigtigt forår udenfor før nu midt i maj. 

Norgesturen var så god, at en lærer efter nogle dage sagde, at det her er ligesom en skiferie, hvor alle bare 

er på tur for at have det godt – underforstået, at sådan er skoleskiture ikke så tit, fordi også 

efterskoleelever ved, hvordan man brokker sig over de idiotiske ski. 

Det frivillige Gudme-dansehold strålede, da de var på – det var dejligt at se dem stå der midt på gulvet med 

flere hundrede tilskuere. De oplevede sig vist som de bedste i stævnet……(Jeg havde svært ved at skjule min 

nervøsitet, da de var på, men danserne udstrålede blot glæde.) 

”Forestillingen” var eleverne stolte over, og jeg var stolt, fordi vi hermed fik taget det første skridt ud ad 

den krævende vej, der hedder musikteater – og ikke en tilfældigt færdigkøbt musical, hvad enhver jo kan.  

Musikteatret som genre rummer efter min opfattelse mere plads til originalitet inden for såvel teater og 

bevægelse som musik og sang. Det bliver spændende at opleve udviklingen de kommende år. Derfor er jeg 

stolt af og glad over, at vi nu er kommet godt fra start, og det var jer i år, der gjorde det. 

Til skolens generalforsamling blev jeg glad, varm og stolt over elevindslagene. De medvirkende elever viste 

meget klart det omtalte ejerskab til deres skole, de var nærværende og havde en udstråling, der sagde: jeg 

kan klare det hele, uanset om det drejer sig om at demonstrere, hvordan piger tisser den første tid på 

skolen, eller om det er en indføring i matematikdagenes forunderlige verden med tilhørende papmodel. 

Det var så flot. ”Grydetramp” fremført med humor, kor med kraft og elevband med vellyd for at slutte i 

salen med karate, ”maskedans” og ”Gudmeholdet”.  

Alt dette gav skolekredsen et spændende indblik i vores efterskoleverden, befolket af unikke unge 

mennesker, hvoraf de fleste har valgt at tage ansvar i dagligdagen, og som har givet andre hjælp og støtte, 

når der var brug for det. Undertiden har det betydet, at de har glemt at hjælpe sig selv, eller de havde 

måske brugt energien på de andre, så der ikke var ret meget tilbage til dem selv. 

Det er ikke nemt og ligetil at få meget ud af et efterskoleår; men hvor der er vilje, er der vej. Og det har 

været dejligt at se så mange vandre ad sted. Nogle har måttet tage tilløb flere gange, inden det lykkedes, 

nogle få gad/turde ikke prøve, mange nåede så langt, at de blev lidt bange for måske at fare vild i det 

uvejsomme terræn, men stort set alle kæmpede, og så kan man ikke forlange mere. 

For ikke at fare vild, tog vi bussen til Vesterdal Musikfestival, og igen var det en glæde at opleve elevholdet 

støtte, klappe og optræde. Der var nerve over det. Selv rengøringen ved festivalens afslutning var en 

fornøjelse med vores energiske elever. 

Korstævnet i Ringe, hvor jeg pludselig kom med på afbud, var også noget, I var gode til. Faktisk var det sjovt 

at høre om aftenen, hvor mange spurgte, hvorfor vi dog ikke havde haft et band med til at spille? I fandt 

det naturligt, at dette skulle vi også have bidraget med. Det var aldrig et spørgsmål, om vi kunne have klaret 

at spille, det drejede sig kun om, hvorfor ikke os? 

Friluftsdagen med mange prøvelser. Igen en glad og god dag. Så vi er kommet meget langt. Fællesmødet 

har i foråret fået ny form og nyt indhold, og styregruppen har gjort et godt arbejde, ligesom det er tydeligt, 
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at den hurtigt har lært at styre møderne på en overbevisende måde. Mødeformen er god, fordi alle – såvel 

elever som lærere – hører det samme, og derved kan forståelsen for stort og småt blive større. 

Selv om nogen har hævdet, at jeg er sur for tiden, fordi jeg holder fast i skolens rammer og regler (som de 

har været hele skoleåret), er det hævet over enhver tvivl, at jeg er og har været utrolig glad for dette mit 

bedste skoleår på Nørre Åby Efterskole. Jeg er stolt af alt det, I hver især har præsteret. Sådan er det bare. 

Tak for det til alle elever og alle medarbejdere, det har været flot! 

Til slut vil jeg sige, at jeg også bliver rigtig glad og stolt, når der bliver gået til den under fællessangen i 

Grundtvig – sikke en livskraft! Og så lyder det faktisk godt! 

(uddrag fra skoleskriftet 2004-05) 

Fantasimaleri  
Fantasimaleri 

Fantasi maleri 
med tigersmil i 
er sundt for stolpekroppe 
de kildes til live 
og så kan de blive 
ved med at lege og hoppe 
 
Fantasi maleri 
kan ikke bli’ 
kedeligt navlebefængt 
I skrivende stund er foråret over os – og i os; farverne fremstår stærke og intense efter vinterens mørke. 
Det er, som om grøn aldrig har været grønnere; som om solen aldrig har været så hot; og tulipanerne åbner 
deres røde, gule og lilla munde, og jeg synes, jeg hører dem råbe:  SPRING UD – det er også dit forår! De 
står her uden for mit vindue; en flok flabede trutmunde tulipaner, der bøjes blidt af vinden og byder sig til. 
Jeg drages ind i deres sorte gab… Og ja, jeg får også lyst til at springe ud. 
 Hvis du var en blomst – 
 hvilken form og farve ville du springe ud i  
mon det kan skyldes 
at alt kan hyldes 
når det bli’r hovedhængt 
Meget mærkeligt spørgsmål… eller hvad? Ja, det er heller ikke hver dag, jeg får en udfordring stillet af en 
tulipan, og jeg skal gerne indrømme, at jeg ikke selv har svar på rede hånd. Men nu er jeg blevet nysgerrig, 
og kan ikke slippe tanken; hvilken farve er jeg mon? En sart pastel? En knaldende rød? En blandingsfarve? 
eller er det hele mere sort hvidt?  
Oveni bliver det spændende at se, om blomsten har form, eller om billedet bliver mere abstrakt og måske 
endda flydende. Hvis du har prøvet at tegne, male eller digte noget, så kan du sikkert huse fornemmelsen 
af, at det ikke helt blev, som du havde forestillet dig. Øv, det ligner ikke! Men det kan ikke være anderledes. 
For ”at skabe”, at være skabende, er at lave noget fra ny; det kan aldrig blive helt magen til. Virkeligheden 
har nemlig været en tur gennem dig og dine tanker, og du har givet den dit udtryk. Se, det er interessant, 
og det synes jeg er spændende. Så jeg spørger lige igen: 
 Hvis du var en blomst – 
 hvilken form og farve ville du springe ud i? 
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Jeg glæder mig til at se svaret. – og nu sidder jeg så her, stadig fyldt af forår, og nysgerrigheden er nu så 
stor, at jeg… 
 Det viste sig, at jeg var lidt stribet i det… 
(Uddrag fra skoleskriftet 2004-05) 
  

Vores skoleår – Thea Kingo – elev 
Vores skoleår - 

Elevtale til generalforsamlingen, tirsdag den 19. april 2005 

Af Thea Kingo, elev  

Afkørsel 57: Nørre Åby. Kalenderen siger 8. august 2004, varm sommerdag. I bilen med vinduet åbent, 

albuen på karmen og resten af armen ud af vinduet, kørte jeg af sted mod helt nye tider. Et helt år bare 

havde det sjovt, lære en masse, møde en masse nye mennesker og måske mig selv. Jeg steg ud af bilen, fik 

en blomst i hånden af en smilende 2. års elev og sådan startede mit efterskoleår.  

1. fase var begyndt. I starten var stemningen lidt presset. Nogen havde hjemve nogen hadede den nye mad 

og kunne ikke vende sig til de, nogen gange ildelugtene, fælles toiletter, og andre var nervøse for at møde 

en masse nye mennesker. Og nu er det tippet kommer til dig, der læser dette. Hvis du engang befinder dig 

på et offentligt toilet gælder det om at sættet sig skævt på brættet. Dette skyldes, at hvis man sidder skævt 

vil tisset ramme kanten og løbe stille ned i vandet, i stedet for at ramme vandet med et væld af en lyd.  

Samtidigt var der en fælles stemning for at prøve en masse ting af. I starten var der en masse aktiviteter 

som sport; der var et OL arrangement, som de fleste nok husker bedst på Kents fremtræden i kvindetøj og 

med blå læbestift. Vi blev alle tvunget ud i at møde en masse forskellige meget hurtigt. Vi lavede forskellige 

ting i vores kontaktgrupper, i klasserne, i husene og ved de borde, vi spiste ved. Så hurtigt fandt man sit 

eget lille netværk af forskellige personer, man kunne snakke med. De første dage var overlevet, og jeg blev 

enig med mig selv om, at jeg nok skulle klare dette år. Timerne var begyndt, og man skulle igen til at lave 

noget. Samtidigt skulle man vende sig til nye lærere og nye måder at lære på.  

2. fase tog sit startskud, og en evig fest var begyndt. Alle var begyndt at falde til, med værelseskammerater, 

og man havde fundet sine venner, og alt var begyndt at fungere. Vi havde lært lærerne godt at kende, og 

vores indre ur havde indstillet sig til den nye tid.  

De første weekender var med forskellige temaer og mindst i den ene af dem skulle man blive. Mange blev i 

så mange som muligt, man vil jo nødigt gå glip af noget. 

Vi skulle på kontaktgruppetur. Aftenen før var der dog kaos, især for pigernes vedkommende, da vi skulle 

cykle, og hele beautyboksen derfor ikke kunne komme med. Men alle turene var dog vellykkede, og alle 

kom glade hjem. Om aftenen, da alle grupperne i løbet af eftermiddagen var kommet tilbage, var der en 

fest. Alle kontaktgrupper havde i løbet af turen forberedt lidt underholdning, og der kom en masse festlige 

indslag den aften. Her kom bl.a. Nik og Jay og en masse hoppende soveposer forbi. 
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Efterskolernes dag kaldte, og endelig var det os der skulle vise vores efterskole frem. Der var en masse ting, 

der skulle ordnes før alle gæsterne trådte ind af døren, og hele skolen blev gjort hovedrent fra top til tå. På 

trods af en lang dag, gik snakken længe om dette.  

Julen stod for døren og vores forældre blev inviteret til julesjov. Forældrene havde kæmpet dagene op til 

den store juleweekend på at pakke deres kufferter efter eget rejse valg. To bureauer havde givet tilbud om 

at flyve os direkte til julen. Valget stod mellem Costa Del parasol, som var charter i sol og hede med 

grisefest og nissehuer, desværre også det selskab som kun kort tid efter at de havde lettet i Grundtvig gik 

konkurs. Deres hårde modstandere Randers Rejser var den traditionelle jul, og den kan jo overvinde alt. I 

løbet af weekenden blev der pyntet op, sunget, quizzet og hygget. Det var også denne weekend, hvor to 

lærer proppede sig med skumfiduser og samtidig sang og snakkede til stor underholdning for andre. 

Før juleferien havde vi et afsluttende arrangement, hvor både lærere og elever kom med friske indslag - 

lærerne stillede her op med en anderledes form for drama.. Vi var også oppe i kirken, dog uden både præst 

og prædikestol, hvor der blev læst digte op, nogen spillede musik og koret sang. 

Træningen til den helt store rejse gik i gang straks i det nye år. Norge på langrend kaldte. Turen derop i bus 

var lang, men alle klarede det og var friske kort tid efter udstigning på ski. For nogen var det næsten for let, 

det sad i bare i benene, hvor vi andre havnede både i snebunker, træer og for mit eget ved kommende var 

der denne her pæl,. Den eneste pæl på bakken - ligeså stille trillede jeg ind i denne kæmpe orange pæl. Til 

mit held dog indpakket i en madras, af sikkerhedsmæssige årsager. Et enkelt brækket ben måtte vi tage 

hjem med. Men turen var god, humøret på vejen hjem var dog lidt blandet, nogen ville bare blive, andre 

ville også gerne hjem til mor og rent tøj.  

Fastelavn er mit navn, og selvom nogen måske mener vi er for gamle til det pjat skiftede vi alle tøj og 

personlighed den aften. Der duggede bl.a. en smølf op; utallige bier og et par kendte tog også deres entré.  

Jah, og nu er vi ved at være ved vejs ende, de sidste timer op til de skriftlige prøver er kommet, og tiden er 

kun knap derefter. Jeg kommer til at savne Nørre Åby efterskole, Kent, alle lærerne, alle omkring mig, alle 

mine venner og alle oplevelserne.  

Men heldigvis, tager jeg en masse med mig hjem. 

(Uddrag fra skoleskriftet 2004-05) 

Tale til kommende elevers aften 

Hej jeg hedder Maria Werge. ”Så må du da være Josefine Werges lillesøster?” 
Det er en kommentar, jeg har fået et par gange i løbet af året. 
Josefine Werge er min storesøster, som selv var elev her for to siden. Hun havde et virkeligt dejligt 
år, og som lillesøster hørte jeg selvfølgelig alle de sjove historier, hun havde at fortælle. Jeg blev 
utrolig nysgerrig og glædede mig kun endnu mere til, at jeg selv skulle starte, da havde besøgt 
hende i en weekend, hvor jeg rigtig fik lov til at opleve efterskolelivet, når det er bedst. 
Jeg forelskede mig i skolen, præcis som min søster, så selvfølgelig valgte jeg den, da det blev min 
tur. 
Ved at vælge den samme efterskole som min søster, gjorde jeg bestemt ikke min start her lettere 
for mig selv. Nu ville der selvfølgelig ikke være nogen anden skole i hele landet, der vil passe bedre 
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til mig end Nørre Åby Efterskole, men det første stykke tid var bestemt ikke nogen leg. Det er det 
ikke for nogen, men fordi min søster havde gået på de samme gange, været det samme igennem, 
oplevet de samme ting, som jeg havde i vente, begyndte jeg at sammenligne mit år med hendes. 
Jeg spurgte tit mig selv, om hun havde haft det sjovere end mig? Om hun havde haft et bedre år, 
end jeg vil få mig? 
Jeg prøvede at overtage hendes rolle. Jeg prøvede at leve hendes år om. Jeg prøvede at genskabe 
et år, som for længst var gået. 
Selv om jeg er super glad for, at min søster har haft et fantastisk år - så fantastisk, at det var det 
eneste hun kunne snakke om, når hun var hjemme - ville jeg helst have været foruden de mange 
historier og tusinde råd. 
Heldigvis fandt jeg hurtigt ud af, at mit år på ingen måder kunne sammenlignes med hendes. Man 
kan bare ikke sammenligne ét efterskoleår med noget, ikke engang et andet efterskoleår. Og 
selvom man hører utallige historier, er det intet som at prøve det selv. Så glæd jer!  Det eneste 
råd, jeg har at give jer, er at I skal leve jeres eget efterskoleår. I skal skabe jeres eget år. Et år som 
med sikkerhed bliver lige så fedt, som min søsters var, og som mit er. Som min søster sagde til mig, 
da jeg tog af sted, får I her de samme visdomsord: ”Jeg ville ønske det var mig!” 

Elefantens og min vuggevise Nina Helth Hedegaard – elev 
Elefantens og min vuggevise 

af Nina Helth Hedegaard, elev 

En normal morgen på Nørre Åby Efterskole består af søvnige og lidt morgensure elever, men sådan er det 

ikke altid. Et par gange har vi fået at vide, at vi bare skulle sove, indtil vi blev vækket. Først troede vi, at vi 

skulle før op – på natløb eller lignende. Det skulle vi ikke. I stedet fik vi lov til at sove hele to timer længere. 

Vi blev vækket af 3-4 lærere, som kom og spurgte, hvad vi ville have til morgenmad, så der kan man vist 

godt sige, at vi fik morgenmad på sengen.  

Det er rigtig dejligt med sådan en morgen engang imellem, når man har haft en travl uge. Andre gange får 

vi også bare at vide, at timerne dagen efter er blevet rykket, så vi kan sove lidt længere. 

Det er ikke kun morgenerne, der sommetider kan være anderledes, men også sengetiderne.  

Da vi havde været til juleafslutning i december måned, hvor vi havde haft en rigtig hyggelig aften og var 

kommet godt trætte og meget sent i seng, kom lærerne forbi. Vi kunne høre lidt puslen ude på gangen, og 

pludselig kom de ind på værelset. De havde levende lys med, og sang ”Elefantens vuggevise”, mens de gik 

rundt på alle værelserne. Det var med til at afslutte dagen på den helt rigtige måde. 

(Uddrag fra skoleskriftet 2004-05) 

En beretning fra en borgmester – Flemming Houlind - elev 
En beretning fra en borgmester 

Af Sir Flemming Houlind, Borgmester på Føns, elev 

Jeg vil starte med at præsentere mig selv.  

Mit navn er Sir Flemming Houlind, og jeg er borgmester på drengegangen Føns. 
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Jeg blev valgt som borgmester i starten af november. Det at være borgmester er bestemt ikke barnemad, 

og der skal løses masser af opgaver. Bl.a. at holde gangmøder, give folk gode råd, hente nye batterier hvis 

gangens ur er gået i stå og alt mulig andet. Derfor var jeg også i tvivl, om jeg kunne tage imod jobbet. Men 

jeg valgte til slut at takke ja på betingelse af, at jeg fik to medarbejdere. Min nuværende viceborgmester 

Martin Christiansen og sekretær Andreas Larsen.    

Siden har vi fået lavet en masse forbedringer på gangen.  

Jeg vil fortælle lidt om det, der er sket i løbet af året.  

Sund konkurrence mellem drengegangene 

Vi er to drengegange på Nørre Aaby Efterskole, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at der er 

sportslig rivalisering! Den anden drengegang på skolen hedder Udby. Vi har på skift udfordret hinanden i 

forskellige sportsgrene. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Føns har været klart overlegen i alle 

sportsgrene. Så på nuværende tidspunkt er vi forsvarende mestre i fodbold, hockey, ”battle” og ikke mindst 

rundbold. Der har været nogle dramatiske opgør imellem de to gange, men også utrolig sjove!  

Sunde numser på Føns 

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at skolens wc-papir er lidt billigt og stift. Nogen sammenligner det 

næsten med sandpapir. Derfor har vi på Føns besluttet os for, at alle på gangen skal betale skat hver eneste 

uge. Skatten består af 5 kroner om ugen. Disse penge går til køb af Lambi wc papir. Men det er selvfølgelig 

ikke alle penge, der går til wc-papir. Vi sparer også sammen til en god afslutning, hvor vi vil bruge pengene 

på masser af slik, en film i skolens biograf, og til slut regner vi med endnu engang at banke Udby (den 

anden drengegang) i fodbold.  

Stram disciplin  

På Føns gør vi meget ud af, at disciplinen er i top. Hvis nogen f.eks. har smidt sine sokker ude på gangen 

finder vi ejermanden, der samtidig får en lille reprimande. Men går man over stregen er det ikke nok med 

en reprimande. Dette oplevede Føns’s skotte Mark Hotson. Den kære Mark havde smidt en rådden banan 

på et af gangens wc’er. Dette var selvfølgelig uacceptabelt, og vi blev på gangen enige om, at den eneste 

udvej var at gøre Mark lovløs i 24 timer. Dette blev en realitet, og Mark har siden svoret aldrig at kaste med 

rådne frugter igen!  

Dette er bare noget af det, vi har lavet i løbet af året. Det har været et kanon år.  

Jeg vil her til slut ønske de kommende Fønsere held og lykke med at slå Udby i forskellige sportsgrene. 

(Uddrag fra skoleskriftet 2004-05) 

Afsluttende elevtale 2010/11 

 

Af Kristian Arkil 

Jeg er blot et menneske. En elev fra et sted jeg aldrig vil glemme. Jeg havde aldrig regnet med at jeg 

nogensinde skulle stå her. Foran så mange elever, som jeg kan se på. Hvor jeg føler mig accepteret. 
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Den første dag vi kom hertil, var vi alle så ens, men stadig så unikke. Alle så bange og nervøse for du 

ukendte. Andre mere, andre mindre. Bange for, ikke at passe ind. For at føle sig alene. Andre der ikke kan 

undslippe fortiden. 

Nogen kendte hinanden, andre var helt alene. Men når man ser på os i dag, er vi ikke alene. Vi har 

hinanden. Og vi har mennesker vi alle sammen er glade for, og vil savne når dagen, engang er forbi. 

Vi har grædt, svedt og moret os sammen. I det år som er gået. Føltes som mere end et år, dog så kort 

alligevel. Jeg kan med sikkerhed sige, at vi alle har opnået, mindst en ting, vi havde håbet på at opnå i løbet 

af i år. Jeg kan tale for mig selv og sige. At jeg fik de venner, som jeg havde håbet på at kunne få. De 

oplevelser, som er værd at huske på. Og de minder, jeg kan se tilbage på, med et smil på læben, og oprejst 

pande, gå videre i fremtiden. 

Lige fra dagen jeg trådte ind på skolen og mødte min værelseskammerat. Til at jeg satte foden i min hytte i 

Norge. Har været en oplevelse. Jeg har grædt, og svedt, lidt og nydt, et år, som jeg ikke vil glemme. Men 

som jeg vil huske. Som jeg ikke vil glemme. 

Oplevelser, og bommerter har der været nok af. Vi husker hinanden for de ting der betyder noget. De ting 

som andre også vil opleve ved jer i fremtiden. Vi glemmer ikke hinanden. Fordi vi mødtes den 

skæbnesvanger dag, i midten af August. 

Jeg kan knap nok stå op, med selvsikkerhed i stemmen, og sige disse ord uden at tårerne trænger sig på. 

Jeg er gået fra en usikker dreng, med en mørk fortid. Til en dreng med et godt år, der overskygger det 

gamle. For snart. Er dette sted fortid. Er den tid, jeg vil se tilbage på. I har været med til at ændre mig, fra 

en bange, nervøs dreng, bundet i fortidens lænker. Til en dreng, der er frie af tøjler, og klar til fremtidens 

hårde ræs, og livets skavanker. 

I kan sagtens kalde jeg specielle. For det er i. I har gjort meget for mig. For hinanden. Selvom det nok bare 

har været noget småt for dig. Kan det sagtens have været noget stort for andre. De små ting kan gøre andre 

glade. Og det er de små ting vi gør, der gør at vi elsker og holder af hinanden. 

Jeg vil ikke slutte denne tale af, ved at sige farvel. Nej. For det ikke farvel. Aldrig farvel. Jeg vil rette ryggen, 

løfte panden, trække vejret dybt ind, åbne munden og sige: 

Vi ses. I er fantastiske alle sammen. 

Afsluttende elevtale 2011/12 
Af Kia Oline Petersen, elev 
 
Hej alle sammen, her er jeg så! 
 
Det var sådan det hele startede, den sætning startede alt. Da vi alle stod mast sammen i en klump, uden 
at have nogen andre end os selv og en masse fremmede ansigter omkring os. Mor og Far var taget af sted 
uden os, de have forladt os for at køre hjem. Men hvad var vores hjem? Det virkede så utænkelig at den 
skole, vi nu stod i, ville blive vores nye hjem, at væggene ville indramme så mange smil, så meget glæde 
som de har gjort i efterskoleåret, der er gået. Det mest utænkelige var, at menneskerne omkrig os ville 
blive vores nye familie. Vi var så forskellige alle sammen, det har vi faktisk været lige fra starten af. Og det 
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er vi heldigvis stadigvæk. Det eneste, vi havde til fælles på det tidspunkt, var, at vi alle var en del af et nyt 
elevhold. En ny start. 
 
Jeg kan tydeligt huske alle blikkene. Hvor blev der udvekslet så mange blikke. Jeg kan tydelig huske, at jeg 
følte mig blottet, for hvem var alle disse mennesker? Ville jeg overhovedet lære dem alle af kende? Ville jeg 
nogensinde lære alle navnene? Ville jeg mon finde nogle venner hurtigt? Jeg kan tydeligt huske interessen 
og opmærksomheden, man havde for hinanden. Er denne person en, jeg kan snakke med? Kunne vi blive 
gode venner? Dér var så mange førstehåndsindtryk. Så mange forestillinger om hinandens personligheder. 
Der var så mange nye ansigter. Alle imødekommende. Men, jeg kan også tydeligt huske den bidende 
følelse af ensomhed. Specielt da Kent fik alle til at synge NÅE-fødselsdagssangen mindst 4 gange første 
dag for mig stående på en stol ved velkomsten. Da følte jeg, at jeg skulle dø. Normalt skal der meget til 
at gøre mig forlegen eller pinligt berørt, men den kamel skulle jeg lige sluge en ekstra gang. Derefter fik 
jeg kælenavnet Kage Kia, som I nok ved, fordi jeg gav kage til Lyngsbo. Jeg blev også husket for at være 
fødselsdagsbarnet flere uger efter. Så man kan vist roligt sige, at jeg ikke startede så anonymt endda, 
faktisk startede jeg alt andet end anonymt. Men gjorde vi ikke alle det? For ingen er glemt eller uset her. 
 
Efter den 13. august var der ikke andet at gøre, end at lære folk af kende. Og hvor har jeg været bange. 
Hvor har jeg været bange for ikke at være tilstrækkelig. Men al frygten og uvisheden fra de første uger 
blev hurtigt visket væk og glemt i takt med, at tiden gik. Det blev hurtigt klart, at vi var et elevhold med 
ben i næsen. Med nærvær og omsorg for hinanden. Og først og fremmest have vi noget unikt. Vi have 
sammenhold. Det har vi stadig. Fordomme omkring hinanden forsvandt hurtigt, som dug fra solen. Og som 
Kent ville have sagt til os: Vi er så mange forskellige, fantastiske og smukke unge mennesker samlet på et 
sted. Han er nu meget vis ham Kent. Det fantastiske er, at han faktisk har ret. For når jeg tænker tilbage, 
har stedet her lært mig så uendeligt meget. Og ved i hvad? Vi overlevede det! Selv om vores planter fra 
første dag umiddelbart har lidt en lidt anden skæbne, men det er vel som det er. 
 
