
LINJEFAG 
på 

 

  

 
 
 

Skoleåret er inddelt i to linjefagsperioder. I mindst en af perioderne får eleven sin førsteprioritet. 

 

Linjens formål: 
- At give eleven en oplevelse af glæden ved noget selvskabt – individuelt og i samarbejde med 

andre.  

- At styrke elevens kreativitet, selvtillid og virkelyst igennem praktisk arbejde. 

- At give eleven en fornemmelse af tingenes sammenhæng og afhængighed af hinanden. 

- At lære i fællesskab og nytten af samarbejde. 

- At eleven kan kombinere faglige og fagpraktiske færdigheder i kombination til at løse relevante 

opgaver. 

- Eleven skal opnå færdigheder til brug i deres videregående uddannelse. 

Pædagogisk praksis: 
- Eleven vil i de forskellige forløb blive præsenteret for en bred vifte af praktisk faglige 

færdigheder, teknikker og materialer.  

- Den enkelte elev vil få mulighed for at udvikle sig personligt, ved at afprøve egne idéer i samråd 

med lærerne.  

- De enkelte opgaver sigter på at eleverne får udfordringer der passer til deres forudsætninger.  

- Der arbejdes på linjen med både store og små projekter. Nogle skal løses i grupper, andre er 

individuelle. 

- Der tages udgangspunkt i den enkelte elev og sammensætningen af elever på det enkelte hold 
 

Indhold: 
- Undervisningsforløbet varierer efter periodens længde, årstiden og elevernes forudsætninger. 
 

Organisering: 
- Almene skolefag: 

o 1.års elever og 2. års elever undervises som udgangspunkt samlet. 

o Ved opgaveløsninger deles de i mindre hold.   

o Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og der differentieres ud fra det. 

- Praktiske fag: 

o Eleverne undervises både som udgangspunkt i 1-3 elever samlet. 

o Ved opgaveløsning deles de i hold tilpasset en aktuelle opgave. 

o Elever undervises enkeltvis i opgaver. 

o Opgaverne differentieres ud fra den enkelte elevs niveau. 

o Elever kan efter deres niveau have selvstændige opgaver. 
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Evaluering: 

- Eleverne sætter i samarbejde med deres kontaktlærer konkrete og opnåelige mål og evaluerer 

disse efter hvert forløb. 

- Evalueringen foregår mundtligt sammen med eleven. Elevens udbytte af undervisningen belyses 

bl.a. gennem følgende tre faste spørgsmål:  

o Hvad har du lavet? 

o Hvad har du lært? 

o Kunne du tænke dig at vælge linjen igen? 
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HESTElinjen 
 

Mål 
- At eleven gennem det praktisk faglige arbejde opnår tillid til egne evner og virkelyst. 

- At eleven udvikler og tilegner sig færdigheder med hestehold, ridning, sikker omgang med 

heste – helt generelt i al omgang med hestene; 

o Sikker og ansvarlig omgang med heste 

o Hestens røgt og pleje 

o Rideundervisning dressur og spring 

o Træning af hesten 

o Staldarbejde 

o Pasning af seletøj 

o Rengøring og vedligeholdelse af udstyr 

o Hestens fodring 

o Rytterfitness 

o Hestemærke 

o Stævne 

o Besøg hos en berider 

o Fokus på sund kost for en rytter 

- At eleven udvikler faglige og praktiskfaglige færdigheder, og bliver i stand til at kombinere 

færdighederne i opgaveløsning. 

- At eleven selv sætter mål og oplever at de gennem træning og arbejde når i mål med disse. 

- At eleven er i stand til at opretholde en sund livsstil. 

- At eleven opnår færdigheder til brug i sin videre uddannelse. 

 

Indhold 
- Sikker og ansvarlig omgang med heste 

- Hestens røgt og pleje 

- Rideundervisning dressur og spring 

- Træning af hesten 

- Staldarbejde 

- Pasning af seletøj 

- Rengøring og vedligeholdelse af udstyr 

- Hestens fodring 

- Rytterfitness 

- Hestemærke 

- Stævne 

- Besøg hos en berider 

- Fokus på sund kost for en rytter 
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Emner: 
Emne 1 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Praktiske opgaver Rytterfitness Motion i form af 

fitness, for en bedre 

forståelse af egen krop.  