Kære årgang 11/12. TAK! Tak, fordi vi har vokset sammen som mennesker. Tak, for alle minderne, vi har 
sammen. Tak for alle smilene, som disse bygninger for evigt har indgraveret i hukommelsen. Tak, for al 
smerten, vi har løftet hinanden igennem. Tak, for alle de gange vi har følt, at verden ramlede, og det hele 
blev for meget. For det er stunder, som dem, hvor vi har holdt hinanden i hånden. Det er stunder som dem, 
der viser, hvad stof vi er gjort af. Og så er det ikke mindst stunder som dem, der gør, at vi kan smile lidt 
bredere næste gang, lykken krydser vores vej. Tak, fordi vi har kedet os sammen. Det er først rigtigt fedt 
at være sammen med andre mennesker, når man kan lave ingenting, og så stadig have det fedt. Så kære 
alle jer. En klog ven sagde engang til mig, at "Der er andre jeg kender, der har overlevet at stoppe på en 
efterskole." Og det vil vi også gøre! Og med tiden VIL vi glemme. Vi vil glemme Superdøgn, og vi vil glemme 
stilletimerne, Hindsgavlturen, rundbold i solen, og vi vil glemme maden i Norge. Men vi vil aldrig glemme 
 
dette år i helhed. Alle følelserne og minderne vil for evigt være vores, dem er der aldrig nogen, der tager 
fra os. De vil altid have en plads i vores hjerter. For vi siger aldrig farvel, men på gensyn. Og dette er kun et 
kapitel i vores liv. 
 
Snart er vi spredt ud til alle kanter af Danmark. Så imens vi er samlet nu, vil jeg gerne sige held og lykke alle 
sammen! Held og lykke med livet, og med at følge jeres drømme og finde, hvad I søger. Jeg håber I glæder 
jer til fremtiden, for det gør jeg! Jeg glæder mig til alt, hvad der venter derude. Men jeg kommer til at savne 
jer alle som bare fanden!! I vil altid have hele mit hjerte. Engang NÅE, Altid NÅE! <3 
 

Elevberetning 12/13 
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Af Sandra Arno Poulsen 
 
”Hjemme” skriver jeg på turlisten efter en af min vanlige løbeture. Det var før i tiden ikke noget jeg tænkte 

over, at jeg lige netop brugte ordet hjemme, det er bare kommet naturligt til mig, fordi netop hjemme er et 

sted, hvor jeg føler mig tryg. NÅE er lig med et sted, hvor jeg med tryghed har kunnet kaste mig ud i ting, 

som har været grænseoverskridende. Jeg ved, at der er arme til at gribe mig, hvis jeg falder, jeg er ved, at 

der er mennesker her, som vil alle os elever det bedste. Det er ægte, jeg kan mærke det helt ind i hjertet, 

og den følelse vil jeg bære rundt på for evigt. Hver og en her på NÅE betyder noget specielt, fordi vi har så 

stor en indflydelse på hinanden, vi skaber hinanden og udvikler os dermed også sammen. Vi rummer 

hinanden, jeg er blevet mere rummelig efter at have været her, ikke bare fordi det siges, at man spiser 

meget mere på en efterskole, men på grund af at vi er sociale meget af tiden, og nogle gange kan det også 

virke overvældende. Det er her vi lærer at rumme hinanden. Når der netop ikke er så meget ”rum” skaber 

vi rum, vi lader andre have indflydelse på os, vi respekterer og accepterer hinanden, så det er ikke mærkelig 

at sige højt, hvis man har brug for ro i sit hoved engang i mellem. Det er så i modsætning det dejligste i 

verden, når folk kommer hen til en og åbner op, det er skønt at vide, at et andet mennesker føler sig tryg 

ved en. 

Efterskole er for mig meget omkring de små ting som overrasker, de små ting i hverdagen som får mig til at 

grine eller smile. Noget jeg har nydt er fx: Når der bliver holdt en specielt humoristisk samling, da Kent kom 

gående den første dag, og pludselig udtrykte hans trang til slik, da vi fik morgenmad på sengen i en af 

juledagene, når posten bliver kastet rundt i spisesalen, når Kåre gør brug af sin evne til at gøre virkelig 

platte jokes utrolig sjove, ja jeg kunne blive ved. Det hele er så ægte. Mange af disse oplevelser får glæden 

frem i mig. Den slags glæde jeg mærkede, da jeg var mindre. En af de bedste ting ved NÅE er, at det hele 

ikke altid behøver at være så seriøst. Det er okay at finde de barnlige værdier frem. Humor er en vigtig del 

af hverdagen og er efter min mening lige så sundt, hvis ikke sundere end grønsager og motion. 

NÅE er et dejligt afbræk fra statistikker og sammenligninger, som jeg alligevel ikke er i stand til at tage 

stilling til. Oplysninger om hvilken placering vi får i forhold til et eller andet, har jeg aldrig kunne se, hvad jeg 

skulle bruge til. Fordi på NÅE syntes jeg, man lære at vi alle er individer, vi får lov til at udvikle os naturligt 

og i vores eget tempo. 

Øv tænkte jeg, da jeg fik at vide, at der skulle være forstanderskifte, for det betød så at skolen ville blive 

helt anderledes. Jeg skammer mig meget over den tanke i dag, fordi – som har vi fået at vide så mange 

gange – så er det os, der skaber skoleåret, det er os der bestemmer, hvordan det endelige billede skal se 

ud. Kåre har i samarbejde med lærerne udført et fantastisk arbejde, og det giver os alle en tryg ramme, alle 

verdens farver og de fineste pensler at male med. 

Jeg glæder mig til at tage alt, hvad jeg har lært på NÅE i brug. Et efterskoleår er ikke kun en dans på roser, 

det er hårdt arbejde til tider, men det er det værd at kunne sige, at jeg er hjemme i mig selv. Jeg har plads 

til at udvide mit rum, holde fast i de gamle varme møbler og tilføje nye farver og billeder på væggen når jeg 

har brug for det. 

Selvevaluering  

Selvevalueringens udfyldte skemaer befinder sig på skolen, og det fremgår af disse skemaer, at eleverne er 

meget tilfredse med året.  



23 
 

Desuden udtrykkes der stor positiv enighed omkring spørgsmålene vedrørende en hverdag, hvor glæden 

kan blomstre, og hvor der er plads til tosserier. Samt omkring en skole, som er præget af tryghed, frihed, 

tillid og ansvar. 

Kun i forbindelse med spørgsmålet om læreren som rollemodel fremsætter 24 elever bemærkninger af 

forskelligartet karakter – f.eks. at nogle lærere er kommet for sent, at det er forkert at læreren kan have en 

mobiltelefon med til timer mv. 

Skolen betragter selvevalueringen som yderst positiv i sin vurdering af det forløbne skoleår. De enkelte 

besvarelser er fyldt med meget overstrømmende og positive kommentarer.  

(Skemaet omfattede nedenstående.) 

Obligatorisk selvevaluering af skoleåret 2011-12 på NÅE 

I skolens værdigrundlag (=måde at lave skole på) står bl.a.: 

”Vi ønsker at skabe en hverdag, hvor glæden kan blomstre, hvor der er plads til tosserier, 

og…” 

- Når du tænker tilbage på dit skoleår på Nørre Åby Efterskole, er dette udsagn efter 

din mening så kommet til udtryk i et omfang, så du er enig heri? 

- Hvis du er enig, kan du så anføre nogle eksempler?  

- Hvis du er uenig, kan du så anføre nogle eksempler på mangler? 

 

I værdigrundlaget hedder det også:  

”Skolens medarbejdere skal i det daglige påtage sig at være rollemodeller i såvel det store 

som det små, så troværdighed i tale og handling går hånd i hånd…” 

- Når du tænker tilbage på dit skoleår på Nørre Åby Efterskole, er dette udsagn efter 

din mening så kommet til udtryk i et omfang, så du er enig heri? 

- Hvis du er enig, kan du så anføre nogle eksempler? 

- Hvis du er uenig, kan du så anføre nogle eksempler på mangler? 

 

”Vi søger at skabe…. en skole, som.. er præget af tryghed, frihed, tillid og ansvar…” 

- Opfatter du NÅE som en skole, hvor tryghed er dominerende i dagligdagen? 

- Et særligt kendetegn ved NÅE er, at undervisningen er samlet i blokke. Hvad er din 

mening om denne opbygning af skemaet? 

- Hvorfor valgte du at blive elev på NÅE? 

- Hvordan har du været tilfreds med dit skoleår her? 

- Er der et eller nogle få ord, der kan karakterisere dit år her? 
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Elevnavn:____________________________________________________ 

Nørre Åby Efterskoles organisation 

Bestyrelsens medlemmer 
Henning Sørensen – formand 
Claus Marx Hansen - næstformand 
Kaj Johansen 
Mia Fly  
Charlotte Andersen  
Michael Kallesen 
Kirsten Olsen  
Ole Dedenroth (suppleant) 

Lærerråd  
Lærerrådet består af samtlige lærere, ledelse og en repræsentant for henholdsvis kontor- og 

køkkenpersonalet. Der holdes fast møde hver torsdag. Derudover er der fastlagt en række ekstra møder i 

årsplanen. Mødet har foreningsstruktur og ledes af en lærerrådsformand, som udfærdiger en dagsorden. 

En referent tager referat fra samtlige møder. Dagsorden og referat udsendes på mail til samtlige ansatte. 

Fællesmøde  
Fællesmødet introduceres med citater fra Hal Kochs ”Hvad er demokrati?”, idet Hal Kochs 

demokratitankesæt udgør grundlaget for skolens demokratiopfattelse. 

Fællesmødets form er bygget op om foreningsdemokratiets struktur med orientering, punkter til drøftelse 

og beslutning samt eventuelt. 

Alle har mødepligt, udtale- og stemmeret. 

Lærerrådet har efterfølgende en vetoret. 

Alle forhold omkring skolen kan bringes til debat, men der kan ikke tages beslutninger om skolens 

grundregler – som de fremgår af skoleskrift og hjemmeside – lærernes arbejdstidsforhold eller skolens 

økonomi og budgetter.  

Elevråd 
Fællesmødet vælger et elevråd, som består af tre elevrepræsentanter, som indbyrdes fordeler opgaverne 

som ordstyrer og referent. Det er efterfølgende elevrådets opgave at lede fællesmøderne i henhold til den 

foreningsdemokratiske opbygning (se pkt. 3.3. Fællesmøde) samt at udarbejde dagsordener og referater. 
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Årsplan 
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Dags og ugeplan 

Ugeplan 
 



 
 

Dagsplan 
Det er elevernes eget ansvar at komme op om morgenen – og det er naturligt, at man hjælper hinanden. 
7.15 Spisesalen åbner 
7.25 Alle skal være i spisesalen og deltager i morgenmaden, da kroppen skal have energi til dagen.  
Oprydning og rengøring af værelse. Motto: At gøre og holde rent.  
7.55-8.15 Rengøring af alle fællesområder  
8.15 Evt. sygemelding sker hos Louise. Man er syg hele dagen og aftenen i egen seng 
8.20-09.55 Undervisning 
09.55-10.20   Lommepengebank. Pause med fælles servering for elever og medarbejdere i spisesalen  
10.20-10.40 Formiddagssamling med sang og fortælling i Grundtvig.  
10.40-12.15 Undervisning 
12.25 Middagsmad, der er tvungen og altid varer i mindst 20 minutter for at sikre, at alle får den 
 nødvendige ro. Dagens beskeder. Uddeling af post 
(13.20-14.10) Mandag: kor                          
(13.15-14.00) Onsdag: Undervisning                          
14.15-16.25 Linjefag med 15 min. pause og forfriskning.  
 Om torsdagen gør eleverne hovedrent på værelserne, mens lærerne holder møde. Derefter 
 tjekker lærerne værelserne, hvorefter der holdes gruppe-, hus- eller fællesmøde, inden en 
 afsluttende times linjefag. 
16.45 Lærer i køkkenet med sin kontaktgruppe. 
17.25 Aftensmad 
18.30-19.30 Stilletime, hvor udgangspunktet er ro, stilhed og fordybelse.  
Muligheder: Eget hus og stille aktivitet eller klassegangen til lektiecafé.   
Aktiviteter – tvungen om tirsdagen, hvor der er fællesaften o.l. Torsdag er skoleaften.  
21.30 Eleverne skal være tilbage på skolen, hvis de har været ude. Evt. gæster skal tage af sted. 
Computerrummet, salen og alle andre aktiviteter lukkes. 
21.30 Aftenservering i spisesalen, hvor det er samvær – caféagtigt - der er styrende. Rammerne 
omkring den enkelte servering varetages af kontaktgruppen og læreren. 
22.30 Eget værelse og ro. Læreren siger god nat. 



 
 

Fagfordeling 

 

Årsplaner - prøveforberedende fag 

De prøveforberedende fag ligger om formiddagen og er samlet, så man har det samme fag én uge ad 

gangen. Dette giver ro og overblik og ofte mulighed for en anden slags fordybelse, end når man har mange 

forskellige timer i et stort virvar. 

Du skal i 9. klasse have alle de fag, hvori der afholdes folkeskolens afgangsprøver. I 10. klasse er dansk, 

matematik og engelsk obligatorisk for alle. Herudover kan du vælge tysk eller fysik. Hvis du ikke ønsker 

disse fag, har du i stedet projekt. Skolen anbefaler dog at have både tysk og fysik 

Ud over de almindelige skolefag omfatter de obligatoriske fag også fællesmøder, kontaktgruppemøder, 

husmøder, formiddagssamling, fællesaften og skolevejledning. Rengøring er også obligatorisk, men 

betragtes ikke som et fag. 

Det er skolens grundholdning, at alle elever skal modtage undervisning samtidigt, da det skaber mest mulig 

ro til fordybelse, når ingen har fri, mens andre arbejder. 

 Jf. desuden forsiden, hvor der henvises til ”Fælles Mål”. 

Dansk 
Det bliver aldrig kedeligt at have dansk på Nørre Åby Efterskole, hvis du tør forholde dig til dig selv og alle 

de andre. Sprog, litteratur og kommunikation hedder den vifte, som vi bevæger os inden for. Vi analyserer, 

fortolker, debatterer, dramatiserer, filosoferer, perspektiverer, vurderer og fordyber os i mange forskellige 

genrer og spændende temaer – lige fra humor, tro, ondskab og lykke til musik, film, reklamer og kærlighed. 

Mulighederne er mange og metoderne mangfoldige! 

Det skal være spændende, udfordrende og, vigtigst af alt, personligt udviklende at have dansk. Der skal vi 

lære at turde træde i karakter og forhåbentlig blive en lille smule klogere på store spørgsmål som: ”Hvem er 

jeg, og hvordan vil jeg leve mit liv?” 
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9. A  
Undervisningen er baseret på undervisningsministeriets målsætninger for ”Fælles Mål” i faget dansk for 9. 
klasse med slutmålene om mundtlighed, skriftlighed, læsning og sprog, litteratur og kommunikation.  
Mundtlighed 
Fremlæggelser af fagligt stof 
Debat, diskussion og rollespil 
Andre udtryksformer: dokumentarfilm, reklamer, filmproduktion, collage 
Analyse og forklaring 
Oplæsning i grupper og i par med fokus på artikulation, gestik, mimik og retorik. 
Skriftlighed 
Journalistik: fremstilling af artikler, debatindlæg, notitser, genreændring mv. 
Meddigtning 
Stileskrivning efter genre 
Digtproduktion i forskellige genrer 
Tolkning af billeder og skrive efter egen fantasi 
Retskrivning og diktat  
Stavemetoder og fejlsøgning 
Læsning og læsestrategier 
Læseprøve 
Oplæsning 
Gengivelse 
Hovedværk 
Ældre litteratur 
Læsestrategier 
Sprog og sprogbrug: 
Stavning 
Ordklasser 
Tegnsætning og analyse 
Syntaks 

 

10. B 

Undervisningen er baseret på undervisningsministeriets målsætninger for ”Fælles Mål” i faget dansk for 10. 
klasse med slutmålene om mundtlighed, skriftlighed, læsning og sprog, litteratur og kommunikation. 
Arbejdsformer: 
Mundtlighed 
Fremlæggelser af fagligt stof 
Debat, diskussion og rollespil 
Andre udtryksformer: dokumentarfilm, reklamer, filmproduktion, collage 
Analyse og fortolkning 
Oplæsning i grupper og i par med fokus på artikulation, gestik, mimik og retorik. 
Cooperative learning 
Skriftlighed 
Journalistik: fremstilling af artikler, genreændring mv. 
Meddigtning 
Stileskrivning efter genre 
Digtproduktion i forskellige genrer 
Tolkning af billeder og skrive efter egen fantasi 
Stavemetoder og fejlsøgning 
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Modtagerrettet kommunikation 
Læsning og læsestrategier 
Læseprøve 
Oplæsning 
Gengivelse 
Hovedværk 
Ældre litteratur 
Læsestrategier 
Sprog og sprogbrug: 
Stavning 
Ordklasser 
Tegnsætning og analyse 
Syntaks 

 

 

 

 

10. C 

Undervisningen er baseret på undervisningsministeriets målsætninger for ”Fælles Mål” i faget dansk for 10. 
klasse med slutmålene om mundtlighed, skriftlighed, læsning og sprog, litteratur og kommunikation. 
Arbejdsformer: 
Mundtlighed 
·      Fremlæggelser af fagligt stof 
·      Debat, diskussion og rollespil 
·      Andre udtryksformer: dokumentarfilm, reklamer, filmproduktion, collage 
·      Analyse og forklaring 
·      Oplæsning i grupper og i par med fokus på artikulation, gestik, mimik og retorik. 
·      Cooperative learning 
Skriftlighed 
·           Journalistik: fremstilling af artikler, debatindlæg, notitser, genreændring mv. 
·           Meddigtning 
·           Stileskrivning efter genre 
·           Digtproduktion i forskellige genrer 
·           Tolkning af billeder og skrive efter egen fantasi 
·           Stavemetoder og fejlsøgning 
·           Modtagerrettet kommunikation 
Læsning og læsestrategier 
·      Læseprøve 
·      Oplæsning 
·      Gengivelse 
·      Hovedværk 
·      Ældre litteratur 
·      Læsestrategier 
Sprog og sprogbrug: 
·      Stavning 
·      Ordklasser 
·      Tegnsætning og analyse 
·      Syntaks 
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10. D 

Undervisningen er baseret på undervisningsministeriets målsætninger for ”Fælles Mål” i faget dansk for 10. 
klasse med slutmålene om mundtlighed, skriftlighed, læsning og sprog, litteratur og kommunikation. 
Arbejdsformer: 
Mundtlighed 
·      Fremlæggelser af fagligt stof 
·      Debat, diskussion og rollespil 
·      Andre udtryksformer: dokumentarfilm, reklamer, filmproduktion, collage 
·      Analyse og forklaring 
·      Oplæsning i grupper og i par med fokus på artikulation, gestik, mimik og retorik. 
·      Cooperative learning 
Skriftlighed 
·           Journalistik: fremstilling af artikler, debatindlæg, notitser, genreændring mv. 
·           Meddigtning 
·           Stileskrivning efter genre 
·           Digtproduktion i forskellige genrer 
·           Tolkning af billeder og skrive efter egen fantasi 
·           Stavemetoder og fejlsøgning 
·           Modtagerrettet kommunikation 
Læsning og læsestrategier 
·      Læseprøve 
·      Oplæsning 
·      Gengivelse 
·      Hovedværk 
·      Ældre litteratur 
·      Læsestrategier 
Sprog og sprogbrug: 
·      Stavning 
·      Ordklasser 
·      Tegnsætning og analyse 
·      Syntaks 

 

 

10. E 

Undervisningen er baseret på undervisningsministeriets målsætninger for ”Fælles Mål” i faget dansk for 10. 
klasse med slutmålene om mundtlighed, skriftlighed, læsning og sprog, litteratur og kommunikation.  

 
Arbejdsformer: 

 
Mundtlighed 
Fremlæggelser af fagligt stof 
Debat, diskussion og rollespil 
Andre udtryksformer: dokumentarfilm, reklamer, filmproduktion, collage 
Analyse og forklaring 
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Oplæsning i grupper og i par med fokus på artikulation, gestik, mimik og retorik. 
Cooperative learning 

 
Skriftlighed 
Journalistik: fremstilling af artikler, debatindlæg, notitser, genreændring mv. 
Meddigtning 
Stileskrivning efter genre 
Digtproduktion i forskellige genrer 
Tolkning af billeder og skrive efter egen fantasi  
Stavemetoder og fejlsøgning 
Modtagerrettet kommunikation 

 
Læsning og læsestrategier 
Læseprøve 
Oplæsning 
Gengivelse  
Hovedværk 
Ældre litteratur 
Læsestrategier 

 
Sprog og sprogbrug: 
Stavning  
Ordklasser 
Tegnsætning og analyse 
Syntaks 

 
Fordybelsesområder vil blandt andet være følgende: 

 
Romantikken 
Det moderne gennembrud 
Billedanalyse – herunder reklameanalyse 
Kviums billedunivers 
Gys og science fiction 
Medier – avisens genrer 
Lyrik og musikvideo 
Dokumentarfilm 
Kortfilm og filmanalyse 
Den nye ungdomsnovelle 

Matematik 
Vores elever skal glæde sig til at komme til matematikundervisning. De skal have oplevelsen af, at de er 

dygtige til matematik, og undervisningen skal være interessant, sjov, spændende og naturligvis lærerig. 

Derfor er det en selvfølge, at vi bl.a. har hele matematikemnedage og alternative undervisningsforløb, som 

f.eks. projekt eller storyline. Gruppearbejde er en naturlig del af undervisningen såvel som praktisk 

matematik, hvor vi rejser os fra stolene og går ud i virkeligheden og eksperimenterer og leger med 

matematikken. 

Matematik 
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9. A 
Formål: 
At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, 
samfundsliv og naturforhold. 
At få eleverne til at opleve sammenhæng mellem teori og praksis. 
At opøve en analytisk tænkemåde hos eleverne. 
At udvikle elevernes evne til problemløsning. 
At eleverne skal kunne forstå og anvende det matematiske sprog. 
At udvikle elevernes evne til at arbejde både selvstændigt og i samarbejde med andre. 
Indhold: 
Tal og algebra. 
Geometri. 
Statistik og sandsynlighedsregning. 
Følgende områder kan bl.a. inddrages: 
De 4 regneregler 
Reduktion og ligninger 
Potensregning 
Økonomi- og handelsregning 
Kombinatorik og sandsynlighed 
Statistik 
Geometriske figurer 
Funktioner, herunder 1. grad, 2. grads og omvendt proportionalitet og deres grafer 
Trigonometri 
Vækst 
Beviser 
Undervisningsmaterialer: 
Undervisningen foregår primært ud fra eget materiale, www.matematikbanken.dk og IT (herunder brug af 
Geogebra og Excel) 
Arbejdsformer: 
Der veksles mellem klasseundervisning, individuelt og gruppearbejde. Der arbejdes både praktisk og 
teoretisk med faget. 
Evaluering 
Der evalueres løbende, klassevis og individuelt. 
 
 

10. B 
Formål:  
At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, 
samfundsliv og naturforhold.  
 
At få eleverne til at opleve sammenhæng mellem teori og praksis.  
At opøve en analytisk tænkemåde hos eleverne. At udvikle elevernes evne til problemløsning.  
 
At eleverne skal kunne forstå og anvende det matematiske sprog.  
 
At udvikle elevernes evne til at arbejde både selvstændigt og i samarbejde med andre.  
 
Indhold:  

http://www.matematikbanken.dk/
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Tal og algebra.  
Geometri.  
Statistik og sandsynlighedsregning.  
 
Følgende områder kan bl.a. inddrages:  
De 4 regneregler  
Reduktion og ligninger  
Potens- og kubikrodsregning  
Økonomi- og handelsregning  
Kombinatorik og sandsynlighed  
Statistik  
Geometriske figurer  
Funktioner, herunder 1. grad, 2. grads og omvendt proportionalitet og deres grafer Trigonometri  
Vækst  
Beviser  
 
Undervisningsmaterialer:  
Undervisningen foregår primært ud fra eget materiale og IT (herunder brug af geogebra og excel)  
 
Arbejdsformer:  
Der veksles mellem klasseundervisning, individuelt og gruppearbejde.  
Der arbejdes både praktisk og teoretisk med faget.  
 
Metoder:  
Undervisningen differentieres i det omfang, det er nødvendigt.  
 
Evaluering:  
Der evalueres løbende, klassevis og individuelt. 
 

10. C 
Formål:  
At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, 
samfundsliv og naturforhold.  
At få eleverne til at opleve sammenhæng mellem teori og praksis.  
At opøve en analytisk tænkemåde hos eleverne.  
At udvikle elevernes evne til problemløsning.  
At eleverne skal kunne forstå og anvende det matematiske sprog.  
At udvikle elevernes evne til at arbejde både selvstændigt og i samarbejde med andre. 38  
 
Indhold:  
Tal og algebra.  
Geometri.  
Statistik og sandsynlighedsberegning.  
 
Følgende områder kan bl.a. inddrages:  
De 4 regneregler  
Reduktion og ligninger  
Potens- og kubikrodsregning  
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Økonomi- og handelsregning  
Kombinatorik og sandsynlighed  
Statistik  
Geometriske figurer  
Funktioner, herunder 1. grad, 2. grads og omvendt propertionalitet og deres grafer  
Trigonometri  
Vækst  
Beviser  
 
Undervisningsmaterialer:  
Undervisningen foregår primært ud fra eget materiale, fra matematikbanken og IT (herunder brug af 
geogebra, regneark og wordmat)  
 
Arbejdsformer:  
Der veksles mellem klasseundervisning, individuelt og gruppearbejde. Der arbejdes både praktisk og 
teoretisk med faget.  
 
Metoder:  
Undervisningen differentieres i det omfang, det er nødvendigt. Der vil bl.a. være små kurser med forskellige 
sværhedsgrader, hvor eleverne selv skal vurdere, hvilke kurser de skal på.  
 
Evaluering  
Der evalueres løbende, klassevis og individuelt.  
 
 
 

10. D 
Formål:  
At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, 
samfundsliv og naturforhold.  
At få eleverne til at opleve sammenhæng mellem teori og praksis.  
At opøve en analytisk tænkemåde hos eleverne.  
At udvikle elevernes evne til problemløsning.  
At eleverne skal kunne forstå og anvende det matematiske sprog.  
At udvikle elevernes evne til at arbejde både selvstændigt og i samarbejde med andre. 38  
 
Indhold:  
Tal og algebra.  
Geometri.  
Statistik og sandsynlighedsberegning.  
 
Følgende områder kan bl.a. inddrages:  
De 4 regneregler  
Reduktion og ligninger  
Potens- og kubikrodsregning  
Økonomi- og handelsregning  
Kombinatorik og sandsynlighed  
Statistik  
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Geometriske figurer  
Funktioner, herunder 1. grad, 2. grads og omvendt propertionalitet og deres grafer  
Trigonometri  
Vækst  
Beviser  
 
Undervisningsmaterialer:  
Undervisningen foregår primært ud fra eget materiale, fra matematikbanken og IT (herunder brug af 
geogebra, regneark og wordmat)  
 
Arbejdsformer:  
Der veksles mellem klasseundervisning, individuelt og gruppearbejde. Der arbejdes både praktisk og 
teoretisk med faget.  
 