12 + 1 bufferuge 

 

Teori Rytterfitness Forklaring på øvelserne 12 + 1 bufferuge 

 

Emne 2 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Praksis Hestemærke Læring af omgang med 

hesten inkl. opsadling 

12 uger + 1 bufferuge 

12+3 timer 

Teori Hestemærke 

 

Teoretisk gennemgang 

af hesten 

12 uger + en bufferuge 

12+3 timer 
 

Emne 3 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Teori Stævne  Træning gennem teori 8 uger + 1 bufferuge 

12+3 timer 

Praksis Stævne Træning gennem 

ridning 

8 uger + en bufferuge 

12+3 timer 
 

Emne 4  

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Teori Træning af hest Ridning, longering, 

jordarbejde 

Hele valgfagsperioden 

3 timer om ugen 

Praksis Træning af hest Ridning, longering, 

jordarbejde 

Hele valgfagsperioden 

3 – 4 timer om ugen 

 

Til det ”fælles bedste” 
- Tilbyde trækture på hestene på skolens markedsdage og lign.  

- Samarbejde med andre linjer om tværfaglige projekter.   

- Oprydning i stald og staldområdet, så det efterlades præsentabelt. 
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KREAlinjen 
Formål 
Krealinjen er en kreativ linje, der dygtiggør eleverne i design og håndværk. Undervisning i 

traditionelle fag håndværk, 

billedkunst og design vil være en del af faget, men fusioneret og nytænkt. 

Undervisningen på Krealinjen skal være med til at fremme elevernes selvtillid og derved styrke dem 

socialt. Eleverne vil lære at være en del af en større sammenhæng, og at alle kan bidrage med noget, 

men også at alles rolle er vigtig for at opnå det fælles mål. 

 

Mål 
- At mestre designprocessen fra ide til færdigt produkt. 

- At eleverne får kendskab til formålet med de forskellige værktøjer og metoder. 

- At give eleverne kulturelle oplevelser som teater, film og kunst. 

- At kunne formgive i mange materialer. Tegne, male, sy i hånden og på maskine, lime, klippe, 

måle, veje, modellere mm. 

- At eleven opnår praktiske færdigheder til brug i sin videre uddannelse 

- At få kendskab til lyd og medier med fokus på lydproduktion, video- & billed-produktion samt 

afvikling af live-lyd og lys.  

- At forstå og skabe æstetiske processer på så enkel en måde som muligt, så eleven kan 

præsentere ide og udtryk i forhold til målgruppe og budskab. 

- At styrke elevens kropsbevidsthed og udtryk. 

- At arbejde med formidling af budskaber i forskellige udtryk og kommunikationsformer. 

- At vil arbejde med kropssprog, koordination, koreografi, dynamik, fantasi og observation. 

- At lære at overskride egne grænser i et trygt, forpligtigende fællesskab. 

 

- At eleven tilegner sig færdigheder gennem undervisning og deltagelse i; 

o At mestre designprocessen fra ide til færdigt produkt. 

o At eleverne får kendskab til formålet med de forskellige værktøjer og metoder. 

o At give eleverne kulturelle oplevelser som teater, film og kunst. 

o At kunne formgive i mange materialer. Tegne, male, sy i hånden og på maskine, 

lime, klippe, måle, veje, modellere mm. 

o At eleven opnår praktiske færdigheder til brug i sin videre uddannelse 

o At forstå og skabe æstetiske processer på så enkel en måde som muligt, så eleven 

kan præsentere ide og udtryk i forhold til målgruppe og budskab. 

o At styrke elevens kropsbevidsthed og udtryk. 

o At arbejde med formidling af budskaber i forskellige udtryk og 

kommunikationsformer. 

o At vil arbejde med kropssprog, koordination, koreografi, dynamik, fantasi og 

observation. 

o At lære at overskride egne grænser i et trygt, forpligtigende fællesskab. 
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Indhold 
- Formgivning i forskellige materialer 

- Kunne tegne, male, sy i hånden og på maskine, lime, klippe, måle, veje, modellere mm. 