Metoder:  
Undervisningen differentieres i det omfang, det er nødvendigt. Der vil bl.a. være små kurser med forskellige 
sværhedsgrader, hvor eleverne selv skal vurdere, hvilke kurser de skal på.  
 
Evaluering  
Der evalueres løbende, klassevis og individuelt.  
 
 
 

10. E 
 
Formål:  
At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, 
samfundsliv og naturforhold.  
At få eleverne til at opleve sammenhæng mellem teori og praksis.  
At opøve en analytisk tænkemåde hos eleverne.  
At udvikle elevernes evne til problemløsning.  
At eleverne skal kunne forstå og anvende det matematiske sprog.  
At udvikle elevernes evne til at arbejde både selvstændigt og i samarbejde med andre. 38  
 
Indhold:  
Tal og algebra.  
Geometri.  
Statistik og sandsynlighedsberegning.  
 
Følgende områder kan bl.a. inddrages:  
De 4 regneregler  
Reduktion og ligninger  
Potens- og kubikrodsregning  
Økonomi- og handelsregning  
Kombinatorik og sandsynlighed  
Statistik  
Geometriske figurer  
Funktioner, herunder 1. grad, 2. grads og omvendt propertionalitet og deres grafer  
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Trigonometri  
Vækst  
Beviser  
 
Undervisningsmaterialer:  
Undervisningen foregår primært ud fra eget materiale, fra matematikbanken og IT (herunder brug af 
geogebra, regneark og wordmat)  
 
Arbejdsformer:  
Der veksles mellem klasseundervisning, individuelt og gruppearbejde. Der arbejdes både praktisk og 
teoretisk med faget.  
 
Metoder:  
Undervisningen differentieres i det omfang, det er nødvendigt. Der vil bl.a. være små kurser med forskellige 
sværhedsgrader, hvor eleverne selv skal vurdere, hvilke kurser de skal på.  
 
Evaluering  
Der evalueres løbende, klassevis og individuelt.  

 

Engelsk 
Sprog er kultur – engelsk er nøglen til kulturforståelse. 
Bevarelse af sproglig nysgerrighed er grundlæggende for sprogindlæring. 
På Nørre Åby Efterskole går faglig fordybelse og krav om at yde en indsats hånd i hånd med kreativitet og 
humor. Dette er for at fremme forståelsen af engelsk tale og tekst, samt øge evnen til at udtrykke sig 
mundtligt såvel som skriftligt. Der opnås viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande, 
hvorved den interkulturelle forståelse styrkes. 
I undervisningen diskuterer og fortolker vi bl.a. engelske litterære og non fiktive tekster. Det visuelle og 
auditive i sprogindlæringen vægtes højt. Derfor arbejdes der med sange, film samt 
dokumentarprogrammer. Den daglige brug af det engelske sprog prioriterer vi særdeles højt. Dette øver vi 
gennem debatter, samtale- og kommunikationsøvelser om aktuelle emner. 
Der arbejdes med skriftlig fremstilling: Resume-, brev-, stileskrivning samt målrettet grammatik. Endvidere 
er det muligt at få en penneven i et fremmed land. 
Projekter om specifikke, aktuelle emner indgår i undervisningen. Således kan skoleårets tre 
engelskemnedage skoleåret bruges til at sætte skolen på den anden ende, idet den omdannes til 
eksempelvis: En engelsk kostskole, en amerikansk ”high school” eller dagliglivet i engelsktalende lande. Der 
er medindflydelse på undervisningens emneplanlægning. En naturlig forlængelse af undervisningen vil være 
de afsluttende prøver for 9. eller 10. klasse. 
 

9. A 
Undervisningen er baseret på undervisningsministeriets målsætninger for ”Fælles Mål” i faget engelsk med 
slutmålene om kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse og kultur- og 
samfundsforhold.  
 
Faget koncentrerer sig om universelle problemstillinger med udgangspunkt i stof fra Storbritannien, USA 
samt andre engelsktalende lande. De overordnede temaer i undervisningen vil være: 
 
Minorities: Homosexuality, The Amish (New zealand - Maories) 
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Aspects of United States: racism, school shootings, Death penalty  
Music and celebrities 
Being young: Teen pregnancy, relationships between different cultures 

 
Undervisningen søger at skabe forudsætninger for fornyet viden og holdninger til ovenstående 
problemstillinger.  Der vil blive taget udgangspunkt i stoffets udgangspunkt og draget paralleller til andre 
kulturer og elevernes egen kultur. Formålet er at eleverne opnår sproglig selvtillid og lyst til at tale sproget 
frit ud fra egen viden og kritiske holdning til en interessant problemstilling. 
 
Mundtlighed og skrivning: metodevalg: 
Projektarbejde og elevfremlæggelser 
Læsning og genfortælling i par + grupper 
Diskussionsgrupper inddelt efter sprogligt niveau 
Diskussioner i roller / rollespil 
Interviews 
Læsning af tekster og meddigtning 
Spil og lege 
Walk and talk 
 
Det skrevne sprog: Sprog og sprogbrug 
I undervisningen vil følgende sproglige genre blive gennemgået 
Stavning i engelsk 
False friends 
Det ubestemte kendeord 
Kongruens  
Tællelighed 
Ordstilling – syntaks 
Henførende stedord 
Biord 
Udvidet tid – ing form. 
 
 
 

10. B 
Undervisningen er baseret på undervisningsministeriets målsætninger for ”Fælles Mål” i faget engelsk med 
slutmålene om kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse og kultur- og 
samfundsforhold.  
 
Faget koncentrerer sig om universelle problemstillinger med udgangspunkt i stof fra Storbritannien, USA 
samt andre engelsktalende lande. De overordnede temaer i undervisningen vil være: 
 
Black and white 
Minorities 
Personal beliefs and identity (inkl. Body issues) 
The young body and mind/cyber life 
Social problems 
Animal rights 

 



41 
 

Undervisningen søger at skabe forudsætninger for fornyet viden og holdninger til ovenstående 
problemstillinger.  Der vil blive taget udgangspunkt i stoffets udgangspunkt og draget paralleller til andre 
kulturer og elevernes egen kultur. Formålet er, at eleverne opnår sproglig selvtillid og lyst til at tale sproget 
frit ud fra egen viden og kritiske holdning til en interessant problemstilling. 
 
Mundtlighed og skrivning; metodevalg: 
Projektarbejde og elevfremlæggelser 
Læsning og genfortælling i par + grupper 
Diskussionsgrupper inddelt efter sprogligt niveau 
Diskussioner i roller / rollespil 
Interviews 
Læsning af tekster og meddigtning 
Spil og lege 
Expert reading 
Fri skrivning efter billedtolkning 
Medier og genfortælling 
 
Det skrevne sprog: Sprog og sprogbrug 
I undervisningen vil sproglige genrer og grammatik blive gennemgået. Der arbejdes blandt andet med 
grammatik på grammatip.dk samt med grammatik fra sproglinks.dk. Der vil også være mulighed for at 
tilegne sig sprog/grammatik gennem en mere legende tilgang via spil på www.tolearnenglish.com. 
 
 
 
 
 
 

10. C 
Undervisningen er baseret på undervisningsministeriets målsætninger for ”Fælles Mål” i faget engelsk med 
slutmålene om kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse og kultur- og 
samfundsforhold. 
Faget koncentrerer sig om universelle problemstillinger med udgangspunkt i stof fra Storbritannien, USA 
samt andre engelsktalende lande. De overordnede temaer i undervisningen vil være: 
·    Black and White 
·    Cyber Life 
·    Crime and Punishment 
·    The Young Body and Mind 
·    India 
Undervisningen søger at skabe forudsætninger for fornyet viden og holdninger til ovenstående 
problemstillinger.  Der vil blive taget udgangspunkt i stoffets udgangspunkt og draget paralleller til andre 
kulturer og elevernes egen kultur. Formålet er at eleverne opnår sproglig selvtillid og lyst til at tale sproget 
frit ud fra egen viden og kritiske holdning til en interessant problemstilling. 
Mundtlighed og skrivning: metodevalg: 
Projektarbejde og elevfremlæggelser 
Læsning og genfortælling i par + grupper 
Diskussionsgrupper inddelt efter sprogligt niveau 
Diskussioner i roller / rollespil 
Interviews 

http://www.tolearnenglish.com/
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Læsning af tekster og meddigtning 
Spil og lege 
Fri skrivning efter billedtolkning 
Medier og genfortælling 
Det skrevne sprog: Sprog og sprogbrug 
I undervisningen vil sproglige genrer og grammatik blive gennemgået. Der arbejdes blandt andet med 
grammatik på grammatip.dk samt med det differentierede system ”Stifinderen”. Der vil også være 
mulighed for at tilegne sig sprog/grammatik gennem en mere legende tilgang via spil på 
www.tolearnenglish.com. 
 
 
 

10. D 
Undervisningen er baseret på undervisningsministeriets målsætninger for ”Fælles Mål” i faget engelsk med 
slutmålene om kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse og kultur- og 
samfundsforhold. 
Faget koncentrerer sig om universelle problemstillinger med udgangspunkt i stof fra Storbritannien, USA 
samt andre engelsktalende lande. De overordnede temaer i undervisningen vil være: 
·    Black and White 
·    Cyber Life 
·    Crime and Punishment 
·    The Young Body and Mind 
·    India 
Undervisningen søger at skabe forudsætninger for fornyet viden og holdninger til ovenstående 
problemstillinger.  Der vil blive taget udgangspunkt i stoffets udgangspunkt og draget paralleller til andre 
kulturer og elevernes egen kultur. Formålet er at eleverne opnår sproglig selvtillid og lyst til at tale sproget 
frit ud fra egen viden og kritiske holdning til en interessant problemstilling. 
Mundtlighed og skrivning: metodevalg: 
Projektarbejde og elevfremlæggelser 
Læsning og genfortælling i par + grupper 
Diskussionsgrupper inddelt efter sprogligt niveau 
Diskussioner i roller / rollespil 
Interviews 
Læsning af tekster og meddigtning 
Spil og lege 
Fri skrivning efter billedtolkning 
Medier og genfortælling 
Det skrevne sprog: Sprog og sprogbrug 
I undervisningen vil sproglige genrer og grammatik blive gennemgået. Der arbejdes blandt andet med 
grammatik på grammatip.dk samt med det differentierede system ”Stifinderen”. Der vil også være 
mulighed for at tilegne sig sprog/grammatik gennem en mere legende tilgang via spil på 
www.tolearnenglish.com. 
 
 
 

http://www.tolearnenglish.com/
http://www.tolearnenglish.com/
http://www.tolearnenglish.com/
http://www.tolearnenglish.com/
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10. E 
Undervisningen er baseret på undervisningsministeriets målsætninger for ”Fælles Mål” i faget engelsk med 
slutmålene om kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse og kultur- og 
samfundsforhold. 
Faget koncentrerer sig om universelle problemstillinger med udgangspunkt i stof fra Storbritannien og USA 
samt andre engelsktalende lande. De overordnede temaer i undervisningen vil være: 
-    Human Rights 
-    Social Media 
-    British colonies - India 
-    Black in America 
-    Terror 
Undervisningen søger at skabe forudsætninger for fornyet viden og holdninger til ovenstående 
problemstillinger. Der vil blive taget udgangspunkt i stoffets udgangspunkt og draget paralleller til andre 
kulturer og elevernes egen kultur. Formålet er at eleverne opnår sproglig selvtillid og lyst til 
at tale sproget frit ud fra egen viden og kritiske holdning til en interessant problemstilling. 
Fremgangsmåder: 
Projektarbejde og elevfremlæggelser 
Læsning og genfortælling i par + grupper 
Diskussionsgrupper inddelt efter sprogligt niveau 
Diskussioner i roller / rollespil 
Interviews 
Læsning af tekster og meddigtning 
Spil og lege 
Walk and talk 
Fri skrivning efter billedtolkning 
Medier og genfortælling 
Det skrevne sprog: Sprog og sprogbrug 
I undervisningen vil følgende sproglige genre og grammatik blive gennemgået: 
Stavning i engelsk 
Det ubestemte kendeord 
Kongruens 
Tællelighed 
Ordstilling – syntaks 
Henførende stedord 
Biord 
Udvidet tid – ing form. 

 

 

Tysk 
Væk med de støvede fordomme og ind med aktiv indlæring. Gennem glæde, humor, faglig dygtighed og 

elevernes intense og aktive indsats opnås stoltheden ved at lære det, man aldrig havde troet muligt. 

I løbet af skoleåret arbejder vi for eksempel med det skrevne og talte sprog via skønlitterære og faglige 
tekster, film, musik og IT. Vi kommer heller ikke uden om arbejdet med grammatik samt kommunikative og 
skriftlige færdigheder, som kan sætte eleverne i stand til at ytre sig om samfundsmæssige og kulturelle 
forhold samt om de emner, vi i øvrigt har valgt det pågældende skoleår. 
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9. A 

Undervisningen er baseret på undervisningsministeriets retningslinjer for fælles mål i faget tysk med 
slutmålene om kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse og kultur- og 
samfundsforhold.  
 

Formål: 
Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de 
kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt i et forståeligt sprog. 
Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og give dem indsigt i kultur- og 
samfundsforhold i tysktalende lande.  

 

Indhold og metoder: 
I undervisningen øver vi de kommunikative færdigheder gennem lytning, læsning og arbejde med et alsidigt 
udvalg af tekster inden for forskellige genrer. Eleverne øver den mundtlige færdighed gennem en variation 
af forskellige kommunikationssituationer såsom fremlæggelse, debat, dialog og drama. Sprog og sprogbrug 
styrkes ved at arbejde med ordforråd og grammatik. De skriftlige færdigheder forbedres gradvist gennem 
grammatiske øvelser og skrivning af længere sammenhængende tekster. Frem for alt handler det i årets løb 
om at give eleverne lyst til at arbejde med sproget og troen på, at de kan gebærde sig på tysk.  

 
I løbet af året vil der bl.a. blive arbejdet med:  
”WORTSCHATZ”– især med fokus på de typiske, tyske dagligdagsvendinger.  
TEKSTARBEJDE: (herunder - sange/musik, lytteøvelser, artikler, internettekster, skønlitterære tekster, film)  
SAMTALE ROLLESPIL/SKUESPIL GRAMMATIKFORSTÅELSE Indholdsmæssigt vil vi i årets løb arbejde med 
emnerne: 45 Helden und Idole Märchen Berlin und Landeskunde Sport und Freizeit Jung sein 

 

10. B 

Undervisningen er baseret på undervisningsministeriets retningslinjer for fælles mål i faget tysk med 
slutmålene om kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse og kultur- og 
samfundsforhold.  

 
I løbet af året vil der blive arbejdet med:  
”WORTSCHATZ”– især med fokus på de typiske, tyske dagligdagsvendinger. TEKSTARBEJDE: (herunder - 
sange/musik, lytteøvelser, artikler, internettekster, skønlitterære tekster, film)  
SAMTALE ROLLESPIL/SKUESPIL GRAMMATIKFORSTÅELSE  

 
Indholdsmæssigt vil vi i årets løb arbejde med emnerne: 
MUSIK REISEN JUNG UND VERLIEBT DIKTATUREN  
Frem for alt handler det i årets løb om at give eleverne lyst til at arbejde med sproget og troen på, at de kan 
gebærde sig på tysk. 

 

 

10. C 

Undervisningen er baseret på undervisningsministeriets retningslinjer for fælles mål i faget tysk med 
slutmålene om kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse og kultur- og 
samfundsforhold. 
I løbet af året vil der blive arbejdet med: 
·      ”WORTSCHATZ”– især med fokus på de typiske, tyske dagligdagsvendinger. 
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·      TEKSTARBEJDE: (herunder - sange/musik, lytteøvelser, artikler, internettekster, skønlitterære tekster, 
film) 
·      SAMTALE 
·      ROLLESPIL/SKUESPIL 
·      GRAMMATIKFORSTÅELSE 
Indholdsmæssigt vil vi i årets løb arbejde med emnerne: 
·      Das Elend 
·      Bekannten Personen 
·      Jungend 
·      Reisen 
Frem for alt handler det i årets løb om at give eleverne lyst til at arbejde med sproget og troen på, at de kan 
gebærde sig på tysk. 

 

 

 

10. D 

Undervisningen er baseret på undervisningsministeriets retningslinjer for fælles mål i faget tysk med 
slutmålene om kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse og kultur- og 
samfundsforhold. 
I løbet af året vil der blive arbejdet med: 
”WORTSCHATZ”– især med fokus på de typiske, tyske dagligdagsvendinger. 
TEKSTARBEJDE: (herunder - sange/musik, lytteøvelser, artikler, internettekster, skønlitterære tekster, film) 
SAMTALE 
ROLLESPIL/SKUESPIL 
GRAMMATIKFORSTÅELSE 
Indholdsmæssigt vil vi i årets løb arbejde med emnerne 
MUSIK 
DIE DDR-ZEIT 
DEUTSCH SPRECHENDE BERÜHMTHEITEN 
JUGEND 
Frem for alt handler det i årets løb om at give eleverne lyst til at arbejde med sproget og troen på, at de kan 
gebærde sig på tysk. 

 

 

 

10. E 

INDHOLDSPLAN 
Fag: Tysk 
Lærer: Mads Nørskov Rasmussen 
Klasse: 10e 
Undervisningen er baseret på undervisningsministeriets retningslinjer for fælles mål i faget tysk med 
slutmålene om kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse og kultur- og 
samfundsforhold. 
I løbet af året vil der blive arbejdet med: 
”WORTSCHATZ”– især med fokus på de typiske, tyske dagligdagsvendinger. 
TEKSTARBEJDE: (herunder - sange/musik, lytteøvelser, artikler, internettekster, skønlitterære tekster, film) 
SAMTALE 
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ROLLESPIL/SKUESPIL 
GRAMMATIKFORSTÅELSE 
Indholdsmæssigt vil vi i årets løb arbejde med emnerne 
MUSIK 
DIE DDR-ZEIT 
DEUTSCH SPRECHENDE BERÜHMTHEITEN 
JUGEND 
Frem for alt handler det i årets løb om at give eleverne lyst til at arbejde med sproget og troen på, at de kan 
gebærde sig på tysk. 

 

 

 
 

Kreativ formiddag 

Undervisningen tager sigte mod at eleven: 
får mulighed for at udfolde sig kreativt, 
oplever glæden ved selv at skabe stort eller småt, 
oplever glæden ved at være sin egen designer, og fremstille unika. 
til sidst i perioden, får mulighed for fordybelse, i selvvalgt emne. 
Vi vil arbejde med forskellige materiale fra det bløde sarte papir, over læderets smidighed, til det stive og 
robuste metal. 
  
Vi vil beskæftige os med anvendelsesmuligheder, fordele og ulemper, teknikker, hjælpemidler  værktøj 
mm. 
  
Smykker:   Forståelse for valg af dorn og trådtykkelse, og deres indbyrdes forbundethed. 
                   Oprigling af tråd til kæde. 
                   Savning af ringene 
                   Samling af ringene til den færdige kæde. 
                   Færdiggørelse med isætning af lås, polering, eller anden overfladebehandling. 
                    
Fremstilling af fingerringe: udmåling, savning, lodning, slibning, pudsning, polering og evt. 
overfladebehandling. 
  
               
Læderting:  Gennemgang af de grundlæggende arbejdsgange ved læderarbejde: 
                   Fremstilling af mønster 
                   Udskæring af læderet 
                   Kantskæring 
                   Farvning og efterbehandling 
                   Sadelmagersyning 
                   Isætning af trykknapper, nitter og spænder 
                   Fremstilling af små læderting f.eks bælter, punge, armbånd, hårspænder. 
  
Skindarbejde: 
Gennemgang af de særlige arbejdsgange til skind – forskellen på skind og læderarbejde. 
                   Fremstilling af små ting i skind. 
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Tegning:     Vi skal tegne forskellige objekter, mennesker dyr med bl.a. blyant, kul og          pro-   
 markers. 
  
Støbning i beton: Vi skal støbe lysestager, vaser, lave støbeforme af ting vi finder og prøve at støbe 
                   osv. 
  
Jule/påske pynt: Vi skal lave forskellige former for ophæng i bl.a. foldet papir, ler, “trylledej” fjer 
                   Osv. 
  
Projekt slik:   Vi skal lave bolsjer med forskellig smag udformning osv, fyldte chokolader, flødeboller mm. 
  
Akvarel:     Vi skal arbejde med forskellige teknikker, udtryk, perspektiver mm. 
  
Valgfrit emne, med mulighed for fordybelse i de tidligere behandlede temaer. 
Årsplanen revideres løbende sammen med eleverne. 

Forfatterlinie 

Det overordnede mål er at styrke elevernes skrivefærdigheder – at give dem indblik i mange forskellige 

stilarter og tilskynde dem til at udfolde sig kreativt på skrift. 

I årets løb vil der være 5 særlige fokusområder: 

1. Skriveøvelser 

 Formålet med skriveøvelserne er frem for alt at udfordre eleverne og tvinge dem til at 

tænke i nye baner, når det handler om at formulere sig på skrift.  

Her er et overblik over mange af de stilarter, vi kommer til at arbejde med: 

- Den gode gentagelse 

- Sæt tonen! (”Den første, altafgørende sætning”) 

- Karakteropbygning (kend din karakter) 

- ”Pageturner” + ”Den gode hemmelighed” 

- Benspænd, regler & systemdigtning 

- Sans og skriv (”Det handler ikke om at finde på, men om at finde”) 

- Musik i sproget (Børnerim, rap & lydord) 

- Rekvisitter (hvordan gør man en tilsyneladende ligegyldig ting til en uundværlig del af sin tekst?) 

- Fortællervinkel & fortællestil (hvem er det, der taler, og hvordan taler han/hun) 

- Gør det uventede! (redigering og nytænkning) 

- Dyrk klichéerne og riv det hele ned igen! 

- Overskrifter (bogstavrim, ’sound’ mv.) 

- Minimalisme (den skrabede tekst) 

- ”Don’t tell it – show it” 

 

2. Læsning 

 Som en naturlig del af læringsprocessen læser vi forskellige skønlitterære tekster – det 

være sig noveller, digte og romancer 

 

3. Skrivekonkurrencer 
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 I årets løb deltager eleverne i forskellige skrivekonkurrencer – bl.a. DM i novelleskrivning 

for unge, der hvert år afholdes af Dansk Forfatterforening 

 

4. Workshops & foredrag 

 I årets løb vil vi få besøg udefra af kendte danske forfattere og også tage ud af huset. Helt 

konkret planlægger vi at afholde en forfatterworkshop i samarbejde med en dansk 

forfatterhøjskole 

 

5. Fælles klasseprojekter / elevernes egne skriveprojekter 

 I årets løb vil der blive mulighed for at arbejde med egne projekter. Vi vil også kaste os ud i 

fællesprojekter, hvor hver elev bidrager til et større fælles værk. 

Året afrundes med en større skriftlig opgave, som vurderes af lærer og en ekstern censor. 

Når skoleåret er slut ”udgives” en lille antologi, hvor alle bidrager med en tekst (digt/novelle). Eleverne i 

samråd med underviseren, hvilken tekst der indgår i antologien. 

Fysik/kemi 

Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og 
kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder 
og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den 
verden, de selv er en del af.  

Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og 

nysgerrighed overfor naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle 

erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at forholde sig til 

problemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og 

samfundet. 

Fysik/kemi – Naturfag 9. klasse 
 

9. A 

Undervisningen i naturfag bygger på indholdet i geografi, biologi og fysik/kemi.  

 
Undervisningen skal lede frem mod at eleverne kan: 
Udforme forskellige problemstillinger, der kan belyses med alle tre naturfag 
Opstille hypoteser og arbejde ud fra dem 
Planlægge, gennemføre og vurdere undersøgelser, målinger og eksperimenter 

 
Der undervises i fire fællesfaglige fokusområder. Her gives nogle eksempler på indholdet i de fire 
fællesfaglige fokusområder: 
Rent drikkevand for fremtidige generationer 
Vandets kredsløb 
Global drikkevandsforsyning 
Klimatilpasninger 
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Spildevandsudledning 
Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår 
Teknologiens udvikling og historie 
Elektronik 
Robotter 
Sundhedsvæsenet 
Bioteknologi 
Erhverv og transport 
Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan 
energiformer 
vedvarende energi 
ikke-vedvarende energi 
kerneenergi 
urbanisering 
global udnyttelse af vedvarende energi 
Strålings indvirkning på levende organismer 
Lys 
Elektromagnetisk stråling 
Partikelstråling 
Stråling indflydelse på levende organismer 
Ioniserende stråling 
Fukushima og Tjernobyl 

 
I undervisningen arbejder vi med de fælles naturfaglige kompetencer: undersøgelse, modellering, 
perspektivering og kommunikation.  
Vi læser fagtekster, udarbejder problemstillinger, opstiller hypoteser samt planlægger og gennemfører 
undersøgelser, målinger og eksperimenter.  

 

 

10. B 

Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske 
forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og 
udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, 
de selv er en del af. 
Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed 
overfor naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til 
at lære. Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med 
naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet. Der undervises med 
udgangspunkt i undervisningsmaterialet Prisma 10U og egne noter. 
Emner til året: 
Svingninger 
Bølger 
Lyd 
Lys 
Optik 
Periodiske system 
Alkohol 
Kalk 
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Kemisk analyse 

 

 

10. C 

Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske 
forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og 
udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, 
de selv er en del af. 
Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed 
overfor naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til 
at lære. Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med 
naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet. Der undervises med 
udgangspunkt i undervisningsmaterialet Prisma 10U og egne noter. 
Emner til året: 
Svingninger 
Bølger 
Lyd 
Lys 
Optik 
Periodiske system 
Alkohol 
Kalk 
Kemisk analyse 

 

10. D 

I fysik/kemi undervisningen gennemgås stoffet først teoretisk hvorefter teorierne afprøves i praksis 
gennem forsøg. Hvert emne afsluttes med at der skrives en rapport omhandlende emnet, således at 
eleverne får sat ord på den nye viden, de har opnået. Der arbejdes med udgangspunkt i bogsystemet 
PRISMA 10 fra Malling Beck. Dette suppleres af kopisider fra andre bogsystemer. 
Emner der arbejdes med gennem skoleåret: 
-svingninger og bølger 
-lyd 
-lys og optik 
-kalk et dansk råstof 
-det periodiske system, ioner og kemisk analyse 
-alkohol 

 

 

 

10. E 

Gennem fysik/kemi undervisningen ønskes det at eleverne skal udvikle deres forståelse og tilegne sig viden 
om fysiske og kemiske forhold. Eleverne skal have en forståelse for den naturvidenskabelige arbejdsmetode 
og det sprog der benyttes indenfor den videnskabelige verden. 
Eleverne skal have en forståelse af det naturvidenskabelige sprog, som et værktøj til at forstå og beskrive 
simple og mere komplicerede fænomener. 
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Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed 
overfor naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til 
at lære. Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med 
naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet. Der undervises med 
udgangspunkt i undervisningsmaterialet Prisma 10U.  

 
Emner til året:  
Svingninger  
Bølger  
Lyd  
Lys  
Optik  
Grundlæggende kemi  
Alkohol  
Kalk  
Kemisk analyse 

 

Kristendomskundskab  

9.A 

Der arbejdes primært projektorienteret med pensum og på tværs af de forskellige religioner og 
livsopfattelser for at skabe bedst mulig overblik og sammenhæng for eleven. Der skal arbejdes med 
nedenstående områder og de dertilhørende målsætninger 
Livsfilosofi og etik 
Med udgangspunkt i forskellige bibelske tekster, ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser diskuteres 
tilværelsesspørgsmål. 
Forskellige etiske og moralske dilemmaer og problematikker diskuteres og vurderes ud fra forskellige 
livsopfattelser.  
Bibelske fortællinger 
Udtrykke viden om bibelske fortællinger fra både det gamle og ny testamente og tolke dem i et nutidigt og 
historisk perspektiv. 
Give eksempler på bibelske fortællingers betydning i kunst, samfund og sprog. 
Kristendommen  
Forholde sig til kristne grundbegreber og deres betydning 
Tilegne sig viden om kristendommens og folkekirkens historie 
Have indsigt i kristne ritualer, symboler og sange 
Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser 
Forholde sig til religiøse grundbegreber inden for udvalgte verdensreligioner og livsopfattelser 
Tilegne sig viden om ny-religiøse bevægelser og deres relation til samfundet 
 
Fordybelse i fire store verdensreligioner: 
Kristendom 
Jødedom 
Islam 
Østens religioner 
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Samfundsfag og historie 

9.A 

Historie 
Undervisningens mål er at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt 
perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund.  
Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler historie- og samfundsbevidsthed, kritisk sans og 
færdighed i at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og konflikter.  
Undervisningen skal bidrage til, at eleverne på baggrund af et personligt tilegnet værdigrundlag deltager 
aktivt i samfundsudviklingen. Det sker ved at fremme 
deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende. Den enkelte elev skal udvikle 
ansvarlighed for løsningen af fælles opgaver og erhverve viden om samfundet og dets historiske 
forudsætninger.  
 
Samfundsfag 
Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i 
et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund. 
Eleverne opøves i at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og 
konflikter. 
Eleverne skal erhverve viden om samfundet og dets historiske forudsætninger. 
Indhold og metoder 
Faget er delt op i fire hovedemner: Økonomi, sociologi, dansk politik og international politik. 
Emner der tager op er økonomi, finanspolitik, velfærdsstaten, uddannelse og arbejdsmarkedet, demokrati 
og politik, miljø, vold og kriminalitet, integration, EU, FN, sundhed, fattigdom, medier og terror. 
Undervisningen veksler primært mellem gennemgang af tekst og efterfølgende diskussion af teksten, 
gruppearbejde og diskussion af aktuelle nyheder 
Undervisningen i disse fag foregår samtidigt og vil foregå i vekselvirkning mellem fagene. Der arbejdes 
meget projektorienteret, da undervisningen ligger i specielle koncentrerede uger.  
Undervisningen lægger vægt på at undersøge, analysere og vurdere enkelte emner og kunne forholde sig 
kritisk til dem.  
 

Idræt 

9.A 

Idræt er fra skoleåret 2014-15 blevet et prøvefag. Undervisningen vil lede frem mod de vejledende slutmål 
for faget i 9. klasse. 
 
 Eleverne vil forberedes såvel praktisk som teoretisk til idrættens områder. Fordybelsesområderne vil være: 
boldbasis, bevægelse, musik og udtryk, fysiologi og anatomi, kropsbasis, akrobatik, elementer fra 
springgymnastikken, fysisk træning og kost og sundhed. 
Idrætsfaget i 9. klasse bygger på differentiering og i styrkesammenhæng skalering af øvelsernes 
sværhedsgrad. BMU-delen vil blive varetaget gennem opøvning af bl.a. lanciers, som er et obligatorisk 
forløb på efterskolen. Sideløbende vil undervisningen have teoretisk undervisning i idrættens facetter 
såsom anatomi og fysiologi, idrætsfysiologi, idrættens historie mv. 
Prøven afholdes hvis skolen udtrækkes til at afholde denne. Der trækkes lod med de øvrige prøvefag i 9. 
klasse, som også er i lodtrækningspulje. 
 
Prøven 
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Eleverne skal forberedes til at kunne afholde prøve praktisk og mundtlig prøve i disse aspekter, som er 
fordelt i 2 puljer, hvor begge skal være repræsenteret på mindst et område. 
 
Pulje A  
Redskabsaktiviteter 
Boldbasis og boldspil 
Dans og udtryk 
 
Pulje B  
Løb, spring og kast 
Kropsbasis 
Fysisk træning 
 
På baggrund af årsplanen vælger eleverne og læreren i fællesskab minimum tre relevante temaer for hele 
klassen. Disse temaer og de nævnte indholdsområder, angivet i henholdsvis pulje A og i pulje B, skal danne 
udgangspunkt for praksisprogrammet og den efterfølgende reflekterende samtale.  
 
Eleverne i gruppen skal vælge ét tema samt trække lod mellem de i henholdsvis pulje A og i pulje B nævnte 
indholdsområder, således at hver gruppe har trukket et indholdsområde fra hver af de to puljer. Eleverne i 
gruppen udarbejder forud for prøven og med vejledning fra idrætslæreren en disposition for et 
praksisprogram, som skal vises til prøven.  
 
Den praktiske del af prøven består i udarbejdelse og fremvisning af et praksisprogram, der er sammensat 
med udgangspunkt i det valgte tema og de to lodtrukne indholdsområder. Indholdsområderne er grupperet 
i en pulje A og en pulje B: 
 
Den mundtlige del af prøven består af en samtale, der foregår samlet i gruppen, og forløber som en 
idrætsfaglig dialog med udgangspunkt i det valgte tema og sammensætningen af praksisprogrammet. 
Samtalen foregår i umiddelbar forlængelse af den praktiske prøve. 
Der prøves i 

 kropslige færdigheder - at tage kvalificerede valg 
- at vise kvalitet i bevægelse 

 sammensætning af praksisprogram 
- sammenhæng med tema 
faglighed (i indholdsområderne) 
kreativitet 
samarbejde 
idrætsfaglig viden 
i forhold til valgte tema 
i forhold til programmets to indholdsområder 
indsats 
deltagelse og engagement 
fokus og koncentration 
indstilling til at løse faglige udfordringer. 
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Der arbejdes både individuelt, i grupper, i projektgrupper med fremlæggelser, debatter - politiske såvel som 
personlige, rollespil som politikere og parvist. Det er hensigten at eleverne lærer af hinandens 
arbejdsmetoder, holdninger og former mod et konkret mål - fx en fremlæggelse eller et rollespil. 
 
Undervisningen benytter følgende metoder: 
Plenum 
Fagtekster  
Medier og mediebilleder 
Historiske og samfundsmæssige dokumentarer 
Film - af forskellig genre. 
Små klip 
Projekter  
Billeder og grafer 
Læreroplæg 
Debatter 
Rollespil. 
 
Undervisningen skal være givende og underholdende i det omfang disse to ting kan forenes. 

Eftermiddagsplan for året 

 

Beskrivelser af liniefag 

Musik 

MOT 1  

  
Underviser: Anders Dirksen 

Indholdsplan 
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Linjefagets formål: 
·      At eleven prøver at mærke, hvad det vil sige at være i et band. Det gælder både fællesskabet og 
mulighederne for at skabe noget helt nyt 
·      At eleven bliver bedre til at spille sammen med andre elever på forskellige niveauer og samtidig udvikler 
sine egne evner 
·      At eleven får mulighed for at udtrykke sig ekspressivt igennem musikken fra 1960´erne frem til 
1970´erne 
·      At få et indblik i musikhistorien 
Indhold: 
·      At udvikle og øve færdigheder på et instrument – herunder stemmen 
·      At stifte bekendtskab med forskellige musik genre 
·      At indspille musik i ”Logic Pro X” 
·      At optræde for andre elever, lærere og forældre 
·      At lære at improvisere 
·      At opøve lytte færdigheder 
·      At opøve færdighederne til at spille primo vista 
Materialer: 
·      Instrumenter 
·      Logic Pro X 
Arbejdsformer: 
·      Samspil 
·      Individuel undervisning 
·      Lytteøvelser 
·      Småøvelser 
·      Improvisation 
Evaluering: 
Der evalueres løbende 
 

MOT 2 

Dansk musik             

Underviser: Anders Dirksen  

Indholdsplan 

Linjefagets formål: 
·      At eleven prøver at mærke, hvad det vil sige at være i et band. Det gælder både fællesskabet og 
mulighederne for at skabe noget helt nyt 
·      At eleven bliver bedre til at spille sammen med andre elever på forskellige niveauer og samtidig udvikler 
sine egne evner 
·      At eleven får mulighed for at udtrykke sig ekspressivt igennem musikken 
Indhold: 
·      At udvikle og øve færdigheder på et instrument – herunder stemmen 
·      At stifte bekendtskab med forskellige musikgenrer 
·      At indspille musik i ”Logic Pro X” 
·      At optræde foran andre elever, lærere og forældre 
·      At lære at improvisere 
·      At opøve lytte færdigheder 
·        
Materialer: 
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·      Instrumenter 
·      Logic Pro X 
Arbejdsformer: 
·      Samspil 
·      Individuel undervisning 
·      Lytteøvelser 
·      Småøvelser 
·      Improvisation 
Evaluering: 
Der evalueres løbende – på holdet og individuelt  
 
 

MOT 3 

Forestilling 
Charlotte Højgaard 
I faget vil følgende blive gennemgået: 
Komposition/sangskrivning 
Performance 
Kend dit grej 
Formål: 
At være med at skabe en forestilling fra bunden. 
At komponere musik og skrive tekst til forestillingen. 
At tænke i teatermusik, og hvad det kan bruges til, og hvad der er brug for til det. 
At blive klogere på musik og at få sammenspillet til at fungere ved at etablere et fælles sprog. 
Mål: 
At opleve at være en del af en større helhed. 
At optræde i forbindelse med årets musikteater. 
 

MOT 4 

Vesterdal og indspilning           

Underviser: Anders Dirksen 

Indholdsplan 

Linjefagets formål: 
·      At gøre sig klar til at spille en koncert foran mange hundrede andre efterskoleelever 
·      At skabe sine egne sange og evt. indspille dem 
·      At eleven prøver at mærke, hvad det vil sige at være i et band. Det gælder både fællesskabet og 
mulighederne for at skabe noget helt nyt 
·      At eleven bliver bedre til at spille sammen med andre elever på forskellige niveauer og samtidig udvikler 
sine egne evner 
·      At eleven får mulighed for at udtrykke sig ekspressivt igennem musikken 
Indhold: 
·      At udvikle og øve færdigheder på et instrument – herunder stemmen 
·      At stifte bekendtskab med forskellige musikgenrer 
·      At indspille musik i ”Logic Pro X” 
·      At optræde foran andre elever, lærere og forældre 
·      At lære at improvisere 
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·      At opøve lytte færdigheder 
Materialer: 
·      Instrumenter 
·      Logic Pro X 
Arbejdsformer: 
·      Samspil 
·      Individuel undervisning 
·      Lytteøvelser 
·      Småøvelser 
·      Improvisation 
Evaluering: 
Der evalueres løbende – på holdet og individuelt  
 
 

TIF 1 

Indholdsplan Begynderguitar Tif 1 
Charlotte Højgaard 
 
Formål: 
Eleverne skal lære det grundlæggende omkring guitaren, og de skal lære at spille guitar. De skal lære sig 
redskaber, så de selv kan tilegne sig nye sange. Derudover er guitaren i høj grad med til at fremme musik – 
og sangglæden, både hos den enkelte, men også på hele holdet og på efterskolen. 
Indhold: 
Guitarens dele og guitarens opbygning 
Basal noderytme lære 
Lære akkorder – både åbne og barrè 
Lære at læse et akkordskema 
At spille fælles og synge til 
Metode: 
Fælles teori 
Øvning i grupper og individuelt, hvor læreren går rundt og støtter, gentager og hjælper. 
 
 

TIF 2 

 
Sang og kor 
Formål:  
At udvikle elevernes evne til at udtrykke sig gennem sang og kunne bruge stemmen som et instrument. 
At gøre eleverne bevidst om stemmens alsidighed og klangmuligheder 
At synge alene foran et publikum og sammen som en gruppe. 
At eleverne erhverver sig mod til at stå frem på en scene og i andre sammenhænge.  
At eleverne udvikler deres evne til at udtrykke sig gennem musik 
At eleverne finder glæde i og forudsætninger for at kunne tage aktiv del i musiklivet. 
At eleverne forstår sig selv som en del af et fællesskab.  
At afslutte forløbet med en solosangsfremvisning på holdet og en koropvisning for resten af skolen.  
 
 
Indhold 
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Stemmeøvelser 
kor (talekor, enstemmigt og flerstemmigt) 
Solosang (i mindre grupper eller alene) 
Soloundervisning, hvor der arbejdes med den enkelte elevs stemme. 
Musikteori i forbindelse med flerstemmighed. 
 
Arbejdsformer: 
Undervisningen vil både være lærerstyret, samtidig med at eleverne skal arbejde individuelt eller parvis 
med deres solosang.  
 
Evaluering: 
Der evalueres løbende, på holdet og individuelt. 
 

Kreativ og design 

Design  

 T – shirt, gamascher, joggingbukser, Emami eller lignende beklædningsdel i strækstof. 
 
Formål:  
At eleverne: 
 
• får kendskab til ide og design processen. 
• får kendskab til fremstillingen af arbejdstegninger. 
• får kendskab til mønsterfremstilling, tillæg af sømrum, afmærkning pasmærker, pålægning af 
mønster på stof, trådretning, og andre hensyn ved klipning i stof. 
• får kendskab til arbejdsgangen ved sammensyning af en beklædningsdel i strækstof. 
• får kendskab til forskellige syteknikker der bruges særligt til strækstof. 
• får kendskab til måder at foretage oplægning på, herunder syning med dobbeltnål. 
• bliver fortrolige med anvendelse af overlocker og almindelig symaskine.  
• bliver i stand til selvstændigt at tråde den almindelige symaskine, og under vejledning 
overlockeren. 
• bliver i stand til at vurdere hvornår det er hensigtsmæssigt, at anvende den ene maskine, og 
hvornår den anden. 
 
Mål:  
At eleverne arbejder med ide og design processen og tegner flere forslag til beklædning fremstillet af 
strækstof. 
At eleven fremstiller en individuelt tilpasset beklædningsdel af eget design .  
At eleverne yderligere fremstiller en eller flere mindre stykker beklædning, hvor de anvender de indlærte 
teknikker. 
 

MOT 1 

Formål:  
At eleverne: 
 
får kendskab til ide og design processen. 
får kendskab til fremstillingen af arbejdstegninger. 
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får kendskab til mønsterfremstilling, tillæg af sømrum, afmærkning pasmærker, pålægning af mønster på 
stof, trådretning, og andre hensyn ved klipning i stof. 
får kendskab til arbejdsgangen ved sammensyning af en beklædningsdel i strækstof. 
får kendskab til forskellige syteknikker der bruges særligt til strækstof. 
får kendskab til måder at foretage oplægning på, herunder syning med dobbeltnål. 
bliver fortrolige med anvendelse af overlocker og almindelig symaskine.  
bliver i stand til selvstændigt at tråde den almindelige symaskine, og under vejledning overlockeren. 
bliver i stand til at vurdere hvornår det er hensigtsmæssigt, at anvende den ene maskine, og hvornår den 
anden. 
 
 
Mål:  
At eleverne arbejder med ide og design processen og tegner flere forslag til beklædning fremstillet af 
strækstof. 
At eleven fremstiller en individuelt tilpasset beklædningsdel af eget design .  
At eleverne yderligere fremstiller en eller flere mindre stykker beklædning, hvor de anvender de indlærte 
teknikker. 
 
Eleverne vil desuden få stillet en opgave i dragthistorie, således at de er godt forberedt til turen til Berlin 
som vil indeholde besøg på Kunstmuseum (som har en dragthistorisk udstilling) 
 

MOT 2:  

Formål:  
Fremstilling af kæder: 
At eleven får forståelse for: 
Valg af dorn og trådtykkelse, og deres indbyrdes forbundethed. 
 Oprigling af tråd til kæde. 
 Udsavning af ringe. 
 Samling af ringene til den færdige kæde. 
 Færdiggørelse med isætning af lås, polering, eller anden overfladebehandling. 
  
Fremstilling af fingerringe:  
At eleverne får kendskab til: udmåling, savning, lodning, pudsning, polering og anden form for 
efterbehandling. 
 
Støbning: 
At eleverne får kendskab til: fremstilling/udvælgelse af model, klargøring af sandstøbeform, smeltning af 
metallet, ophældning af det flydende metal i formen, efterbehandling af det støbte. 
 
Fremstilling af andre smykker med perler, tråd, osv.  
 
Mål: At eleven får fremstillet en kongekæde. 
At eleven fremstiller flere andre smykker, alt efter ønsker og færdigheder. 
 

MOT 3 

Beklædningsdelen den enkelte elev fremstiller vil være valgt efter hvilket erfaringsgrundlag eleven har 
indenfor textil. Det kunne f.eks være T-shirts, nederdele eller lange bukser. 



60 
 

Undervisningen tilrettelægges således at også elever der tidligere har valgt tekstil udfordres og udvikler 
deres kunnen.  
 
At eleverne: 
får kendskab til ide og design processen. 
får kendskab til modetegning, og tegner den beklædningsdel der ønskes syet. 
får kendskab til mønsterfremstilling, tillæg af sømrum, afmærkning af pasmærker, pålægning af mønster på 
stof, trådretning, og andre hensyn ved klipning i stof. 
får kendskab til klipning af foer. 
får kendskab til ordning af sømrummet. 
får kendskab til arbejdsgangen ved sammensyning af den valgte beklædningsdel. 
får kendskab til måder at foretage oplægning på, herunder syning med dobbeltnål. 
bliver præcenteret for sytekniske løsninger der er tilpasset elevens niveau og den beklædningsdel de 
arbejder med. F.eks isyning af lynlås, forarbejdning af linning eller belægning osv. 
bliver fortrolige med anvendelse af overlocker og almindelig symaskine.  
bliver i stand til selvstændigt at tråde den almindelige symaskine, og under vejledning overlockeren. 
bliver i stand til at vurdere hvornår det er hensigtsmæssigt, at anvende den ene maskine, og hvornår den 
anden. 
 
Mål: 
At eleverne:  tegner og derefter fremstiller deres eget individuelt tilpassede stykke beklædning.  

 

MOT. 4 

 
SY SOMMERGARDEROBEN SELV. 
 
Beklædningsdelen den enkelte elev fremstiller vil være valgt efter hvilket erfaringsgrundlag eleven har 
indenfor faget. Det kunne f.eks være T-shirts, nederdele eller lange bukser. 
 
At eleverne: 
• får kendskab til ide og design processen. 
• får kendskab til arbejdstegning, og tegner den beklædningsdel der ønskes syet. 
• får kendskab til mønsterfremstilling, tillæg af sømrum, afmærkning af pasmærker, pålægning 
af mønster på stof, trådretning, og andre hensyn ved klipning i stof. 
• får kendskab til klipning af foer. 
• får kendskab til ordning af sømrummet. 
• får kendskab til arbejdsgangen ved sammensyning af den valgte beklædningsdel. 
• får kendskab til måder at foretage oplægning på, herunder syning med dobbeltnål. 
• bliver præcenteret for sytekniske løsninger der er tilpasset den beklædningsdel de arbejder 
med. F.eks isyning af lynlås, forarbejdning af linning eller belægning osv. 
• bliver fortrolige med anvendelse af overlocker og almindelig symaskine.  
• bliver i stand til selvstændigt at tråde den almindelige symaskine, og under vejledning 
overlockeren. 
• bliver i stand til at vurdere hvornår det er hensigtsmæssigt, at anvende den ene maskine 
frem for  den anden. 
 
Mål: 
At eleverne tegner og derefter fremstiller deres eget individuelt tilpassede stykke sommerbeklædning.  
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TIF 1 

 
Formål:  
Fremstilling af kæder: 
At eleven får forståelse for: 
Valg af dorn og trådtykkelse, og deres indbyrdes forbundethed. 
 Oprigling af tråd til kæde. 
 Udsavning af ringe. 
 Samling af ringene til den færdige kæde. 
 Færdiggørelse med isætning af lås, polering, eller anden overfladebehandling. 
  
Fremstilling af fingerringe:  
At eleverne får kendskab til: udmåling, savning, lodning, pudsning, polering og anden form for 
efterbehandling. 
 
Støbning: 
At eleverne får kendskab til: fremstilling/udvælgelse af model, klargøring af sandstøbeform, smeltning af 
metallet, ophældning af det flydende metal i formen, efterbehandling af det støbte. 
 
Fremstilling af andre smykker med perler, tråd, osv.  
 
Mål: At eleven får fremstillet en kongekæde. 
At eleven fremstiller flere andre smykker, alt efter ønsker og færdigheder. 
 

TIF 2 

 
SY HVAD DU VIL. 
 
Beklædningsdelen den enkelte elev fremstiller vil være valgt efter hvilket erfaringsgrundlag eleven har 
indenfor faget. Det kunne f.eks være T-shirts, nederdele eller lange bukser. 
 
At eleverne: 
• får kendskab til ide og design processen. 
• får kendskab til arbejdstegning, og tegner den beklædningsdel der ønskes syet. 
• får kendskab til mønsterfremstilling, tillæg af sømrum, afmærkning af pasmærker, pålægning 
af mønster på stof, trådretning, og andre hensyn ved klipning i stof. 
• får kendskab til klipning af foer. 
• får kendskab til ordning af sømrummet. 
• får kendskab til arbejdsgangen ved sammensyning af den valgte beklædningsdel. 
• får kendskab til måder at foretage oplægning på, herunder syning med dobbeltnål. 
• bliver præcenteret for sytekniske løsninger der er tilpasset den beklædningsdel de arbejder 
med. F.eks isyning af lynlås, forarbejdning af linning eller belægning osv. 
• bliver fortrolige med anvendelse af overlocker og almindelig symaskine.  
• bliver i stand til selvstændigt at tråde den almindelige symaskine, og under vejledning 
overlockeren. 
• bliver i stand til at vurdere hvornår det er hensigtsmæssigt, at anvende den ene maskine, 
frem for den anden. 
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Mål: 
At eleverne arbejder med ide og design processen og tegner flere forslag til beklædning. 
At eleven fremstiller en individuelt tilpasset beklædningsdel af eget design .  
At eleverne yderligere fremstiller en eller flere mindre stykker beklædning, hvor de anvender de indlærte 
teknikker. 
 

TIF 3 

Formål:  
Fremstilling af kæder: 
At eleven får forståelse for: 
Valg af dorn og trådtykkelse, og deres indbyrdes forbundethed. 
 Oprigling af tråd til kæde. 
 Udsavning af ringe. 
 Samling af ringene til den færdige kæde. 
 Færdiggørelse med isætning af lås, polering, eller anden overfladebehandling. 
  
Fremstilling af fingerringe:  
At eleverne får kendskab til: udmåling, savning, lodning, pudsning, polering og anden form for 
efterbehandling. 
 
Støbning: 
At eleverne får kendskab til: fremstilling/udvælgelse af model, klargøring af sandstøbeform, smeltning af 
metallet, ophældning af det flydende metal i formen, efterbehandling af det støbte. 
 
Fremstilling af andre smykker med perler, tråd, osv.  
 
Mål: At eleven får fremstillet en kongekæde. 
At eleven fremstiller flere andre smykker, alt efter ønsker og færdigheder. 
 
 

TIF 4 

Formål:  
Fremstilling af kæder: 
At eleven får forståelse for: 
Valg af dorn og trådtykkelse, og deres indbyrdes forbundethed. 
 Oprigling af tråd til kæde. 
 Udsavning af ringe. 
 Samling af ringene til den færdige kæde. 
 Færdiggørelse med isætning af lås, polering, eller anden overfladebehandling. 
  
Fremstilling af fingerringe:  
At eleverne får kendskab til: udmåling, savning, lodning, pudsning, polering og anden form for 
efterbehandling. 
 
Støbning: 
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At eleverne får kendskab til: fremstilling/udvælgelse af model, klargøring af sandstøbeform, smeltning af 
metallet, ophældning af det flydende metal i formen, efterbehandling af det støbte. 
 
Fremstilling af andre smykker med perler, tråd, osv.  
 
Mål: At eleven får fremstillet en kongekæde. 
At eleven fremstiller flere andre smykker, alt efter ønsker og færdigheder. 
 

Drama 

MOT 1  

 

Filmskuespil og kortfilm 

 

Formål 

At eleverne udvikler kompetencer og lyst til at bruge drama som udtryksmiddel.  

At fremme elevernes indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.  

At udvikle elevernes forståelse af den dramatiske udtryksforms særlige kropslige, æstetiske og 

sociale muligheder gennem praksis.  

At udvikle elevernes forståelse og brug af det dramatiske udtryk som en mulighed for at indleve sig 

i mennesker, situationer og miljøer. 

At eleverne udvikler kompetencer til at kunne producere og analysere sociale og personlige kortfilm 

At eleverne gennem arbejde med egenproduktion og aktuelle medieproduktioner opnår indsigt i 

formidling både som producent, bruger og deltager.  

At eleverne opnår forståelse af tidssvarende mediers betydning i et kulturelt perspektiv med henblik 

på at styrke deres handlemuligheder i og udenfor skolen. 

 

Indhold 

Samarbejds- og tillidsøvelser 

Præsentation af forskellige typer kortfilm og anden filmmateriale - kunstneriske som naturalistiske. 

Filmanalyse i forbindelse med karakterarbejde og filmproduktion. 

Øvelser der styrker fantasi, sansning og det kropslige udtryk i forbindelse med filmskuespil. 