- Der arbejdes med designprocessen fra design til produkt  

- Værktøjer og materialer 

 

Fagligt kommer eleverne rundt om en tidsperiode indenfor blandt andet historie, kunsthåndværk og 

mode, men vil samtidig lære at drage paralleller til samtiden. Gennem undervisningen opnår de 

også faglige færdigheder indenfor blandt andet håndværk, billedkunst og design. Vi skaber en 

stemning som giver eleverne tryghed og lyst til udfordringer. Gennem fællesoplevelser, opgaver i 

mindre hold og enkeltundervisning vil eleverne blive mødt af et engageret underviserteam med 

vægt på kvalitet, dynamik og output.   

I praksis vil dagen starte med en fællesbriefing og et fælles undervisningsforløb, hvorefter eleverne 

vil vælge sig ind på mindre hold, hvor billedkunst, håndværk, design og andre delelementer vil 

indgå. 

 

Emner: 
Emne 2 

Fag Emne Placering/varighed 
Praksis Selvportræt 4 uger + 1 bufferuge 

Teori Selvportræt 4 uger + 1 bufferuge 

 

Emne 2 

Fag Emne Placering/varighed 
Praksis Glaskunst 4 uger + 1 bufferuge 

Teori Glaskunst 4 uger + 1 bufferuge 

 

Emne 3 

Fag Emne Placering/varighed 
Praksis Julemarked 4 uger + 1 bufferuge 

Teori Julemarked 4 uger + 1 bufferuge 

 

Emne 4  

Fag Emne Placering/varighed 
Praksis PopArt 4 uger + 1 bufferuge 

Teori PopArt 4 uger + 1 bufferuge 

 

Emne 5 

Fag Emne Placering/varighed 
Praksis Landskabsmalerier 4 uger + 1 bufferuge 

Teori Landskabsmalerier 4 uger + 1 bufferuge 
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Evaluering 

Under hvert tema opstilles 5 mål, som alle differentieres i 3-5 delmål. Disse mål sættes i samarbejde 

med eleven og evalueres efter hvert tema. 

 

Metode 
Vi prioriterer, at den fagfaglige undervisning er praksisnær og at undervisningen tager 

udgangspunkt i og knytter an til undervisningen på hverdagsholdet. Der tages udgangspunkt i den 

enkelte elevs forcer under hensyntagen til elevens udfordringer. Eleven er medskabende, idet denne 

selv fastsætter små delmål i samarbejde med underviseren. 

 

Til det ”fælles bedste” 
- Udsmykke skolen med egne kunstværker 

- Stå for optrædener til samlinger og events  

- Have nogle produkter til salg på skolens markedsdage og lign.   

- Samarbejde med andre linjer om tværfaglige projekter   

 

 

Håndværk og design 
Håndværktøj og redskaber:  

- Eleven kan anvende håndværktøjer og redskaber på en specialiseret måde 

- Eleven har viden om håndværktøjer og redskaber 

 

Teknikker: 

- Eleven kan anvende specialiserede teknikker  

- Eleven har viden om specialiserede teknikker  

 

Arbejdsformer:  

- Eleven kan selvstændigt disponere håndværksprocesser 

- Eleven har viden om håndværksprocesser 

 

Maskiner:  

- Eleven kan under vejledning anvende tilladte maskiner efter hensigt  

- Eleven har viden om tilladte maskiners anvendelse 

 

Materialekendskab:  

- Eleven kan skelne mellem materialekvaliteter  

- Eleven har viden om naturlige, forarbejdede og syntetiske materialers opbygning 

  

Materialeforarbejdning:  

- Eleven kan skelne mellem forarbejdningsniveauer  

- Eleven har viden om forarbejdningsniveauer 

 

Materialekomposition og udtryk:  

- Eleven kan begrunde valg af komposition, form og farve i håndværksprodukter  

- Eleven har viden om komposition, form og farvers virkemidler 
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Idéudvikling:  

- Eleven kan udvikle idéer med inspiration fra hverdagsliv, kulturer og tidsperioder, herunder 

med digitale værktøjer 

- Eleven har viden om idéudviklingsmetoder 

 

Eksperiment og analyse:  

- Eleven kan med vejledning tilpasse designprocesser ud fra eksperimenter og analyse  

- Eleven har viden om eksperiment og analyse af produkt  

 

Produktrealisering:  

- Eleven kan fremstille produkter efter idéer med inspiration fra hverdagsliv.  