Øvelser omkring filmning, klipning og after effects. 

Karakterarbejde 

Produktion af ca. 5 kortfilm fra bunden gennem manuskript, storyboard, skuespil, filmning, 

klipning, after effects og andre praktiske gøremål i forbindelse hermed. 

 

Arbejdsformer: 

Undervisningen vil være lærerstyret, men vil sætte stor fokus på at eleverne byder ind. Vi vil 

arbejde meget projektorienteret og enten sammen hele gruppen eller i mindre grupper eller par. 

Evaluering: 

Der evalueres løbende på holdet og individuelt. 

 

MOT 2 

Improvisation/Teatersport 
Formål: 
At give eleverne et forum til at udforske improvisationsteateret og udforske deres eget (komiske) talent på 
en scene. At give eleverne nogle gode oplevelser i trykke rammer og finde glæden ved improvisation. 
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Indhold: 
Vi vil arbejde med og udforske forskellige discipliner fra teatersportens verden.  
Eleverne vil stifte bekendtskab med rollen både som skuespiller og “joker”. 

 

Arbejdsformer: 

Leg, grupperede og individuelle øvelser, arbejde frem mod en forestilling, opbyggelse af en 

forestilling. Undervisningen vil være lærerstyret, samtidig med at elevernes kan komme med egne 

ideer.  

 

Evaluering: 

Der evalueres løbende, på holdet og individuelt. 

 

 

MOT 3 

Forestilling drama 

 

Formål 

At eleverne udvikler kompetencer og lyst til at bruge drama som udtryksmiddel.  

At fremme elevernes indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.  

At udvikle elevernes forståelse af den dramatiske udtryksforms særlige kropslige, æstetiske og 

sociale muligheder gennem praksis.  

At udvikle elevernes forståelse og brug af det dramatiske udtryk som en mulighed for at indleve sig 

i mennesker, situationer og miljøer. 

At eleverne erhverver sig mod til at stå frem på en scene og i andre sammenhænge.  

At opleve vigtigheden af samarbejde og hårdt arbejde i forbindelse med at producere en stor 

forestilling. 

 

Indhold 

Øvelser der styrker tillid og samarbejde, fantasien, det sanselige, det verbale og det kropslige 

udtryk.   

Karakter- og replikarbejde 

Scenerumsarbejde 

Samarbejde med musik, dans, kostumer, sminke, lys, lyd mm. 

Arbejde med andre aspekter end det at stå på scenen - kostumer, rekvisitter og scenografi. 

 

Arbejdsformer: 

Undervisningen vil være lærerstyret, men sætte stor fokus på at eleverne byder ind. Vi vil enten 

arbejde hele gruppen sammen eller i mindre grupper. 

 

Evaluering: 

Der evalueres løbende, på holdet og individuelt. 

 

 

MOT 4 

Fortælling 
I faget fortælling, vil eleverne blive øvet i at fortælle. 
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Vi vil arbejde med “Den personlige fortælling”, Eventyr og røverhistorier. 

 
Eleverne vil få erfaringer med både oplæsning af fortællinger, men også møde metoder til at lære 
fortællinger udenad. 

 
Vi vil arbejde med  
Rytme/tempo/Pauser.  
Fortællerteknikker 
Fyrtårne 
Oplæsning 

 

 

TIF 1 

Skuespillerens værktøj 

 

Formål 

At give den enkelte elev mulighed for at udfolde sig frit, via øvelser der styrker fantasien, det 

sansemæssige, det verbale og det kropslige udtryk.   

At eleverne erhverver sig mod til at stå frem på en scene og i andre sammenhænge.  

At opnå mod og styrke til, i fællesskab med medspillerne, at fremvise en teaterproduktion for et 

publikum. 

 

Indhold 

Dramaøvelser (sanse, fantasi, tillid/samarbejde), leg, bevægelse og improvisation.  

Opbygge og arbejde med en karakter 

Replikarbejde via monologer og dialoger 

Præsentere eleverne for forskellige metoder og teorier. 

Scenemæssig forståelse 

Selv være med til at opbygge forestillingen fra bunden mht. teater og andre praktiske gøremål. 

 

Materialer: 

Vores krop, musik, rummet omkring os 

 

Arbejdsformer: 

Leg, grupperede og individuelle øvelser, arbejde frem mod en forestilling, opbyggelse af en 

forestilling. Undervisningen vil være lærerstyret, samtidig med at elevernes kan komme med egne 

ideer.  

 

Evaluering: 

Der evalueres løbende, på holdet og individuelt. 

 

 

TIF 4 

 
Formål 

At eleverne udvikler kompetencer og lyst til at bruge drama som udtryksmiddel.  

At fremme elevernes indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.  
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At udvikle elevernes forståelse af den dramatiske udtryksforms særlige kropslige, æstetiske og 

sociale muligheder gennem praksis.  

At udvikle elevernes forståelse og brug af det dramatiske udtryk som en mulighed for at indleve sig 

i mennesker, situationer og miljøer. 

At eleverne erhverver sig mod til at stå frem på en scene og i andre sammenhænge.  
At få eleverne til at se og imitere folk omkring sig. 
At bygge en lille forestilling op med egenproducerede sketches, sangtekster og  
danse. 

 
Indhold: 
Vi skal arbejde med forskellige øvelser, der udvikler det kropslige, det  
sansemæssige, stemmens og det komiske udtryk, scenemæssig forståelse,  
overkarakterisering af kendte mennesker. Vi vil inddrage drama, musik, sang, film  og dans i forestillingen. 

 
Arbejdsformer: 

Undervisningen vil være lærerstyret, men sætte stor fokus på at eleverne byder ind. Vi vil arbejde 

meget projektorienteret og enten arbejde hele gruppen sammen eller i mindre grupper. 

 
Evaluering: 
Der evalueres løbende, på holdet og individuelt. 
 

Dans og kondition 

MOT 1 

 
Formål 
Formålet med valgfaget dans L1 er, at give eleverne en grundlæggende forståelse for terminalogi og 
tekniske færdigheder inden for dansens verden, såsom plié, tendu, release, grounding, flow, attitude og 
kropbevidsthed og samtidig lære sin egen krop at kende som danser.   
 
Indhold  
Eleverne lærer små sekvenser fra moderne – og jazz dans, som styrker kropsbevidstheden. I starten lægges 
meget vægt på et godt arbejdsmiljø, så den enkelte har plads og rum til udvikling. Lege, stafetter, og små 
funky sekvenser krydrer timerne.  
 
Arbejdsformer 
Mandag og onsdag arbejdes der gennemgående, den første time, med teknik – og grundtræning og 
terminalogien her til. Efter forfriskning øves koreografien, og om torsdagen laves et resume af ugen der gik.   
 
Metoder  
Elever præsenteres hver fjortendes dag for et fokus punkt, som kan være fodled, centertræning, balance, 
holdning o. lign. Og gennem ugerne arbejdes intenst med det specifikkes fokus punkt.  
Eleverne får i løbet af den første uge tildelt en rette makker, og de to skal så hjælpe hinanden gennem hele 
forløbet med at rette og vejlede hinanden. Undervisningen er bygget sådan op, at når der læres en sekvens, 
så retter de hinanden i den, så de bliver rigtig skarpe, og derved viser at de har forstået øvelsen eller 
koreografien.  
 
Evaluering 
Der evalueres løbende på holdet, idet den enkelte får feedback fra underviseren og de andre elever. 
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MOT 1  

PADI Open water diver (Dykkercertifikat for begynder) 
 
PADI Open Water Diver er det første trin på PADIs "uddannelsesstige".  
Teori består af ialt 5 moduler og en eksamen.  
Svømmehalsdyk består af 5 moduler.  
Havdyk af 4 moduler. (sakset fra Diving2000) 
Timerne varetages af kyndige og dykkerinstruktører fra Diving2000, som planlægger forløbet, så teori og 
praksis går hånd i hånd. Der lægges vægt på, at den enkelte elev gennem forskellige øvelser bliver fortrolig 
med udstyret både til lands og vand. Til slut aflægges der en teoriprøve, hvorefter samtlige dyk, skal 
godkendes af instruktørerne inden af PADI Open Water certifikatet kan erhverves. Ved alle dyk er der en 
lærer med som tilsynslærer.  
 

MOT 2 

Formål 
Formålet med valgfaget dans L2 er, at arbejde videre med elevernes grundlæggende forståelse for teknik, 
grundtræning og kropbevidsthed. Så de i denne periode kan afprøve sig selv som koreografer.    
 
Indhold  
Eleverne lærer små sekvenser af moderne dans samt urban stilarter, som styrke forståelse for 
kropsbevidsthed. Forløbet sluttes af med en danseturne, og eleverne skal forberedes til dette.  Lege, 
stafetter, og små funky sekvenser krydder timerne.  
En teoretisk del, hvor eleverne får indblik i undervisningsmetoder og udførelse.  
 
Arbejdsformer 
Mandag og onsdag arbejdes med en kort opvarmning og resten af tiden fokuseres på koreografi. 
Torsdag er der teori omkring undervisning, og hver anden gang underviser de hinanden i dans, lege og 
opvarmning.  
 
Metoder  
Elever præsenteres igen for fokuspunkter i opvarmningen, som kan være fodled, centertræning, balance, 
holdning o. lign. De enkelte sekvenser er teknisk svære og de har en rette makker. De skal selv arbejde med 
at lave materiale til turneen og undervises derfor hele tiden i, at opbygge sekvenser, musikforståelse, og 
danse små korte koreografier.  
Til sidst sættes alle de små øve sekvenser sammen til flere lange færdige koreografier, som skal med på 
turneen. 
  
Evaluering 
Der evalueres løbende på holdet, idet den enkelte får feedback fra underviseren og de andre elever.  
 

MOT 3 

Formål 
Formålet med valgfaget dans L3 er, at arbejde med udtryk, flow – impuls, fede energier og at performe på 
scenen 
 
Indhold  
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Danserne arbejder tæt sammen med drama og musiklinjen. Og de skal indgå et dette fællesskab om at lave 
en ”musical” Der danses til musik som musikholdet spiller og dansen skal gerne underbygger fortællingen 
fra drama, så der skabes en rød tråd gennem hele forestillingen, hvor de tre linjer alle komme i fokus.  
Sideløbende arbejdes der med et opvisnings program til forårets opvisninger i DGI regi. Hvor vi krydrer TIF 
performance med det bedste fra dansens verden.  
 
Arbejdsformer 
Mandag og onsdag arbejdes med en kort opvarmning og resten af tiden fokuseres på koreografi. 
Torsdag er der opsamling fra ugen der gik. Eleverne arbejder også selvstændig med stillede opgaver, som 
skal indgå i stykket. 
 
Metoder  
Elever præsenteres igen for fokus punkt i opvarmningen, og her er virkelig god tid til at gå i dybden. Både 
med teknik, grundtræning og koreografien.  
  
Evaluering 
Der evalueres løbende på holdet, idet den enkelte får feedback fra underviseren og de andre elever.  
 

MOT  

Formål 
Formålet med valgfaget dans L4 er at give eleverne en lille smagsprøve på hvordan det ville være at filme 
en musik video. Koreografierne er korte og arbejder meget med retning og rummet, så danserne vil tage sig 
bedst ud for kameraet.  
 
Indhold  
Video dans er et forløb med gang i den, der arbejdes med små koreografier, som alle har til hensigt at” 
pose” for kameraet. Eleverne skal lære at turde give alt af sig selv, finde det frække smil frem og give den 
gas i de få sekunder de er på i videoen. Der kommer med garanti sved på panden hver gang, og musikken 
bliver høj og trinene rå.  
Gennem forløbet arbejdes med små koreografier og til slut laver eleverne en selvstændig koreografi, som 
filmes og klippes sammen af eleverne selv. Så de er med i hele processen.     
 
Arbejdsformer 
Mandag og onsdag arbejdes med en kort opvarmning og resten af tiden fokuseres på små koreografier. 
Torsdag er der styrketræning og forberedelse af den afsluttende koreografi. Valg af tøj, musik og trin. En 
prøvefilmning på skolen og de sidste linjedage den endelige filmning. 
 
Metoder  
Elever præsenteres for mange nye koreografier. Og kameraet bruges i næsten alle timer.    
  
Evaluering 
Der evalueres løbende på holdet, idet den enkelte får feedback fra underviseren og de andre elever.  
 

TIF 1 

Boksetræning er inspireret af bokseverdenen. Der vil således indgå elementer som også bruges i traditionel 
boksetræning. Man lærer teknik og bokseslag af forskellige typer. Træningen bygger meget på en blanding 
mellem kredsløbs- og styrketræning hvor man arbejder alene, i par og i små grupper. Der benyttes 
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redskaber som sjippetove, bodybars, håndvægte, sandsække og boksehandsker. Løb er ligeledes en del af 
holdet. Holdet er for de elever, der har lyst til hård træning uden koreografi.  
 

TIF2 

Crossfit er en af de mest populære træningsformer i nyere tid i Danmark. Det er en blanding af 
styrketræning og kredsløbstræning baseret på en blanding mellem sprinteren, vægtløfteren og gymnasten, 
og som udføres ved høj intensitet. 
 
Hvad er crossfit og hvem kan dyrke det? 
Crossfit er til dem, der vil have en træning, som er intensiv, alsidig og naturlig. 
En træning, hvor man er 100% til stede, og bagefter har givet alt man havde. 
En træning som udnytter de vigtigste muskelgrupper. 
En træning, der bygger på kroppens naturlige bevægelser og de elementer, vi har omkring os. 
Træningen er bygget op på kortere programmer (WODs) hvor man gennemfører disse efter bedste evne.  
Eleverne arbejder enten selv, i grupper og meget i par. Der benyttes helkropsøvelser, enkelte redskaber 
mv. Undervisningen er meget lærerstyret, men det er dog op til den enkelte om udbyttet af træningen. 
Det er undervisningens sigte at åbne elevernes øjne for hård træning, som samtidig kan være sjovt og 
givende - samt motivere til livslang idrætslig/kropslig udfoldelse. 
 

TIF 2 

 
Formål 
Formålet med hip hop international er at give eleverne et nært realistisk bud på det at være professionel 
danser. Hvordan er det at danse i et crew og træne intensivt og hårdt for at vinde respekt og anerkendelse.  
 
Indhold  
Forløbet løber over to gange i linje 2 og 3. For at give eleverne bedste mulig tid og ro til at forberede sig til 
en international konkurrence.  
Eleverne starter med at lærer grundlæggende hip hop. Hvordan lytter man et stykke musik af og derefter 
danser til det, hvordan udføres trinene så de ligner hip hop. Og grundlæggende forberedelse mentalt til en 
konkurrence.       
 
Arbejdsformer 
Tirsdag hip hop træning med gæste koreograf 
Fredag øvning og styrketræning  
 
Metoder  
Grundlæggende hip hop teori og praksis     
  
Evaluering 
Der evalueres løbende på holdet, idet den enkelte får feedback fra underviseren og de andre elever.  
 

TIF 3 

 
Formål 
Formålet med hip hop international er at give eleverne et nært realistisk bud på det at være professionel 
danser. Hvordan er det at danse i et crew og træne intensivt og hårdt for at vinde respekt og anerkendelse.  
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Indhold  
Forløbet løber over to gange i linje 2 og 3. For at give eleverne bedste mulig tid og ro til at forberede sig til 
en international konkurrence.  
Eleverne har nu været igennem forløb 2, og skal nu forberede formationer, samarbejde på scenen, 
individuel præstation.  
 
Arbejdsformer 
Tirsdag hip hop træning med gæste koreograf 
Fredag øvning og styrketræning  
 
Metoder  
Grundlæggende hip hop teori og praksis     
  
Evaluering 
Der evalueres løbende på holdet, idet den enkelte får feedback fra underviseren og de andre elever.  
 

Tif 3 

 
Faget er en blanding mellem boksetræning og crossfit samt løbetræning med henblik på en afsluttende 
halvmarathon for dem, som ønsker det. 
Der vil forekomme læreroplæg og menneskets fysiologi og anatomi samt træningslære så eleverne får 
indblik i korrekt træning af kredsløbet og hypertrofi af musklerne. 
Der benyttes redskaber og kropsøvelser samt naturen omkring os. 
Der vil være elementer med fra øvrige sportsgrene: gymnastik, løb, fodbold mv. 
Træningen og undervisningens sigte, er at udvide elevernes indblik i træningen samt lære en masse om sig 
selv og ens udholdenhed/stædighed.  
Der vil være løbe- og muskeltests i starten og slutningen af forløbet. 
Det skal være sjovt og givende samt varieret hver gang.  
 
 

MOT 4 

 
Overordnende formål: 
 
•        inspirere til at udvikle elevernes personlige udvikling gennem sanselige oplevelser i naturen 
•        inspirere til at bruge naturen som rum for oplevelse 
•        øge følelsen af fællesskab og samhørighed med andre mennesker og med naturen 
Kompetencemål: 
•        Lære at sikre hinanden på klatrevæg og i træer 
•        Samarbejde i teams 
•        Bruge GPS som navigation 
•        Lære basal førstehjælp 
•        Lave rebbane 
•        Lære at planlægge en heik 
•        Lære forskellige bålteknikker 
•        Lære at lave mad på bål og trangia 
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Fodbold 

MOT  

Formålet med faget er at man bliver bedre til fodbold og får en indsigt i taktik og teknik. 
Indhold: 
- Teknisk og taktisk træning 
- Diverse fodboldøvelser 
- Spille kampe 
- Løbeskole 
- Standardsituationer med fokus på ”vi” 
- Styrke elevernes kondition og koordinationsevne 
- Teoretisk undervisning med film og oplæg 
 

MOT 2 

Formålet med faget er at man bliver bedre til fodbold og får en indsigt i taktik og teknik. 
Indhold: 
- Teknisk og taktisk træning 
- Diverse fodboldøvelser 
- Spille kampe 
- Løbeskole 
- Standardsituationer med fokus på ”vi” 
- Styrke elevernes kondition og koordinationsevne 
- Teoretisk undervisning med film og oplæg 
 

MOT3 

I faget undervises der i fodbold. Der vil i forløbet både blive spillet udendørs og indendørs. I faget vil der 
bl.a. blive arbejdet med: 
Sparketeknikker 
Driblinger 
Hovedstød 
Tæmninger 
Taktik 
Futsal 
Faget er både for begynderspillere og øvede. Der vil desuden blive arrangeret kampe – både indendørs og 
udendørs – mod andre efterskoler i lokalområdet. 
 

MOT 4 

I faget undervises der i fodbold udendørs. I faget vil der bl.a. blive arbejdet med: 
Sparketeknikker 
Driblinger 
Afleveringer - automatisering 
Taktiske formationer 
Hovedstød 
Tæmninger 
Standardsituationer 
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Forsvarsspil 
Angrebsspil 
Eleven i træner og lærerrollen. 
 
Faget er både for drenge, piger, begynderspillere og øvede. Der vil desuden blive arrangeret kampe mod 
forskellige andre skoler og klubber på Fyn. 
 

Tif 1 

I faget ualmindelig idræt vil der være fokus på sport/idræt/bevægelse som eleverne normalt ikke stifter 

bekendtskab med. At udføre foreningsliv på alle planer er en vigtig del af efterskoleforståelsen. Så der kan 

også komme forløb i skydning som ikke ligger sig op af traditionelle idrætter. Fag vil blive formet af 

eleverne på holdet. Deres lyst og evner.   

 

Tif 2 

I bold vil vi afprøve og udforske de forskellige boldspil: Vi skal arbejde med: Volley/kidsvolley, basket, 
håndbold, softtennis, hockey, badminton og fodbold 

Vi vil arbejde med en enkelt boldgren en uge ad gangen evt. mere. Vi skal træne I at blive bedre til den 
enkelte idrætsgren og det gøres via lege og spil. Desuden vil vi gennem opvarmning mv. beskæftige os med 
forskellige lege og øvelser.  
 

TIF 3 

I bold vil vi afprøve og udforske de forskellige boldspil: Vi skal arbejde med: Volley/kidsvolley, basket, 
håndbold, softtennis, hockey, badminton og fodbold 

Vi vil arbejde med en enkelt boldgren en uge ad gangen evt. mere. Vi skal træne I at blive bedre til den 
enkelte idrætsgren og det gøres via lege og spil. Desuden vil vi gennem opvarmning mv. beskæftige os med 
forskellige lege og øvelser  
 

Tif 4 

I leg og bold vil vi afprøve og udforske forskellige boldspil, lege og idrætsgrene. Vi vil arbejde med fodbold, 
basket, hockey, kinball, ballebold, ultimate, flagfootball, parkour, stratego, paintball med melkugler, gamle 
lege og meget mere. 
 

Mennesker og medier 

MOT 1  

At opnå viden, om brug af Adobe Photoshop CS3 og nogle af dets mange funktioner.  
Der arbejdes bl.a. med:  
 
- At opnå kendskab til Photoshops Toolbar  
- Retouchering 
- Effekter 
- Forskellige genre, som f.eks Popart 
- Grundinstillingerne i et spejlreflekskamera og hvordan man tager et godt billede. 
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TIF 1 

Det overordnede mål er at styrke elevernes skrivefærdigheder – at give dem indblik i mange forskellige 
stilarter og tilskynde dem til at udfolde sig kreativt på skrift. 
 
I forløbet vil der blive arbejdet med: 
 
Gentagelsesfigurer 
Genreskrivning 
Antydningens kunst 
Systemdigtning 
Overskrifter 
Plot 
 
Alt i alt sigter faget mod at give eleverne redskaber, der vil kunne anvendes i alle former for skrivning.   
 

MOT 2 

I kortfilm skal vi se på hvilke elementer der kendetegner en kortfilm. Vi skal også se eksempler på kortfilm,  
og så skal vi selvfølgelig også selv prøve at lave vores egne kortfilm. Vi gennemgår hele processen der ligger  
til grund for en film. Vi ser på ideudvikling, storyboard, manuskript, optagelser og redigering. 
Man skal være forberedt på at komme til at stå såvel foran som bag kameraet, så man skal have mod på  
både det tekniske og lyst til at leve sig ind i en rolle. 

TIF 2 

Det overordnede mål er at give eleverne en fornemmelse af, hvad filosofi er for en størrelse. Der vil i faget 
blive taget livtag med nogle af livets helt store spørgsmål og prøvet kræfter med nogle af verdenshistoriens 
største tænkere (herunder: Sokrates, Kierkegaard, Kant, Heidegger og Sartre).  
 
I forløbet vil der blive arbejdet med følgende temaer: 
 
Etik 
Religion 
Viden 
Væren 
Sprog 
Tid og rum 
Eksistens 
 
Alt i alt sigter faget mod at give eleverne lyst til at undre sig og stille spørgsmål til livet. 
Umiddelbart vil der blive arbejdet ud fra en kortere tekst, som skal lægge op til at eleverne skal undre sig 
over deres egen tilværelse. Igennem begrebsanalyser samt forståelsesanalyser vil vi forsøge at se 
holdbarheden af denne måde at leve sit liv på. På den måde vil elever og læreren forhåbentlig opdage, at 
der findes en bedre måde at leve på – en form for det gode liv, som alle bør stræbe efter.  
 

MOT 3 

Formål: Grundideen er at eleverne får en forståelse af, hvad det kræver at opbygge et simpelt 
computerspil. I denne grundide ligger kimen til alle nyere computerspil.  
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De skal arbejde med sprites (små billeder), objekter (de billeder i spillet, som man ønsker at styre eller 
bevæge) samt baggrunde. Igennem dette arbejde vil de for en forståelse for logikken bag computerspil i 
form af hvis-så kommandoer.  
Materialer: De skal bruge programmet ”gamemaker”.  
 
 

TIF 3 

I kortfilm skal vi se på hvilke elementer der kendetegner en kortfilm. Vi skal også se eksempler på kortfilm,  
og så skal vi selvfølgelig også selv prøve at lave vores egne kortfilm. Vi gennemgår hele processen der ligger  
til grund for en film. Vi ser på ideudvikling, storyboard, manuskript, optagelser og redigering. 
Man skal være forberedt på at komme til at stå såvel foran som bag kameraet, så man skal have mod på  
både det tekniske og lyst til at leve sig ind i en rolle. 
 

TIF 3 

Formål: 
Give eleverne indsigt i udvalgte hovedteorier inden for psykologiens verden 
Give kompetence til at bruge psykologiske teorier og retninger til at løse psykologiske problematikker 
Udrede forskellige psykologiske teorier gennem forsøg og øvelser 
Arbejde med emner og retninger som: gruppepsykologi, neuropsykologi, hukommelse, drømme, 
adfærdspsykologi, alternativ psykologi, diagnoser m.m. 
 
Emner: 
 
Gruppepsykologi 
Manipulation 
Gruppedynamik 
Samarbejde 
Gruppepres 
normer 
Psykopati 
Betydning af diagnosen psykopati 
Miljø? – Genetisk? 
Kendte psykopater 
Borderline 
”Det hvide snit” 
Hvorfor brugte man det? 
Resultater 
Nutidens syn på ”det hvide snit” 
Drømmetydning 
Hvad kan vi bruge vores drømme til? 
Analyse af egen drøm 
Symboler 
Freud  
De 3 faser  
”ægget” 
Hukommelse 
Hukommelsen opbygning 
Vidneforklaringer – troværdighed? 
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Demens 
husketeknikker 
Behaviorisme 
Stimuli - respons 
Pavlovs hunde 
Albert og den hvide rotte 
Autoriteter  
Milgrams eksperiment 
Nazisme 
 

TIF 4 

I dette fag prøver vi at indsamle minder fra året der gik i form af billder og film. Det materiale vi får 
indsamlet får vi sat sammen til et produkt der kan præsenteres for resten af skolen i de afsluttende dage.  
Hvis der er interesse for det på holdet, vil der også være mulighed for at få tid til at lave en blå bog over alle 
eleverne, som så kan trykkes og købes, for en beskeden pris af resten af elevholdet. 
 

MOT 4: 

Formål: Grundideen er at eleverne for en forståelse af html-koder, således at de kan forstå, hvorledes en 
hjemmeside er bygget op. Når de mest grundlæggende koder er forstået, vil vi udvide denne viden og 
benytte os af programmet Dreamweaver for at skabe store og flotte hjemmesider.  

Anderledes uger/dage 

Skolestart 
Lørdag/Søndag 
Selv om skoleåret begynder søndag, skal alle elever, der ønsker at tage endnu et år, komme lørdag aften. 
 
Formålet med lørdag aften er at tale om forventninger og faldgruber for at sikre, at denne elevgruppe får 
det bedst mulige skoleår. 
Praktiske opgaver til søndagen og de første par dage fordeles ligeligt mellem alle. 
Lørdagen indgår ikke i kursusplanen, og der tildeles ikke timer til lærere. 
 
Kurset begynder søndag ved middagstid, hvor huslærerne tager imod. Huslærernes opgave er at hjælpe 
med indkvarteringen, så elev og forældre får etableret den første forbindelse med de lærere, der har 
ansvaret for husets trivsel. 
Året igennem har huslærerne ansvaret for huset, og det er huslærerne, der suverænt afgør, om eventuelle 
flytninger mellem værelser kan finde sted, hvis der opstår problemer på et eller flere værelser. 
 
Samlingen for forældre og elever i salen har til formål at introducere skoleåret med at skabe en tryg 
stemning ved sang, tale og evt. humoristiske indslag. 
Skolens medarbejdere præsenteres. 
 
Kontaktlærerne samles med kontaktgruppens elever og forældre. Da kontaktlæreren er bindeled mellem 
skole og hjem, indhenter læreren evt. relevante oplysninger, som forældre og elev vil supplere med i 
henseende til sygdom eller særlige hensyn, som skal tages i dagligdagen. 
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Ved aftensmaden introduceres faste pladser i spisesalen. Pladserne skiftes nogle gange i årets løb, så hver 
elev kommer i kontakt med flest muligt. Spisesituationen giver mulighed for at etablere samtalen, som er et 
væsentligt element i skolens værdigrundlag. 
 
Husmødet om aftenen har til formål at give eleverne tryghed omkring bostedet ved at lære de andre elever 
samt lærerne nærmere at kende. Desuden gennemgås en række praktiske oplysninger. 
 
Aftenserveringen mv. introducerer sangen som en naturlig del af vores skole. 
 
Dagen slutter med godnathistorie ved huslærerne. 
 
Kent  
 
Emner, man bl.a. kan tale om på gangmødet søndag aften: 
 
Vi har gjort os umage for at skolen og værelserne er pæne – pas på det/nyd det. 
 
Pas på hinanden – ha´ blik for i dagligdagen, at andre har det godt. Ta´ hensyn til hinanden. 
Giv hinanden plads og ro til også at koble fra og være sig selv, så man ikke bruger hinanden op. 
Brug af musik i huse m.v.  
Brug af PC. (DVD på værelse – ok) 
Ro i stilletime og kl. 22.30. Musik på disse tidspunkter er ok, hvis den ikke kan høres uden for døren, og det 
er læreren, der afgør lydniveauet. Pc slukkes kl. 22.30. Læreren slukker det store loftlys, når man siger 
godnat. 
Om natten må man ikke gå rundt af hensyn til dem, der har brug for ro. 
Får man problemer om natten går man efter lyset til Ann-Grethe og Kents hus – eller når lyset på 
cykelskuret er tændt til Louise eller Toms hus. I weekenden (fredag og lørdag er lyset tændt i skolens 
vindfang, og der skal ringes på vagtklokken i vindfanget.) 
 
Hvilke muligheder skaber man for hinanden ved at låse alle værelsesdøre? - hotelmiljø? 
Hvad er gevinst og mulig pris ved, at man lader alt stå åbent? 
Skolen erstatter ikke mistede ting - heller ikke efter tyveri.   
Brug af værdiboks – Gitte er ekspert, hvis batteriet bliver fladt eller hvis man glemmer sin kode. 
(Ganglærerne kan med fordel vise, hvordan man koder værdiboksen om.) 
Benyt evt. lommepengebank!!!!!!!!!!(Åben hver dag – kl. 10.00 hos Louise på kontoret.) – Her købes også 
vaskepoletter. 
 
Skal gangen have en morgenvækker til at hjælpe sovetryner til at vågne? (Vækkeure) 
 
Brug af mobiltelefoner. (På værelset og ikke i opholdsstuen) 
 
Hvordan fungerer rengøringen i huset?: Åben vinduet, når man går til morgenmad. Luk, når man kommer 
tilbage. 
Rengøring om morgenen af først værelset - derefter fællesområde. (Man må ikke gå i bad i rengøringstiden 
og stilletime.) 
 
Ophængning med abesnot på vægge. (Det er forbudt at bruge abesnot på opslagstavlen.) (Større ting efter 
aftale med Erik og Ann-Grethe. Bede om at man ikke hænger i lofterne, da gibslofterne ikke kan holde til 
det? ) 
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I loftet sidder en røgalarm, som man aldrig må pille ved eller tage batterierne ud af. (Hvis der kommer en 
lyd, så man tror, at der er en fugl, der har forvildet sig ind på værelset, er det fordi, batteriet skal skiftes. 
Kom med en seddel til Erik. Alle alarmer har fået nye batterier.)  
 
Lad være med at lege med skolens forskellige brandalarmer, da der er elever, der har oplevet ildebrand, og 
som derfor bliver bange og kede af det.  
 
Brug af levende lys – slukkes hvis der ikke er nogen på værelset og kl. 22.30. 
 
Vinduerne er sikre flugtveje ved brand. Væk naboer - og lærer. Tag husvis opstilling foran eget hus. (Ulven 
kommer – pas på brandglas på gangene.)  
 
Sovevagter. Hvor er de? Hvad kan de bruges til? (Se ovenfor) 
 
Skolens inventar må ikke tages med ud – heller ikke når det er godt vejr. 
 
(Flytninger omtales kun, hvis nogen spørger – men ellers i overensstemmelse med aftalen på lærermødet.) 
 
Alle har fået besked om at medbringe en taske - mangler nogen? 
 
Lommepengebanken åbnes efter samlingen i spisesalen for indsættelse af penge, hvis man ikke har brugt 
Louise i eftermiddag. 
 
Husdyr må man ikke have – heller ikke så gerne fnat og lus. (Brug eget sengetøj for at undgå smitte) 
 
Tag tøj på efter vejret – som regel sætter vi ikke varmen i husene i gang før efter nogle uger – og det håber 
vi også vil være muligt i år. 
 
(Værelseslister udleveres af huslærerne efter deres valg.) 
 
Hvordan undgår vi, at ovenstående bliver én lang og løftet pegefinder eller det, der er værre? 
 
Hvis der er væsentlige temaer, I har drøftet på mødet, så kom med seddel til Kent, så det kan blive vedføjet. 
 
God fornøjelse til alle. 
 
Kent 
 
PS 
En bøn. Bassinet ved indgangen er ikke et badekar eller et legested til sæbe etc., det er en kunstgave fra 
skolens jubilæum ……måske skal det ikke omtales. 

 

Introuge 
Mandag formiddag  -  ”Kend din skole” 
Formålet med formiddagen er at få eleven til at føle samhørighed med andre nye og nervøse elever, som 
sammen oplever skolen ved at de i hold  kommer rundt på mest muligt af skolens område. De fotograferes 
til skolens vagtbog og besvare diverse spørgsmål angående skolens geografi og ansatte. Til slut laves der 
fælles opsamling i salen og rundes af med lege og danse. 
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Mandag eftermiddag – ”Den gyldne Bjørn” 
Formålet med eftermiddagen er at skabe en oplevelse med morsomme/skøre lærere, der arrangerer sjove 
konkurrencer, hvor kontaktgrupperne dyster mod hinanden. Vindergruppen erhverver ”Den gyldne Bjørn” 
til ejendom i skoleåret. Eleverne skal bl.a. have det sjovt, så de glemmer, at det er vanskeligt at tage 
hjemmefra. 
 
Den Gyldne bjørn 
Eleverne bliver inddelt i kontaktgrupper og skal arbejde sammen mod de andre grupper.  
Dagen starter med, at eleverne samles i Grundtvig, hvor lærerne i udklædt tilstand synger en sang for at 
skabe en god og positiv stemning for dagen. Rammerne for dagens dyst ridses op, og i samlet flok går alle 
ned i salen, hvor eleverne starter med at lave et holdflag og en holdsang, som de skal synge for de andre 
grupper.  
De seks deltagende lærere styrer hver en post, som de selv bestemmer indholdet af. Eleverne rokerer så 
rundt mellem de seks poster og tildeles point hvert sted. Det hold, der til sidst vinder den gyldne bjørn har 
vundet og får deres gruppenavn tilføjet på bjørne-trofæet, som opbevares på skolen.  
 
Mandag aften: 
Den ene huslærer kigger forbi huset for at se, om der er elever, der skal tales ekstra med. Huslærerne kan 
introducere værelseslisten. 
Alle elever samles i Grundtvig til orientering om, hvad der kan ske på skolen om aftenen. Desuden 
orienteres de om alarmeringsøvelse ved brand. Denne øvelse afholdes tirsdag aften. 
 
Tirsdag formiddag: 
Introduktion til rengøring med gennemgang af rengøringsmidler og procedurer. Lærerne introducerer alle 
elever til deres kommende rengøringsområde. Eleven prøver i årets løb flere rengøringsområder. 
Derefter intro til første linjeforløb. 
 
Kontaktgruppemøde. 
Formål: Kontaktlæreren hjælper med valg af første linjefag. Desuden er det vigtigt, at eleven atter møder 
de øvrige i gruppen for hurtigst muligt at skabe samhørighed med de andre gruppemedlemmer. Læreren 
skal finde ud af, om nogen ”hænger”. Endelig skal kontaktgruppeturen introduceres – herunder 
overnatningssted og transportmåde. 
 
Tirsdag eftermiddag: 
Tur til Middelfart med gåtur langs Lillebælt gennem skoven. Eleven knyttes ikke til en speciel gruppe, da 
formålet med turen primært er at lade eleverne finde sammen tilfældigt og herigennem få den stille 
samtale etableret, så vedkommende føler sig etableret med andre. Da naturen og omgivelserne er flotte og 
tankevækkende, kan alle finde noget at tale om. 
 
Tirsdag aften – fællesaften. 
Fællesaftenen foregår i Grundtvig – foredragssalen, hvor der ligeldes er faste pladser. Disse pladser 
beholder eleverne hele året igennem, da Grundtvig er et sted, hvor opgaven er at lytte, lære og ytre sig. 
Ved alle samlinger i Grundtvig skal eleven have en sangbog, da alle samlinger indledes med en sang. 
Formålet med fællesaftenerne er at skabe en fælles referenceramme for elevholdet. Den første fællesaften 
introducerer hver elev sig selv for elevholdet. Formålet med dette er, at alle skal prøve at tale til en stor 
forsamling. 
Aftenen slutter med en øvelse i brandalarmering. 
 
Onsdag, torsdag og fredag 
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Den almindelige hverdag begynder med prøveforberedende undervisning og linjefag. Formålet er så hurtigt 
som muligt at komme i gang med den egentlige undervisning. Dels fordi alle elever kender denne situation, 
som derfor er tryg, og dels fordi vi er en skole, hvor eleverne også skal lære noget fagligt. Ved at gennemgå 
alle blokfag på tre dage, møder eleven alle sine prøvefagslærere samt alle kommende klassekammerater. 
Derfor kan eleven vælge at tage på weekend med en større tryghed og vished. 
Fredag formiddag udfylder alle elever ”Velkommen til Nørre Åby Efterskole”, der er et skema, som kan give 
kontaktlærer og vejleder en større viden om den enkelte elev. 
MOT-linjen afsluttes med samling i Grundtvig, hvor man ønsker hinanden god weekend. 
 
Detaljeret program for introuge  
 
Lørdag 
12.00 Lærerne mødes 
13.00 Ankomst og indkvartering – ta’selv-kaffe i spisesalen 
15.00 Velkomst i salen. Herefter kontaktgruppemøde med forældre, elever og lærer. 
18.00 Aftensmad – faste pladser introduceres i spisesalen 
19.30 Husmøde – (alle) 
20.30 ”Café-hygge” i spisesalen. Sangbøger hentes 
 Lærere på slap line...  
22.00 Huslærerne læser godnathistorier i deres huse og ønsker eleverne en god  nat. 
22.45 Evaluering hos Kent 
 
 
Søndag  
7.15 Morgenmad 
8.00 Intro til værelsesrengøring på hver gang 
8.45 Samling i Grundtvig. Opdagelsestur: KEND DIN SKOLE incl. foto af alle  elever til vagtbogen 
10.00 Forfriskning i spisesalen 
10.25 Opdagelsesturen fortsætter 
12.00 Afrunding/præmieuddeling i Grundtvig 
12.25 Middag (Kent) 
14.15-16.25 KAMPEN OM DEN GYLDNE BJØRN. Vi mødes i Grundtvig. 
16.45 FRIVILLIGT: Guidet tur for eleverne. 2 lærere går med. 
16.30 1. vagterne møder ind 
16.45 1. vagterne går i køkkenet 
17.30 2. vagterne møder ind 
17.30 Aftensmad 
18.30 Stilletime 
20.00 Samling i Grundtvig (aftenaktivitet v. vagtlærerne) 
21.15 2. vagterne går i køkkenet 
21.30 Aftenservering 
22.30 Godnat 
 
Mandag 
7.15 Morgenmad 
8.00 Samling i Grundtvig. Intro til områderengøring v. Kent.  
10.00 Forfriskning i spisesalen 
10.25 Samling v. Kent – alle lærere deltager 
10.45 Intro og valg til MOT-fag og TiF i Grundtvig 
 Valg i kontaktgrupper 
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12.00 Middag 
13.20 Gåtur ved Hindsgavl – specielt busprogram 
 1. vagterne laver aftensmad 
17.30 2. vagten møder ind 
17.30 Aftensmad 
18.30 Stilletime 
19.30 Fællesaften i Grundtvig (Kent) 
21.15 2. vagten går i køkkenet med sin kontaktgruppe 
21.30 Aftenservering 
22.30 Godnat 
 
Tirsdag 
7.15 Morgenmad 
7.45-7.55 Værelsesrengøring 
7.55-8.15 Områderengøring. A-lærerne tjekker. 
8.20 Alle mødes i Grundtvig og fordeles på hold derfra 
 A-blok:    
10.00 Forfriskning 
10.25 Samling i Grundtvig v. Kent 
10.45 Lærerne i B-blokken henter deres klasser i Grundtvig: 
  
12.25 Middag 
 Eleverne har middagspause 
14.15 Alle mødes i Grundtvig. MOT-lærerne henter deres hold. 
 Tif 
16.25 Tif slut 
16.30 1. vagterne møder ind 
16.45 1. vagterne går i køkkenet  
17.30 2. vagterne møder ind 
17.30 Aftensmad 
18.30 Stilletime 
20.00 Aktiviteter v. aftenvagterne 
21.15 2. vagterne går i køkkenet 
21.30 Aftenservering 
22.30 Godnat 
 
Onsdag 
7.15 Morgenmad 
7.45-7.55 Værelsesrengøring 
7.55-8.15 Områderengøring. C-lærerne tjekker 
8.20 Alle mødes i Grundtvig. C-lærerne henter deres klasser: 
  
10.00 Forfriskning 
10.25 Samling i Grundtvig v. Kent 
10.45 D-lærerne henter deres klasser i Grundtvig: 
  
12.25 Middag 
13.05-14.20 Lærermøde 
13.20-14.20 Eleverne gør grundigt rent på værelserne 
14.25-14.40 Huslærerne tjekker værelserne 
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14.45-15.15 Fællesmøde i Grundtvig 
15.15-15.25 Pause – forfriskning i spisesalen 
15.25-16.25 Alle mødes i Grundtvig. MOT-fagslærerne henter deres hold: 
  
16.25 MOT-fag slut 
16.30 1. vagterne møder 
17.30 2. vagten møder 
17.30 Aftensmad 
18.30 Stilletime 
20.00 Aktiviteter v. aftenvagterne 
21.15 2. vagten går i køkkenet med sin kontaktgruppe 
21.30 Aftenservering 
22.30 Godnat 
 
Torsdag 
7.15 Morgenmad 
7.45-7.55 Værelsesrengøring 
7.55-8.15 Områderengøring. C-lærerne tjekker 
8.20 Alle mødes i Grundtvig. C-lærerne henter deres klasser: 
  
10.00 Forfriskning 
10.25 Samling i Grundtvig v. Kent 
10.45 D-lærerne henter deres klasser i Grundtvig: 
  
12.25 Middag 
13.05-14.20 Lærermøde 
13.20-14.20 Eleverne gør grundigt rent på værelserne 
14.25-14.40 Huslærerne tjekker værelserne 
14.45-15.15 Fællesmøde i Grundtvig 
15.15-15.25 Pause – forfriskning i spisesalen 
15.25-16.25 Alle mødes i Grundtvig. MOT-fagslærerne henter deres hold: 
  
16.25 MOT-fag slut 
16.30 1. vagterne møder 
17.30 2. vagten møder 
17.30 Aftensmad 
18.30 Stilletime 
20.00 Aktiviteter v. aftenvagterne 
21.15 2. vagten går i køkkenet med sin kontaktgruppe 
21.30 Aftenservering 
22.30 Godnat 
 

Første kontaktguppemøde 
Gode råd til lærerne omkring det første kontaktgruppemøde med forældre første skoledag 
 
Hvad er en kontaktlærer – den primære kontakt mellem skole og forældre – en, eleven kan komme til, hvis 
han/hun har problemer. 
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Hvornår har gruppen kontaktgruppeweekend (eleven kan ikke få fri i en kontaktgruppeweekend) Hvornår 
har din gruppe kontaktgruppeweekend?) 
Hvornår er der bliveweekender (i en bliveweekend er der almindelig undervisning) 
Lav evt. kopi til forældrene, der viser, hvor de pågældende weekender ligger. 
 
Hvordan får eleven fri (det er kun forældrene, der kan bede en elev fri, og det skal gå gennem kontoret eller 
Kent) 
 
Ønsker du at udlevere dit private telefonnummer/private e-mail (det bestemmer du selv) Hvis forældrene 
ønsker at snakke med dig, kan de lægge besked på kontoret. 
 
Skal der tages specielt hensyn til nogen elever? (dårligt knæ, så de ikke kan/må cykle, overfølsomhed over 
for bistik osv.) Er en elev allergisk over for bestemte madvarer, skal forældrene gå ned i køkkenet og snakke 
med Køkkenlederen). 

Kontaktgruppetur 
Der er flere mål med turen. Gruppen skal lære hinanden bedre at kende, da den skal arbejde sammen det 
kommende år. Gruppen har ansvaret for afvikling af aftensmad eller aftenservering, når kontaktlæreren har 
aftenvagt. 
Planlægning og afvikling af mindst én fællesaften og weekend påhviler ligeledes gruppen. 
Læreren kan ved det tætte nærvær med eleverne gennem to dage få et temmelig klart billede af eleverne 
potentialer, som kan blive til gavn i det kommende samarbejde. Denne viden kan evt. også benyttes, hvis 
en af kontakteleverne får hjemve eller andre problemer, hvor en voksen kan hjælpe til at klare en vanskelig 
situation. 
Dette kan forhåbentlig dæmme op for nogle situationer, hvor elever og forældre giver hurtigt op over for et 
problem, fordi det umiddelbart kan forekomme nemmere at zappe videre til en anden skole uden at tænke 
over, at nissen flytter med. 
 
GRUPPETUR: 
 
Motto: At være sammen – uden underholdning. 
 
Eleverne kan få at vide, at de skal være klar til afgang kl. 10.00, hvis ikke andet er aftalt med kontaktlæreren 
at ingen elever må medbringe mobiltelefon, men at læreren kan opbevare en elev telefon som en slags 
sikkerhed, hvis læreren ikke selv råder over en telefon, og finder det godt at kunne benytte en mobil i en 
akut situationat ingen må gå i vandet, hvis læreren ikke er til stede. 
at alle skal skrive et forventningsbrev til sig selv. Brevet opbevares af skolen eller læreren og udleveres den 
sidste aften i skoleåret.  
 
At der er lommepengebank fra kl. 9.15-9.45 
 
At man på gruppeturen naturligt kan tale om gruppens opgaver – fællesaften, kontaktwekend m.v. – samt 
evt. ideer til et indslag til velkomstfesten tirsdag aften 
 
At alle skal være på skolen igen onsdag fra kl. ???13.00 til middagsservering – post og  beskeder 
Eftermiddagsindhold - ?  (Sidste år skulle grupperne være tilbage fra kl. 15.00, men dette fungerede ikke i 
praksis.) 
 
Regnskab med bilag afleveres senest fredag. 
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Opholdsadresser (fremgår af oversigten på tavlen på lærerværelset) og telefonnumre (hvis de ikke fremgår 
af telefonlisten) afleveres til Louise /Lene 
  
Konvolutter ligger i postskuffen 
 
Er der under turen behov for at tale med Kent, ring på  29663749. 
 
Det er besluttet, at ingen ”køber” eleverne med is og lignende..  

Bliveweekender 
Da skolen finder det vigtigt, at eleverne oplever, at et efterskoleophold også indebærer, at der er et 
efterskoleliv i weekenden, skal alle elever blive i mindst én af de fem første weekender. (Dette orienteres 
alle om ved introbrevet, der udsendes ved sommerferiens start).  
 
Man skal blive på skolen en af de 5 første weekender 
Man skal være her i sin kontaktgruppeweekend 
Man skal være her søndag d. 26. september, som er Efterskolernes dag med åbent hus på alle landets 
efterskoler. Man må gerne tage hjem om lørdagen. 
Hvis man er med i musikteateret, skal man være her i weekenden den 26/27. marts 
På grund af de to fridage den 2. og 3. juni (Kr. Himmelfart), er der bliveweekend den 29./30. maj. 
 

Kontaktgruppeweekender 
Alle kontaktgrupper skal arrangere en weekend for de øvrige elever. Kontaktgruppeweekenderne ligger fast 
fra skoleårets start og meddeles til forældrene den første skoledag. Kontaktgruppens medlemmer skal blive 
på skolen i den pågældende weekend og har således ikke mulighed for at få fri.  
Vælger man at blive på skolen i en kontaktgruppeweekend, forventes det også, at man deltager i det 
planlagte program. Kontaktgruppeweekenderne fremgår af årsplanen. 
 

Familieweekender 
Skolen tilbyder forældrene to weekendarrangementer om året. Begge er placeret inden jul, og den første 
ligger allerede i september, mens den anden ligger sidst i november.  
Forældreweekenden er bygget op over et tema, så forældrene kan opleve efterskolelivet på egen krop. Vi 
anser det for vigtigt, at ingen temaer gentages, da en kopi altid blot vil være en kopi. 
Den første weekends indhold er ofte inspireret af særlige begivenheder, der har fundet sted i sommerens 
løb. 
Forældrene opfordres til at komme og deltage i et arrangement, som indeholder mange af de elementer, 
som deres børn kender fra hverdagen. Formålet er at øge forståelsen mellem forældre og børn, når der 
tales om skolen derhjemme. Det er altid nemmere at forholde sig til noget og nogen, man har oplevet på 
egen krop. Således giver det forældrene mulighed for at se og opleve alle lærere i aktion og for en kort 
stund blive en del af efterskolelivet. 
Familierne har mulighed for at overnatte på skolen – helst på barnets værelse – da dette giver mulighed for 
at opleve f.eks. lyde og lugte, som er blevet en naturlig del af barnets nye liv på skolen. Dette er med til at 
give forældrene en fornemmelse af barnets oplevelsesverden. 
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Aften for kommende elever 
Vi afholder aften for kommende og I den forbindelse skal både de kommende og nuværende elever deltage 
i undervisning inden for skolens linjefag. Forældrene har imens sang og bevægelsesaktiviteter, som skal 
vises for alle elever. 

Efterskolernes dag 
Åbent-hus-dag  
 
Program: 
 
9.00 – 9.45 Brunch 
10-10.30 Samling i Grundtvig - udlevering af opgaver og navneskilte 
10.30-10.45 Pause 
10.45-11.30 Rengøring på fællesområder 
11.30-12.00 Værelsesrengøring  
12.00 Samling i Grundtvig – sidste peptalk 
12.15 Alle og alt er klar til at modtage gæster 
 
17.00 Værkstederne lukker og åbent-hus-dagen slutter 
18.00 Aftensmad 
 
Buffet til eleverne i eftermiddagens løb med mad og kage i pavillon ved køkkenet. 

Musikfestival 
En gang årligt deltager Nørre Åby Efterskole i en musikfestival arrangeret af Vesterdal Efterskole eller 
Midtfyns Efterskole. Arrangementet omfatter 7 skoler, som optræder for hinanden på forskellige scener: 
rock, heavy metal og akustisk. Fra NÅE deltager udover musikholdet også forskellige fritidsbands og solister, 
som på denne dag får en enestående mulighed for at blive aktører på en professionel scene foran et stort 
og entusiastisk publikum. Ud over musikken deltager vi også med forskellige boder, ligesom alle skolerne 
skiftes til at stå for de forskellige madboder. 

NÅE Anderledes 
 

– en festival skabt for at integrere ”normale” unge og handicappede unge 
Formål og indholdsbeskrivelse: Den . maj 2011 afholdt Nørre Åby Efterskole festivalen ”NÅE 
Anderledes” for fysisk og psykisk udviklingshæmmede elever fra Skrillingeskolen. Det blev en 
kæmpesucces, hvor unge og børn med vidt forskellige forudsætninger, kompetencer og 
muligheder mødtes. Alle var begejstrede da dagen var slut, og vi ønsker nu at gentage succesen, 
gerne med flere professionelle musikalske indslag og flere gode oplevelser for festivalens 
deltagere. Datoen er sat til den 30. maj 2011. 
 Skrillingeskolen ligger i Middelfart og er en specialskole for handicappede børn, hvis udvikling 
kræver særlig vidtgående hensyntagen og støtte. Nørre Åby Efterskole ligger på Nordvestfyn og er 
en bredt profileret efterskole for normaltbegavede elever. De første aftaler er allerede i stand, og 
elever og lærere på begge skoler glæder sig til dagen. 
Det overordnede formål med festivalen er at etablere et møde mellem normale og handicappede 
unge. Et møde på tværs af færdigheder, sociale kompetencer og evner, som på mange måder giver 
mulighed for dannelse, mellemmenneskelig forståelse og læring.  
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Primært vil det være efterskolens elever, der skal stå for at arrangere og afvikle festivalen, men 
visionen i år er at involvere de ældste elever fra Skrillingeskolen i forberedelserne, således at 
formålet med at integrere handicappede og normale unge i højere grad bliver mødt.  
 
Eleverne har forinden meldt sig til et værksted. Værksteder fordeler vagter til selve fetivalen. 

Ansvarlig lærer Værkstedets navn Sted 

Kåre Tivolipassere, det muntre køkken, alt-mulig mænd, 

flødebollekast 

Plænen og Steen Steensen 

Blicher 

Bjarne Musik, instrumenter og scene  Musik + salen 

Keld Plakater/laminerede skilte – også klargøring til bål og karaoke medie 

Anne Sminke- og hårboden Karen Blixen eller foran salen? 

fLouise og 

Maria 

Sanserum, stillerum og fotobod HCA, Grundtvig 

? Oppyntning af sale. 

Klargøring til  

Mad/slik/is/Drikke/kageboder. 

Popcorn og tegninger. 

Spisesal og salen 

Kent  Åbning af festival salen 

 
Program NÅE Anderledes 
9.30     Åbningsceromoni 
Herefter åbner madboder og aktiviteter: 
Hesteridning, hoppeborge, rodeotyr, sanserum, 
karaoke og meget mere. 
10.00 Promoted peace 
10.30 The Willows (Pilehaveskolen) 
10.45 Cirkusforestilling i teltet 
11.00     Nørre Åby Efterskoles musikhold 
11.30 Lærerband – all stars 
12.00 Stand-up - Jacob Thrane 
12.15 Cirkusforestilling i teltet 
12.30 Nørre Åby Efterskoles  musikhold 
13.00 Amie Jones fra X-factor 
13.30 Endless Decade 
14.30  Festivalen lukkes officielt 
15.00 – 16.00 Afterparty for efterskolens elever, hvor de må gå amok på tivoliaktiviteterne 
16.00 – 17.00 Nedtagning af boder og evaluering på værkstederne. 
 

Danskemneuge 
Har et danskfagligt sigte. Dansklærerne planlægger senere indholdet af denne efter elevernes niveau. 

Juledage 
Med udgangspunkt i den danske juletradition sammensættes et program der i form af emnedage kommer 

omkring emnet julen. Dagene planlægges senere. 

Obligatorisk Selvvalgt Opgave 
Vi starter med to opvarmnings- og forberedelsesmoduler på hver 1,5 timer med 10.kl. 
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Før disse har vi fire vejledere holdt flere møder for at planlægge og fordele opgaverne blandt os i forbindelse 

med møderne med eleverne, eksempelvis: Hvad er en OSO-opgave, hvordan opbygges den, hvilke 

ministerielle krav er der, logbogen, problemformuleringer og samarbejdsaftaler, vejledernes rolle, krav til 

selvstændighed og ansvar, ugens forløb, den mundtlige fremlæggelse etc. 

Uge 50 starter med møde i de grupper, vi to og to hver især er ansvarlige for, dette møde vil finde sted hver 

morgen i løbet af ugen. Vejlederne er undervejs ”fødselshjælpere”, vi følger grupperne, skriver vores egen 

logbog om elevernes arbejdsproces og samarbejde, så vi har et godt materiale, når de endelige udtalelse 

skal skrives, vi er sparringspartnere, tager stilling til om det er rimeligt at bruge tid og penge på opsøgende 

virksomhed for eleverne i forbindelse med deres opgave, eller om sagen lige så godt kan klares med et 

telefonopkald, er behjælpelige med hensyn til brug af skolens værksteder og it-udstyr, laver en rækkefølge til 

fremlæggelsen om fredagen, sørger for en fordeling af skolens udstyr mellem grupperne, tager notater under 

den mundtlige fremlæggelse, planlægger oprydning, sørger for fælles afslutning fredag og m.m.  

Fredag kl. 15.15 evaluerer vi vejledere fremlæggelserne, mens de er i frisk hukommelse, skriver flere notater 

og giver en karakter for denne disciplin til senere brug, når der skal skrives OSO-udtalelser.  

Udtalelserne, der fremstilles efter at opgaverne er gennemlæst og kommenteret med notater til senere brug, 

skrives både sammen og individuelt i løbet af den kommende tid, der rettes og læses korrektur, efter denne 

rettelse læses der korrektur en til to gange mere, desuden enes man også om en karakter for 

opgaven/produktet sammenholdt med den mundtlige præstation. Denne udtalelse og karakter vises til 

eleverne onsdag kl. 13 – 14 i uge 11 eller 12. Endelig printes udtalelserne på skolens officielle papir og 

vejlederne skriver under. Derefter afleveres udtalelserne til Louise.      

Matematikemnedage 
Formålet med dagene er at give elever og lærere mulighed for at arbejde med matematik i tre 
sammenhængende hele dage. 
Eleverne samarbejder i mindre grupper om opgaver, der er relevante for både 9. og 10. årgang. 
Arbejdsformen er gruppearbejde, og skolens sal er det primære arbejdssted. 
Geometri har en fremtrædende placering i dagene, der skal resultere i en udstilling af de udførte arbejder. 
 
Emne-dagene tager afsæt i samspillet mellem teoretisk og praktisk matematik. Dagenes overordnede tema 
er arkitektkonkurrence og eleverne arbejder i mindre gruppe. 
Målet for dagene bl.a. at:  
Eleverne opnår en større bevidsthed om sammenhængen mellem teoretisk matematik og matematik i 
anvendelse. 
Bliver i stand til at forholde sig kritisk til sammenhængene mellem teoretisk- og praktisk matematik. 
Bliver udfordret socialt og fagligt. 
Arbejder både proces- og produktorienteret. 
Opnår et ejerskab til netop deres projekt. 
Oplever en anderledes matematikundervisning. 
 
Faglige slutmål, jf. Fælles mål for matematik for 9./10. klassetrin 
 
benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af ting fra dagligdagen 
fremstille tegninger ud fra givne betingelser 
tolke, benytte og vurdere forskellige typer af tegning 
undersøge og beskrive egenskaber ved plan- og rumgeometriske figurer. 
vælge hensigtsmæssig regningsart i givne situationer 
argumentere for og give faglige begrundelser for fundne løsninger 
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overskue og behandle matematiske problemstillinger, der ikke er af rutinemæssig art* 
veksle mellem praksis og teori 
anvende relevante faglige udtryk og kommunikere om fagets emner med en passende grad af præcision  
bruge hverdagssprog i samspil med matematikkens sprog - i form af tal, tegning og andre fagudtryk. 
 

Torsdag   Program til matematikemnedage 

7.25   Alle i spisesalen til morgenmad 

7.45 – 7.55 Værelsesrengøring  

8.00 – 10.00 Alle mødes i Grundtvig – opstart på ”Arkitektkonkurrence dag 1” 

10.00 – 10.25 Pause/forfriskning + lommepengebank  

10.25 – 12.15 Grupperne arbejder i salen  

12.25 – 12.50 Middagsspisning  

12.50 – 14.00 Pause (man må godt gå i byen) 

14.00 – 15.15 Grupperne arbejder i salen  

15.15 – 15.30  Pause  

15.30 – 16.10 Grupperne arbejder i salen  

16.10 – 16.25 Oprydning + fælles afslutning i salen  

  

Fredag    

7.25   Alle i spisesalen til morgenmad 

7.45 – 7.55 Værelsesrengøring  

8.00 – 10.00 Alle mødes i Grundtvig – opstart på ”Arkitektkonkurrence dag 2” 

10.00 – 10.25 Pause/forfriskning + lommepengebank  

10.25 – 12.15 Grupperne arbejder i salen  

12.25 – 12.50 Middagsspisning  

12.50 – 13.30  Pause (man må ikke gå i byen) 

13.30 – 14.45 Udstillingen gøres klar 

14.45 – 15.00  Pause (lærerne finder vinderne) 

15.00 – 15.15  Alle mødes i Grundtvig til præmieoverrækkelse + afslutning  
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Tur til Berlin 
 

 



89 
 

 



90 
 

 

Afsluttende tur  
I slutningen af året tager hele skolen på afsluttende tur med overnatning i telte. I forbindelse med 
kontaktgruppemøde udfyldes selvevalueringssedler for skoleåret. 
Turen omfatter konkurrencer og aktiviteter, der passer til det pågældende elevhold. 
Fredag aften er der festafslutning i telt på skolen. Aftenens forløb og indhold afpasses efter elevholdet – 
herunder bl.a. musikhold, dramahold etc. 

Andre emnedage 
Der findes i årsplanen andre emnedage. Disse omfatter blandt andet wellnessformiddag og 

oplevelsesemnedage. Disse dages pædagogiske indhold planlægges senere af de relevante lærere. 

Fester 

Fin Fest 

Fin Fest indgår i stedet for en fællesaften og tager udgangspunkt i en lanciers, som er blevet indøvet i løbet 
af året til fremvisning netop på denne aften. Festen begynder med en velkomstdrink, fotografering af de 
flotte par og fin middag, inden aftenens program indledes med opmarch og lanciers. Derefter bliver der 
optræden af musikholdet og andre, som har noget, de gerne vil fremvise. Aftenen slutter med fri dans og 
diskotek.  
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Godawfest 
14.15 Alle mødes i Grundtvig. Orientering om dagens program og arbejdsopgaver. 
1.  Bordopstilling, borddækning og oppyntning med lys, servietter, blomster og kort (Louise & 
Maria). (Hindsgavl, KB og Båring) 
2.  Opstilling af cafe’ i Grundtvig med firkantede borde, duge, pynt, velkomstdrink etc. (Lasse & 
Signe)(Føns og Udby) 
3. Instrumenter og musikanlæg (Charlotte & Keld) (Lyngsbo og Vartov) 
15.15 Forfriskning udenfor spisesal el. i St. St. Blicher  
15.30 Kontaktgrupperne øver små underholdningsindslag (max. 5 min., - gøre grin med andre og 
sjofelheder)til om aftenen i klasserne, DT, Galleri osv. Vi lærere har det overordnede ansvar for at 
grupperne fordeles, opgaven løses, om de mangler hjælp etc. Grupperne færdige og der klædes om! 
16.45 Musikholdet mødes i Grundtvig (hvis de har nået at øve på noget?) 
16.30 Lærermusikgruppen mødes 
17.30 Planlægningsgruppen hjælper i køkkenet 
18.00 Alle lærere møder ind – Velkomstdrink udenfor spisesal, en fælles dans el. lign i salen 
(Birgitte & Anne) 
Middag (Ristaffel og is), opvask og spisesal v/ kontaktgrupper (Kent, Signe) 
 Go´daw indslag: Anne/Birgitte Taffelmusik: Charlotte 
19.30 Cafe i Grundtvig. Grupperne underholder. Konferencier: Anne og Birgitte 
 Musikholdet spiller 
 Lærerband: Nu skal vi alle sammen danse og  1-2 andre numre 
 Maria og Signes disko 
21.00/21.30 Forfriskning (kage og sodavand – lærerne) (Keld hjem?)  
22.30 Afslutning på en rar/sjov måde ???   Godnat ved Kåre og Pierre. Elefantens Vuggevise(frivillige) 

Onsdag er der ”sov-længe-program”. Områderengøringselever fra den gamle bygning hjælper i Grundtvig  m.v. Musikeleverne 
stiller instrumenter på plads. 

 
 

Østrig 
I uge 3 tager alle elever og de fleste lærere på skitur til Østrig, hvor der stås på langrend og alpint. Afgang 
fra skolen søndag den 9. januar kl. 19. Hjemkomst. kl. ca. 12. 
Undervisningen begynder mandag formiddag med skiundervisning ved lærerne. 
Ugen igennem (5 dage) veksler undervisning og ture. Obligatorisk samling for alle hver aften. 
 

Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 
 9.00 Ankomst 

til Austlid, 
Indkvartering  
Morgenmad + 
madpakker 

Alle oppe kl. 8 
Morgenmad og 
smøring af 
madpakke. 
 
 

Alle oppe kl. 8 
 

Alle oppe kl. 8 
 

Alle oppe kl. 8 
 

 

 10.00 
Læremøde og 
Morgenmad 

9.00 
Sygemelding i 
lærerhytte 

9.00 
Sygemelding i 
lærerhytte 

9.00 
Sygemelding i 
lærerhytte 

9.00 
Sygemelding i 
lærerhytte 

 

15.30  
Vagtlæren 

11.00 
Udlevering af 
ski*1  Kåre  

10.00 
Ud på skitur 

10.00 
Ud på skitur 

10.00 
Ud på skitur 

10.00 
Ud på skitur 

Ca. 12.00 
Ankomst til 
NÅE 
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På ski hyttevis 
med hyttelærer   

15.30 -16.00 
Smøring af 
madpakker. 

16.00 Alle 
hjemme fra 
skitur  

16.00 Alle 
hjemme fra 
skitur 

16.00 Alle 
hjemme fra 
skitur 

16.00 Alle 
hjemme fra 
skitur 

15.00 Alle 
hjemme fra 
skitur 
Aflevering af 
ski Kåre 

 

16.30 
Aftensmad 2 
Samling Kåre 

16.30 
Lærermøde 
Alle 

16.30 
Lærermøde 
Alle 

16.30 
Lærermøde 
Alle 

16.30 
Lærermøde 
Alle 

16.30 
Lærermøde 
Alle 
 

 

18.00 Alle klar 
med bagage, og 
pakning af 
busser.  
 

17.00 Alle skal 
være i deres 
egen hytte, valg 
af turer til 
næste dag 
Hyttelæren 

17.00 Alle skal 
være i deres 
egen hytte, 
valg af turer til 
næste dag 
Hyttelæren 

17.00 Alle skal 
være i deres 
egen hytte, valg 
af turer til næste 
dag Hyttelæren 

17.00 Alle skal 
være i deres 
egen hytte, 
valg af turer til 
næste dag 
Hyttelæren 

17.00 Alle skal 
være i deres 
egen hytte. 
Madlavning og 
pakning 
Hyttelæren 
 

 

18.30 Afgang 
fra NÅE3 

Derefter 
madlavning og 
spisning i 
hytterne 

Derefter 
madlavning og 
spisning i 
hytterne 
Aften tur på ski 

Derefter 
madlavning og 
spisning i 
hytterne 
19.30 
Aftenaktivitet4 

Derefter 
madlavning og 
spisning i 
hytterne 
Aften tur på ski 

Rengøring   

Færgesejlads  21.00 Samling 
Alle 

21.00 Samling 
Alle 

21.00 Samling 
Alle 

21.00 Samling 
Alle 

  

Et stop på ca. 
45 min. efter 
ca. 3½ times 
kørsel   
Ellers non stop 

22.00 Alle i 
egne hytter og 
en lærer 
kommer og 
siger godnat 

22.00 Alle i 
egne hytter og 
en lærer 
kommer og 
siger godnat 

22.00 Alle i egne 
hytter og en 
lærer kommer 
og siger godnat 

22.00 Alle i 
egne hytter og 
en lærer 
kommer og 
siger godnat 

21.00 Afrejse 
fra Østrig 

 

 

Superdøgn 
Formålet er at give eleverne en anderledes udfordring for både krop og sjæl. Det er også i fokus at udbygge 
relationerne eleverne i mellem.  

TID KONKURRENCE OPGAVE STED ANTAL 
10 .00   Køkken, The Julekalender     

10 .30   Dørskilt     

11 .00 Længdespark fodbold   Lærerværelset 2 

11 .30   Tetris     

12 .00 sherlock holmes gåder   Lærerværelset 4 

12 .30   Strikkekonkurrence     

13 .00 Yatzy   Lærerværelset 2 

13 .30   Spaghettibro     

14 .00 Stoledans   salen 3 

14 .30   Skuespil     

15 .00 Golfslag   Lærerværelset 2 

15 .30   Puslespil, kladdehæfte     

16 .00 Symaskine stafet   Lærerværelset 3 

16 .30   Lærerkarikatur     
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17 .00 bordbold med levende folk   Salen 10 

17 .30   Fødselsdagsang til Lasse     

18 .00 Singstar   Lærerværelset 2 

18 .30   Gruppebillede     

19 .00         

19 .30   Dukketeater     

20 .00 Minigolf   Salen 3 

20 .30   Stomp     

21 .00 æggekast   Lærerværelset 2 

21 .30   Labyrint     

22 .00 Find holger   Lærerværelset 2 

22 .30   Luftmadras, Papirbåd     

23 .00 Stå på et ben   Salen 2 

23 .30   Hår og makeup, hat     

0 .00 Bezzerwisser   Dan T. 3 

0 .30   Ballondyr, Halloween     

1 .00 Battle   Salen 10 

1 .30   Dansenummer     

2 .00 Sjippe   Salen 2 

2 .30   fuldføre ordsprog     

3 .00 Gåtur til by   Alle Se notat 

3 .30   Uro     

4 .00 Skak   Klassegang 2 

4 .30   Kop med mælk og hul i, Tatovering     

5 .00 Bordfodbold   Bordfodboldbord 2 

5 .30   Heppekor     

6 .00 Krydsleg   Salen 3 

6 .30   Kryds og tværs     

7 .00 Høvdingebold   Salen 5+ resten hepper 

7 .30   Professorterning, Plakat     

8 .00 Vend plast    Salen 4 

8 .30   Når bare man har det godt     

9 .00 Beeptest   Salen 3 

9 .30   tysk grammatik     

10 .00 Oprydning   I lokalet alle 

 

Afsluttende prøver 

Nørre Åby Efterskole afholder prøver iht. undervisningsministeriets bekendtgørelser om aflæggelse af 
prøver i folkeskolen. 

Tilsyn til skriftlige prøver 
Der udfærdiges et detaljeret dagsprogram og tidsskema for den skriftlige prøveperiode, hvoraf det bl.a. 
fremgår hvor hvert enkelt hold skal aflægge prøve, hvor mange elever, der er, hvilke lærere, der har tilsyn 
og ansvar under de enkelte prøver. Elever, der ikke er til prøve, har undervisning. MOT og TiF- undervisning 
gennemføres, når der ikke er prøver, der umuliggør det. 
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Dagsprogram mundtlige prøver 
I den mundtlige prøveperiode fastholdes linjefagsundervisningen om eftermiddagen og gennemføres i den 
udstrækning det er muligt for prøveafviklingen. Desuden er der undervisning om formiddagen, så alle 
elever opfylder det ugentligt krævede lektionstal. 

Censorudlån 
Efter censorfordelingsmøde udfærdiges der en detaljeret plan over de mundtlige prøver og censorudlån. 
 

Rengøring 

Daglig rengøring 
Morgenrengøring 
 
Når værelset forlades for at gå til morgenmad, skal vinduet åbnes. Vinduet lukkes igen, når man kommer 
tilbage. 
 
Senest kl. 7.45 begynder værelsesrengøringen, der skal være afsluttet kl. 7.55 
 
Kl. 7.55 begynder rengøringen af fællesområder. Alle samles på rengøringsstedet og hilser på læreren. Det 
konstateres, at alle er kommet, og man går i gang. Alle er færdige samtidig, når læreren har godkendt. 
 
3 lærere har fællesområderne 
 
1 lærer har værelserne. 
 
Lyngsbos fællesområder kontrolleres af vindfangslæreren, der også har fortrappen. 
 
Værelser, der ikke måtte være rengjorte og i orden kl. 7.55 registreres på en værelsesseddel, der 
umiddelbart giver et godt overblik fra dag til dag. 
Originalen lægges i den gule postkasse, og middagslæreren meddeler omrengøring til middagsmaden. 
Værelsessedlen sættes i en mappe på kontoret, så vi har overblik over, hvem der vælger at have svært ved 
at gøre rent. 
Huslærerne holder øje med, om der i huset er problematiske værelser, der skal tages en alvorlig samtale 
med. 
 
Den daglige værelsesrengøring: 
Lufte ud 
Rede seng 
Feje gulv/støvsuge 
Tørre støv af 
Ordne håndvask og vandhane 
Tømme skraldespand – sæt ny pose i 
Luk vinduet 
 
Hovedrengøring på værelset: 
Lufte ud 
Rede seng 
Rydde op 
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Tørre støv af alle overflader (borde, vindueskarme, lamper, stole, hylder...) 
Ordne håndvask, vandhane, fliser og spejl 
Feje/støvsuge og vaske gulv 
Tømme og vaske skraldespand – sæt ny pose i. 
Vaske vinduer og andet efter behov 
Luk vinduet 
 

Hovedrengøring 
Der gennemføres en hovedrengøring af skolens fællesområder og værelser. Alle elever undervises i, 
hvordan grundlæggende rengøring udføres ned i mindste detalje. Da de kom var skolen skinnende flot og 
ren, men dette kan ikke fastholdes i tilstrækkelig grad i den daglige rengøring. Derfor får eleven mulighed 
for at lære dette. 
 
Vejledning til hovedrengøring. 
 
Man starter med at tage eventuelle gardiner ned og bære dem ned i tørrekælderen.(Læg dem, hvor der 
står det navn, hvor de har hængt.) 
På værelserne tager man madrasbetrækkene af, de skal også bæres i vaskekælderen. 
 
Så tømmes rummet helt. 
 
Når det er gjort, fejes loftet ned for spindelvæv. 
Herefter vaskes radiatorerne - også bag og mellem ribberne.   
Lamper vaskes af (pas meget på de lamper, der har gitre) 
Væggene vaskes af for pletter og lignende (På værelser skal al tyggegummi (elefantsnot) fjernes, og dette 
gøres bedst med et stykke elefantsnot.  
Hvis der er tavler i lokalet, skal de gøres rene med rent vand.(Husk også kridtrenden) 
Vinduer vaskes - også inde i falsen og sålbænken (værelser).  
Gulvene skal vaskes grundigt over i en kraftig blanding af grundrengøring. 
Gulvet skrubbes meget grundigt i denne blanding. 
Derefter vaskes gulvet først i vand, derefter i eddikevand – og så én gang til i rent vand. 
Så SKAL GULVET TØRRE HELT.  
Når det er tørt, påføres porrefylder ca. 2 gange. Man giver det i baner, først den ene vej - lader det tørre 
helt - og så den anden vej (for at undgå helligdage). Man bliver ved, til gulvet er blankt. Men husk, at det 
skal tørre mellem hver gang.  
Dernæst skal der almindelig polish på 2-3 gange. Man giver porefylder for at pleje, og alm. polish for at 
lægge et slidlag. 
Mens gulvet tørrer mellem de forskellige lag, ordner man møblerne. Alle møbler skal vaskes af for evt. 
skrift, tyggegummi m.v. Husk også at få støvsuget madrasserne. (Der må ikke bruges Rens Let på malede 
flader, bordplader o.l.!!!!!!) 
PÅ værelserne skal alle tegnstifter lægges i et krus, som skal blive på værelset. 
 
Mange gode rengøringshilsner fra Ann-Grethe 
 
PS. Mår møblerne skal på plads igen, skal de bæres og ikke skubbes, da polishen ikke er hærdet, og man går 
på strømpesokker. (Dette gør man også, når man giver polish. Hvis man går i fodtøj, kan man se det på 
gulvet. Skulle det ske, at man har skubbet sin seng på plads eller lignende, starter man bare forfra igen. 
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PS. 
Båring og Udby 2 skal ikke have porefylder eller polish. 
 
Trægulve må kun vaskes – der må ikke hældes vand ud. (Lærerværelse, salen og Dario Fo.) 
 
Friluftspladsen og andet der ligger og flyder rundt omkring skal ryddes op inden tirsdag. 
 

Køkken og lærer i køkkenet 

Her på skolen betragter vi det som noget naturligt, at eleverne er i køkkenet et par uger om formiddagen. 
Begrundelserne herfor er mange, men noget af det vigtigste må være at give den enkelte elev en klar 
bevidsthed om, at nogen må yde en indsats, for at der kommer mad på bordet - både i en familie og på en 
skole. Derfor har det naturligvis også været vigtigt for os, at man som elev i et storkøkken skal have et så 
meningsfyldt arbejde som muligt. Man skal altså ikke kun stå og vaske op, man skal også alt det andet med 
den egentlige madlavning og bagning.  
 
Formiddagsskoledagen i køkkenet er bygget op omkring bestemte opgaver, og man skifter funktion hver 
dag, så man f.eks. er kold jomfru, bagermester, opvasker, opvarter og kok i ugens løb. 
 
Funktionsopdelingen er naturligvis foretaget for at give den enkelte et ansvar i forbindelse med et 
meningsfyldt og nyttigt arbejde. Ønsket om at eleven bliver en centralt del af madlavningen – og 
forhåbentlig stolt af sit arbejde – er baggrunden for skolens krav om at lade eleverne begive sig ud i 
opvaskens og madlavningens kunst. 
 
Der skal være plads til, at noget mad bliver mere vellykket end andet, men det skal være fordi eleverne 
bliver klogere og står til ansvar for deres indsats. Og det er ikke altid nemt at lave mad til mange. Ens livret 
derhjemme, kommer ikke altid til at smage rigtigt, når den bliver lavet til 100 personer. Men prøv alligevel 
og vær glad for og stolt af resultatet, når du har ydet dit bedste. 
 

Arbejdsopgaver 
JUBIIIII DU ER DEN UDVALGTE! 
Du skal være køkkenelev fra i morgen torsdag og en uge frem. 
 
Mødetider: 7.00 – 7.15 Og så spiser vi morgenmad. 
                   7.30 – 10.00 Køkkenarbejde 
                   10.00- 10.45 Pause / Samling 
                   10.50 -12.30 Køkkenarbejde 
                   12.30 – 13.00 Middagsspisning 
                   13.00 – 14.15Køkkenarbejde 
Når du skal være køkkenelev, betyder det bl,a: 
Du møder til tiden, nyvasket, i rent tøj og helst i kondisko eller lignende 
Har du langt hår, skal det sættes op. 
Du må ikke have fingerringe, ur og neglelak på. 
Du skal have forklæde på (udleveres i køkkenet). 
ALTID VASKE HÆNDER- Inden arbejdet påbegyndes, 
 Når arbejdet afsluttes, 
 Efter toiletbesøg, 
 Efter en pause, 
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 Hvis du har pusset næse, 
Når du har ordnet grønsager med jord på, 
Arbejdet med råt kød, 
 
Der er håndvask, flydende sæbe og papirservietter hertil i køkkenet. 
Vi håber DU vil passe godt på vores køkken, være omhyggelig og tage ansvar for dine opgaver. 
Det hele går letter med en positiv indstilling og godt humør, 
Så får vi en festlig og fornøjelig uge sammen. 
 
Mange hilsner  Birgit og Ingelise. 

  
Kræser  nr. 1 
Efter morgenmad: Hent et rullebord og saml mælk, surmælksprodukter, smør, ost, sammen, 
hæld mælken sammen og sættes i mælkekøleskabet. 
 Morgenmadsprodukterne samles sammen på et rullebord og fyldes op og filmes i det kolde 
køkken. 
 Affaldsstativet tømmes og sækken sættes ud i vognen. 
 Saml de blå klude sammen og skyld dem op. 
 Gulvet støvsuges. 
 Følg rengøringsplan for spisesalen. 
Kl. 09:30 formiddagsservering: tøm kaffebeholderen og kom kaffen på termokander. 6 kander te 
hældes på termokander. To små glaskander med mælk Marmelade, ost, rugbrød, evt pålæg, sukker, smør, 
smøreost.  
 
Kl. 10:00  Pause og samling. 
 
Efter pause Og samling. Maden sættes væk efter samme princip som morgenmaden og  
der ryddes op i spisestuen. Tag et rullebord og fyld det op med følgende: 4 stabler tallerkner, 3 rammer 
glas, 14 bestikholderer med bestik til hvert bord. 14 kander  koldt vand. 
 Service bestik og vand fordeles og sættes på bordenden  
    
 
 
Kl. 12:25 Alle spiser 
 
Kl. 12:45 Sammen med bageren skal du tage et rullebord og samle service sammen i venstre side af 
spisesalen, og køre det ud i opvasken. Derefter går du tilbage til din plads og der deles post ud og gives 
beskeder.  
Når middagssamlingen er færdig skal du støvsuge gulvet i spisesalen og hjælpe de andre færdig. 
 
Opvasker  nr. 2 
 
Efter morgenmad: hente afrydningsvognen ud og gå i gang med opvasken. 
  
 Alt skylles af i KOLDT VAND, og bestik vaskes to gange. 
 Plastikting, vandkander og bestik tørres af med viskestykker. 
 I ledige stunder hjælper du til med andre opgaver. 
Rengøring efter plan 2 
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Kl.09:40 lave afrydningsborde. 1 vogn med 3 grå bakker og underbakker til glas og kopper. 
 1 vogn med 3 blå tallerkenbakker og 1 blå firkantet spand halvt fyldt med vand. 
 
Kl. 10:00  Pause og samling. 
 
Efter pause du går tilbage til opvasken.   
Og samling 
 
Kl.12:15 Hjælpe til med at øse den varme middagsmad op og sætte ind på spisebordene. 
 
Kl. 12:25 Alle spiser 
 
Kl. 12:45 Sammen med blæksprutten skal du tage et rullebord og samle service sammen i højre side af 
spisesalen, og køre det ud i opvasken. Derefter går du tilbage til din plads og der deles post ud og gives 
beskeder.  
Når middagssamlingen er færdig skal du tilbage til opvasken. 
 
    Når i er færdige skal bordene, vaskene, vægen bagved vasken gøres rene. 
 Gulvet under vasken og opvaskemaskinen støvsuges med vandstøvsugeren. 
 Inden i går lægges snavsede karklude og viskestykker og  forklæder til vask  
 
Chef kok  nr. 3 
 
Efter morgenmad: Skrælle kartofler, gulerødder og skylle og ordne grønt. 
 Derefter går du i gang med middagsmaden 
 
Kl. 10:00  Pause og samling. 
 
Efter samling: Vaske gulv.    
                             Tælle fade, kartoffelskåle og kartoffelsker, sovseskåle og sovsesker, brødkurve, skærebræt 
og grillknive. 
 16 stk. af hver. 
 Rengøring efter plan 2. 
 
Kl.12:15 Hjælpe til med at øse den varme middagsmad op og sætte ind på spisebordene. 
 
Kl. 12:25 Alle spiser. 
 
Kl. 12:45 Du tager et skraldespandsstativ og samler servietter og levninger fra tallerknerne i venstre 
side af salen og kører det ud i køkkenet. 
 Derefter går du tilbage til din plads og der deles post ud og gives beskeder. 
 
Efter samling: rengøring af komfuret, steamgryder og kipsteger. Derefter hjælpe færdig i opvasken.  
 
 
Bager  nr. 4 
 
Efter morgenmad: du går i bagerafdelingen og begynder på dagens opgaver som kan være boller, 
franskbrød, kager og rugbrød.  
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 Efter bagning, . Fyld en grøn spand med varmt vand og tilsæt et pumpeslag af 
rengøringsmidlet ALRENS.  
Mel bøtterne trækkes frem på gulvet og tørres af, derefter vaskes træbord og røremaskine 
brug grøn klud. 
 
Derefter skal du lave eftermiddagsservering og aftenservering. 
 
Kl. 10:00  Pause og samling. 
 
Efter pause Gulvvask.    Rengøring, følg rengøringsplan 2.  
Og samling 
 
Kl.12:15 Hjælpe til med at øse den varme middagsmad op og sætte ind på spisebordene. 
 
Kl. 12:25 Alle spiser 
 
Kl. 12:45 Sammen med kræseren skal du tage et rullebord og samle service sammen i venstre side af 
spisesalen, og køre det ud i opvasken. Derefter går du tilbage til din plads og der deles post ud og gives 
beskeder.  
Når middagssamlingen er færdig skal du hjælpe opvaskeren.  
 

Den kolde kok  nr. 5 
 
Efter morgenmad: hjælper med at forberede aftensmaden som består af : pålægsfade, grønt, 
fiskeanretning, 
 Det lune, brød og ostefad. 
 
Påbegynd rengøring følg plan 1. 
 
Kl. 09:50 Hjælpe  kræseren med at sætte formiddagsserveringen på buffeten. 
 
Kl. 10:00 pause og samling 
 
Efter pause Færdiggør rengøring 
Og samling 
 
Kl.12:15 Hjælpe til med at øse den varme middagsmad op og sætte ind på spisebordene. 
 
Kl. 12:25 Alle spiser 
 
Kl. 12:45 Du tager et skraldespandsstativ og samler servietter og levninger fra tallerknerne i højre side 
af salen og kører det ud i køkkenet. 
 Derefter går du tilbage til din plads, mens der deles post ud og gives beskeder. 
 
Efter samling Du skal hjælpe med at sætte maden væk og gøre klar til næste dag. 
 
 

blæksprutte nr. 6 
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Når man er blæksprutte er man det hele ugen, men man kommer rundt på alle opgaverne i løbet af ugen. 
Hvis der er en der er syg overtager man automatisk denne opgave. 
 
Efter morgenmad:skal du hjælpe opvaskeren med morgenopvasken 
 
I løbet af formiddagen skal du gå til hånde hvor der er mest brug for det. 
 
Kl. 10:00  Pause og samling. 
  
Efter pause Færdiggøre rengøring  
Og samling 
 
Kl.12:15 Hjælpe til med at øse den varme middagsmad op og sætte ind på spisebordene. 
 
Kl. 12:25 Alle spiser 
 
Kl. 12:45 Sammen med opvaskeren skal du tage et rullebord og samle service sammen i højre side af 
spisesalen, og køre det ud i opvasken. Derefter går du tilbage til din plads og der deles post ud og gives 
beskeder.  
Når middagssamlingen er færdig skal du hjælpe opvaskeren.  

Køkkenet i weekenden 
Fredagsvagten tildeler weekendelever forskellige arbejdsopgaver, som også omfatter køkkentjanserne 
dagen igennem.  
Morgenmad, aftensmad og serveringer varetages af vagt og elever, mens middagsmaden laves og serveres 
af køkkenet i samarbejde med de elever, der har fået den tjans af fredagsvagten.  

Udtalelser 

Fagudtalelser 
Fire-fem gange årligt evaluerer alle elever alle fag. Faglæreren tilføjer sin evaluering, og 
evalueringssedlerne anbringes i elevens personlige mappe til brug for kontaktgruppelæreren, så denne kan 
danne sig et bredt overblik over elevens selvopfattelse og præstationer. Fagudtalelserne ligger samtidig til 
grund for både midtvejsudtalelser og de endelige udtalelser. 

Midtvejsudtalelser 
Inden juleferien udfærdiger og underskriver kontaktgruppelæreren en udtalelse til hver af sine 
kontaktelever. Udtalelsen skal give et reelt billede af eleven og dennes præstationer i den første del af 
skoleåret og kan indeholde både ros, kritik og gode råd for resten af skoleåret. Udtalelsen læses op for 
eleven inden juleferien og sendes derefter til hjemmet. 

Endelige udtalelser 
Inden sommerferien udfærdiger kontaktgruppelæreren en udtalelse til hver af sine kontaktelever. Denne 
danner grundlag for skolens endelige udtalelse til eleven, som underskrives af forstanderen og udleveres 
den sidste skoledag sammen med prøvebeviser og andet. Den endelige udtalelse må ikke indeholde nogen 
form for kritik eller negative udsagn om eleven, men skal udelukkende bygge på de positive ting, der er sket 
med eleven i årets løb. 
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Tilsyn 

Tilsyn uden for skolen 
Lærerne har tilsynstimer uden for skolen i forbindelse med: 
a.  Kontaktgruppetur – 6 timers nattevagt for alle kontaktgruppelærere 
b.  Norgestur – nattevagten indgår som en del af den aftalte pulje 
c.  Afsluttende tur – 6 timers nattevagt for udvalgte lærere 
 

Tilsyn på skolen – vagtplan 
På alle almindelige hverdage er der altid to vagter samt en nattevagt. Fredag og lørdag varetages 
nattevagten af vagten selv. 
       

Førstevagt 
 Førstevagten går fra 16.30 – 21.45 
16.30 Førstevagten tjekker vagtbogen og orienterer sig om dagens forløb og eventuelt syge  
 og fraværende elever. 
16.45   Førstevagten går i køkkenet med sin kontaktgruppe og sørger for aftensmad til de øvrige 
 elever.  
17.30 Spisesalen åbner for de øvrige elever. Vagten skal sikre, at afviklingen af aftensmaden  
 foregår i god ro og orden, og at kontaktgruppen er til stede uner hele måltidet, da det er 
 dem, der skal servicere de andre elever. Førstevagten skal også sikre, at ingen andre end 
 kontaktgruppens elever har adgang til køkkenet under spisningen.  
 Man må begynde afrydningen af tag-selv-bordet klokken 17.50, og spisesalen skal  
 forlades senest klokken 18. 
 Vagten slutter cirka kl. 18.30, når opvasken er færdig og køkken og spisesal er rengjort. 
18.30 ca.  Førstevagten går i lektiecaféen og hjælper de elever, der ønsker det.  
 Vagten sørger også for, at der er ro i stilletimen. 
19.30: Tirsdag deltager vagterne i fællesaftenen. De andre dage åbnes forskellige værksteder, alt  
 efter ønske og behov. 
21.30 Klokken 21.30 lukker alle aktiviteter ned, og eventuelle gæster forlader skolen.  
 Som det første tjekker vagten vinduer og skyderigler i computerrummet, låser af og 
 slukker for strømmen til computerne i værelset overfor computerrummet. 
 Derefter tjekkes vinduer og døre og der låses af i sal, sportsdepot (også yderdøren), 
 musik, den gamle skole (obs på glasdørene i Niels Bohr og Erik Mortensen) og 
 cykelskuret (lyset på cykelskuret tændes eventuelt - afhængigt af, hvem der har 
 nattevagten).  
 NB:  I Vartov skal den yderste kælderdør låses, mens mellemdøren skal være ulåst.  
 Som det sidste tjekker førstevagten udgangslisten og sikrer, at alle elever er kommet 
 tilbage fra byen. 
 

Andenvagt 
 Andenvagten går fra 17.30 – 23.15 
17.30 Andenvagten møder, tjekker vagtbogen og notere sig, hvilke elever, der er syge. 
17.45 Andenvagten tjekker, om alle elever er til stede i spisesalen og afvikler eventuelle 
 beskeder. 
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18.30 Andenvagten sørger for, at alle elever går på egne afdelinger og bliver der i 
 stilletimen. I stilletimen ser vagten til de syge elever og går rundt på beboelsesområderne 
 og hjælper med til med at fremme den gode stemning samtidig med, at man sikrer, at 
 stilletimens regler overholdes. Der skal være ro alle steder, og musik må ikke være højere, 
 end at den ikke kan høres gennem en lukket dør. 
19.30 ti.: Vagten deltager i fællesaftenen (tirsdag). De andre dage åbnes forskellige værksteder, alt  
 efter ønske og behov. 
21.15 Andenvagten går i køkkenet sammen med sin kontaktgruppe og sørger for 
 aftenserveringen til de øvrige elever. Der vaskes op efter serveringen. 
22.30 Alle elever skal være på egne værelser. 
 Læreren skal sikre, at alle elever er på egne boområder, og at der er ro. Kl. 22.40 
 begynder man at sige god nat, og på det tidspunkt skal eleverne være på vej i seng. 
 Computerne skal være slukket og det store lys i loftet slukkes. Alle stearinlys skal være 
 slukket. (Et værelse må i dagens løb ikke forlades med et tændt stearinlys). 
 Sengelamperne må gerne være tændt. 
23.15 Andenvagten slutter, og som det sidste sætter man alarmen til og sikrer sig, at 
 nattevagtslyset er tændt. Er det ikke i forstanderboligen eller på skolen, skal lyset være 
 tændt på cykelskuret. 
 

Fredag/søndagsvagt 
Fredag/søndagsvagten er fordelt som følger:   
Fredagsdelen af vagten Første del af vagten begynder fredag kl. 15.15 og slutter lørdag morgen klokken 
9.00.   
Fredagsvagten sover i vagtsengen på kontoret. 
Det er fredagsvagtens opgave at fordele weekendens arbejdsopgaver til de elever, der har valgt at blive. 
Alle weekendens deltagere holder møde klokken 15.30, hvor opgaverne fordeles og der laves aftaler om, 
hvad der skal foregå om aftenen. Desuden udfylder eleverne en weekend-soveliste, så vagten har helt styr 
på hvem der sover hvor. I weekenden er det tilladt at sove på andre værelser end sit eget, blot der er en af 
beboerne til stede. Det er også tilladt, at der sover en elev mere, end værelset normalt rummer i 
hverdagen. Formålet med weekendsovelisterne er at have en præcis viden om hvor hver enkelt elev sover, 
hvis der skulle opstå brand. I så fald er det afgørende at vide, hvor mange elever, der er på hvert boområde. 
Fredagsvagten sørger sammen med eleverne for både aftensmad og forfriskning.  
Eleverne skal være på det aftalte værelse klokken 23, hvis ikke andet er aftalt med vagten, fordi det indgår 
som en naturlig del af et eventuelt program.. 
  
Søndagsdelen af vagten begynder søndag aften klokken 19 og slutter kl. 23.30. 
Vagten tager imod de elever, der kommer tilbage efter weekend. Inden vagten slutter skal søndag-aftens-
vagten have styr på, hvor samtlige elever er. Skulle der være elever, der ikke er dukket op, og som man ikke 
har hørt fra, ringer man til forældrene og sikrer sig, at eleven er i god behold.   

Lørdagsvagt 
Har vagt hele lørdag fra 9 til 24 og søndag fra midnat til kl 9. Sover på skolen, dog hvis læreren bor på 
skolen, kan der soves hjemme. Eleverne kan tage kontakt til læreren hvis det findes nødvendigt. 

Søndagsvagt 
Søndagsvagten går fra søndag klokken 9.00 til søndag aften klokken 19.00, hvor vagten  overtages af 
fredag/søndagsvagten, som har vagten til klokken 23.30. 



103 
 

Sovevagt 
Sovevagten på hverdage og søndag aften varetages i hverdagen af henholdsvis forstander og herboende 
lærere. Fredag og lørdag er det weekendvagterne, der selv har sovevagterne. De sover i vagtsengen i 
lærerovernatningen. 

Specialvagter 
God-nat-vagt den første aften: Vagten går fra 20-23.30 og varetages af enten forstander eller 
viceforstander, da timerne ikke tælles med. Nattevagten  passes af forstanderen. 
Specialvagt ved forældreweekend: Vagten går fra 9-12 og omfatter morgenmad, rengøring og klargøring af 
skolen til forældreweekend. 
Specialvagt ved Efterskolernes dag:Vagten går fra 9-13 og 17-19 Den ligger i umiddelbar forbindelse med 
åbent-hus- arrangementet og omfatter morgenmad,  rengøring og klargøring til åbent-hus-dagen 
 samt afvikling af aftensmaden. 
Anderledes vagt v. Norgestur: Vagterne omkring afrejse- og hjemkomsttidspunkt deles op i mindre enheder 
for at mindske belastningen for den enkelte, da alle lærere skal med på turen. 
Ekstra tema-weekend-timer: I forbindelse med temaweekenderne tildeles lørdagsvagten 3 ekstra timer, 
som læses om søndagen. Ligeledes tildeles  søndagsvagten 3 ekstra timer, som læses  om lørdag, således 
at der kommer tre timers overlapning begge dage for at kunne sætte flere aktiviteter i værk. 
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Uddannelsesvejledning 

På Nørre Åby Efterskole bliver uddannelsesvejledningen varetaget af både kontaktlærerne og skolens 
uddannelsesvejleder. Kontaktlæreren har to vejledningssamtaler med eleven, og hvis der er behov for 
yderligere vejledning er det skolens uddannelsesvejleder, der træder til.  
 
Vi ønsker, at elevens beslutning om uddannelsesvalg sker i et tæt samarbejde med deres forældre. Derfor 
bliver forældrene informeret om uddannelsessituationen i Danmark og vejledningsforløbet på NÅE 
minimum to gange i løbet af skoleåret.  
 
Ifølge bekendtgørelsen fra ministeriet skal vejledningen rettes mod elever med særlige behov.  
I praksis betyder det, at vores uddannelsesvejledning primært er rettet mod de elever, der ikke er afklaret 
om deres uddannelsesvalg. Efter behov bliver der afholdt en eller flere personlige samtaler mellem elev og 
skolens uddannelsesvejleder.   
 
De elever, som er afklaret mht. uddannelsesvalg, vil af skolens uddannelsesvejleder få den information og 
vejledning, som de har brug for.  
 
Skolens uddannelsesvejleder afholder i løbet af skoleåret flere forskellige vejledningsaktiviteter for 
eleverne. De bliver bl.a. introduceret til undervisningsministeriets hjemmeside og oplyst om den aktuelle 
uddannelsessituation i Danmark.  

1. vejledningssamtale med kontaktgruppelæreren 
Målet med samtalen er: 
1.  At finde ud af, hvordan eleven har det med at være på NÅE 
2.  At finde frem til, om eleven har gjort sig nogle tanker om, hvad der skal skeefter sommerferien. 
 
Med udgangspunkt i papirerne ”Velkommen til NÅE” tages en snak (ca. 10 minutter) med den  enkelte elev 
om: 
 
Hvordan eleven generelt har det på skolen 
Hvordan eleven har det med kammeraterne og de voksne på skolen 
Om der er noget, eleven undrer sig over 
Hvordan eleven har det med (forældrene) dem derhjemme nu, hvor man er på efterskole 
Får du opbakning/støtte bl.a. mht. livet her på skolen og om et fremtidigt erhvervsvalg? – snakker I om det 
hjemme? 

Skema: ”Velkommen til NÅE” 
Velkommen på Nørre Aaby Efterskole 
Skolestart  
 
 
 
Navn:_______________________________ Kontaktlærer:__________________________ Elevnr.:______ 
 
Hvilken klasse går du i:  9. kl.______ 10. kl.______ 
 
 
Når man starter på noget nyt og væsentligt, er det af allerstørste vigtighed, for at opnå det fulde udbytte, at man gør 
sig klart, hvorfor man gerne vil noget nyt, og hvad man gerne vil opnå. 
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Vælg 5 af de følgende sætninger ud som passer bedst på dig, og giv den, der passer bedst nr. 1, næst bedst nr. 2 osv. 
op til 5. 
 
Mine forældre eller søskende har gået på Nørre Aaby Efterskole. 
Jeg trænger til at komme hjemmefra. 
Jeg ønsker at blive mere selvstændig. 
Jeg ønsker at få nye og andre venner. 
Jeg ønsker en anden undervisning. 
Jeg ønsker at kunne vælge andre fag. 
Nørre Aaby Efterskole havde nogle fag, som jeg gerne ville have. 
Jeg trænger til at lære mere før jeg går i gang med en uddannelse. 
Jeg vil også gerne løse praktiske arbejdsopgaver. 
Jeg vil gerne have hjælp til mine lektier. 
Jeg vil gerne gå på Nørre Aaby Efterskole fordi der er mange ”anderledes” uger. 
Jeg vælger efterskolen for at få venner af det modsatte køn. 
Jeg vælger efterskole for at komme bort fra dårlige kammerater. 
Jeg vælger……… 
Jeg vælger……… 
 
 
Beskriv dig selv. Hvem er du? Hvem er din familie og hvor bor du?    
        
        
        
 
Fuldend følgende sætninger: 
Det næste år er betydningsfuldt for mig fordi….     
        
        
        
 
De største oplevelser, jeg venter at få på efterskole, er …    
       
        
        
 
Jeg tænker på følgende positive ord, når jeg hører ordet ”efterskole”…   
       
        
 
Jeg tænker på følgende negative ord, når jeg hører ordet ”efterskole”…   
       
        
 
For, at jeg kan få det godt med min værelseskammerat(-er), så vil jeg…   
       
        
        
 
Når jeg tænker på mit forhold til voksne, vil jeg gerne…    
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Når jeg tænker på mit forhold til jævnaldrende, så vil jeg gerne…   
       
        
        
 
Det, jeg frygter mest under mit efterskoleophold er…    
        
        
        
 
Om aftenen har jeg lyst til at deltage i følgende aktiviteter…    
       
        
 
Jeg vil foreslå følgende aktiviteter om aftenen/weekenden…    
       
        
        
 
Jeg bliver ked af det, når…      
       
        
        
 
Når jeg tænker på familien derhjemme, så vil jeg gerne…    
       
        
        
 
Når jeg tænker på mine venner derhjemme, så vil jeg forsøge…    
       
        
        
 
Hvad er en god efterskoleelev / kammerat? Er det anderledes at være efterskoleelev end 
folkeskoleelev?       
       
        
        
 
Hvad har du valgt som dine linjefag i den første linje? 
 
MOF:________________________________________  
 
T T (Kun hvis du er 10.kl.)_______________________________________ 
 
 
Hvilke linjefag er du særlig interesseret i? 
 
 
Er det på grund af særlige linjefag, at du har meldt dig ind på NÅE? 
Hvis dette er tilfældet, hvilket/hvilke linjefag drejer det sig så om? 
 
Dine fremtidsplaner: 
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Hvad vil du efter 9. kl.?       
 
Hvad vil du efter 10. kl.?       
 
Hvad er dit uddannelsesønske på lang sigt?      
 
Hvad er dit uddannelsesønske efter dette skoleår?     
 
Hvilke krav stilles der for at kunne begynde uddannelsen?     
 
Hvilke krav stiller du til dit fremtidige arbejde?      
        
 
Hvilke personer har du snakket med om dine fremtidsplaner?     
 
Hvilket erhverv har du prøvet i erhvervspraktik?      
 
Hvilke uddannelser kunne du tænke dig at vide mere om?     
 
Hvilke aftaler har du med dine forældre om din fremtid?     
 
Hvilke forventninger har du i dette skoleår til dig selv?     
        
 
Hvilke fritidsinteresser har du?       
 
Nævn 3 ting du selv synes du er god til:       
        
 
Nævn 3 ting som du ønsker at blive bedre til:      
        
 
 
Hvordan går det med dine forventninger til fag, du eventuelt skulle stramme op på da du kom til NÅE? 
 
Godt:______________ Mindre godt:______________ Dårligt:______________ 
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Om skriftlig dansk, engelsk, tysk, matematik og fysik. 
Hvordan har du med at stave? Med skriftlig matematik / fysik? Sæt kryds. 
 
Dansk  Meget svært  Nogenlunde  Meget let 
Engelsk  Meget svært  Nogenlunde  Meget let 
Tysk  Meget svært  Nogenlunde  Meget let 
Matematik  Meget svært  Nogenlunde  Meget let 
Fysik  Meget svært  Nogenlunde  Meget let 
 
Om mundtlig dansk, engelsk, tysk, fransk, matematik og fysik. 
Hvordan har du det med at tale i klassen? 
 
  Vil helst ikke  Taler når jeg 
Dansk                sige noget________ bliver spurgt________ Svarer frivilligt_____ 
Vil helst ikke  Taler når jeg 
Engelsk                sige noget________ bliver spurgt________ Svarer frivilligt_____ 
Vil helst ikke  Taler når jeg 
Tysk                sige noget________ bliver spurgt________ Svarer frivilligt_____ 
Vil helst ikke  Taler når jeg 
Matematik                sige noget________ bliver spurgt________ Svarer frivilligt_____ 
Vil helst ikke  Taler når jeg 
Fysik                sige noget________ bliver spurgt________ Svarer frivilligt_____ 
 
Hvordan fungerer du i en diskussion i klassen? 
   
  Siger sjældent 
Dansk  noget____________ Siger lidt __________ Deltager frivillig____ 
  Siger sjældent 
Engelsk  noget____________ Siger lidt __________ Deltager frivillig____ 
  Siger sjældent 
Fransk  noget____________ Siger lidt __________ Deltager frivillig____ 
  Siger sjældent 
Matematik  noget____________ Siger lidt __________ Deltager frivillig____ 
 
Hvordan fungerer du i en diskussion i en gruppe på 3-4 personer? 
 
  Siger sjældent 
Dansk  noget____________ Siger lidt __________ Deltager frivillig____ 
  Siger sjældent 
Engelsk  noget____________ Siger lidt __________ Deltager frivillig____ 
  Siger sjældent 
Tysk  noget____________ Siger lidt __________ Deltager frivillig____ 
  Siger sjældent 
Matematik  noget____________ Siger lidt __________ Deltager frivillig____ 
Er der nogle af dine fag, der trænger til en opstrammer? 
 
Dansk___________ Engelsk___________ Tysk______________ Fransk____________ 
Matematik_______ Fysik_____________ 

 2. vejledningssamtale 
 
Kontaktlæreren og kontaktelev afholder 2. vejledningssamtale. Uddannelsesvejlederen informerer elever 
og kontaktlærere om rammerne, og formålet, for samtalen.  
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Samtalens formål er at eleverne bliver afklaret i forhold til hvad de skal efter sommerferien, og om der er 
elever, der har behov for ekstra vejledning.  
 
Det er uddannelsesvejlederens ansvar at samtaler bliver afholdt. 
 

Forældresamtaler 
1. forældresamtale 
Her har forældre og elev mulighed for at få en samtale med kontaktlæreren – primært med henblik på 
trivsel. Da der desuden er udfyldt evalueringssedler, har kontaktlæreren også mulighed for at udtale sig 
generelt om fagene. 
2. forældresamtale 
 Samtalerne begynder, når den almindelige undervisning slutter og ligger i tidsrummet fra kl. 15.15 til kl. 
19.00. Her vil der være mulighed for at tale med én eller flere af faglærerne. 
Ud over det faglige her og nu bygger samtalerne også på elevens uddannelses- og fremtidsønsker. 
Tilmelding til samtalerne sker gennem eleven, som udfylder tilmeldingssedler på lærerværelset. 

 