- Eleven har viden om form og funktion i udførelse af produkt 

 

Evaluering: 

- Eleven kan evaluere egen designproces og eget produkt ud fra designidé 

- Eleven har viden om kriterier for proces- og produktudvikling 

 

Billedkunst  
Planlægning:  

- Eleven kan planlægge kommunikativ billedproces fra skitse til færdigt produkt 

- Eleven har viden om afsender og modtagerforhold i billeder 

 

Materialer:  

- Eleven kan udtrykke sig i forskelligartede materialer og digitale medier. 

- Eleven har viden om materialer og digitale mediers udtryksmuligheder. 
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KØKKENlinjen 
Mål 

- At mestre madlavning fra Råvare til færdig ret. 

- At eleverne udvikler og tilegner sig færdigheder inden for køkken. 

- At give eleverne oplevelser inden for køkkenfaget som messebesøg, besøg hos leverandører 

og kokke-slagteriskolen. 

- At eleven opnår praktiske færdigheder til brug i sin videre uddannelse. 

- At eleven opnår introduktionsforståelse i det mundtlig, skriftlig og vist form. 

- At eleven opnår forståelse for hygiejne i praktisk og personlig form. 

- At eleven for basalt råvarekendskab. 
 

- At eleven tilegner sig færdigheder indenfor madlavning gennem undervisning og deltagelse i; 

o Hygiejne 

o Råvarekendskab 

o Produktionsformer 

o Økologi 

o Klimavenlig og bæredygtige råvare 

o Ergonomisk korrekte arbejdsstillinger 

o Rengøring 

o Køkkenudstyr og deres funktioner 

o Kokkefaget 

o Råvare sammensætning 

 

Indhold 
- Deltagelse i produktionen af mad. 

- Deltagelse i rengøring samt opvask i produktionslokalerne. 

- Der arbejdes med madlavningsprocessen fra råvare til færdigt produkt. 

- Indblik i basalt råvarekendskab. 

- Indblik i sund kost, økologi, klimavenlig og bæredygtig mad. 

- Besøg på messer, leverandører samt slagteri-kokkeskole. 

- Indblik i ergonomisk korrekte arbejdsstillinger. 

- Indblik i konceptet ”fra jord til bord”. 

- Håndtere knive og andet køkkenudstyr korrekt. 

- Indblik og forståelse for praktisk og personlig hygiejne. 
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Emner:  
Emne 1 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Teori Klima/bæredygtighed Vi arbejder med de 

internationale klimaråd og 

fortæller eleverne herom 

Løbende i alle uger 

Praksis Klima/bæredygtighed Vi indkøber råvarer, som er 

både bæredygtige og 

klimavenlige, og eleverne 

arbejder med disse 

Løbende i alle uger 

 

Emne 2 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Teori Kost/sundhed Vi taler dagligt om den sunde 

kost og livsstil. 

Vi arbejder ud fra de 

internationale kostråd og 

sundhedsråd 

Løbende i alle uger 

Praksis Kost/sundhed Vi viser eleverne metoder til at 

opnå en sund kost og livsstil 

gennem de råvarer vi anvender 

og sammensætningen heraf, ud 

fra de internationale kostråd 

Løbende i alle uger 

 

Emne 3 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Teori Produktion 

/planlægning 

Eleverne arbejder ud fra bogen 

”mitkokkeri” 

Eleverne er med at planlægge 

menuplanerne. 

Løbende i alle uger 

Praksis Produktion 

/planlægning 

Eleverne laver retter ud fra 

bogen ”mitkokkeri”. 

Eleverne producerer mad ud fra 

de menuplaner de har lavet. 

Løbende i alle uger 

 

Emne 4  

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Teori Teknik Eleverne får viden om 

håndtering af knive, 

køkkenmaskiner mm. 

 

Løbende i alle uger 

Praksis Teknik Eleverne arbejder med den 

teknik de har fået vist, så de kan 

håndtere knive korrekt og 

anvende køkkenmaskinerne 

korrekt 

Løbende i alle uger 
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Emne 5 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Teori Julemarked Eleverne lære om julemad og 

julens traditioner 

4 uger 

 

Praksis Julemarked Eleverne arbejder med 

produktion af julemad og 

julekager til julemarked 

4 uger  

 

Emne 6 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Teori Ergonomi Eleverne lærer om korrekte 

arbejdsstillinger og holdninger 

Løbende i alle uger 

Praksis Ergonomi Eleverne anvender og bruger de 

ergonomiske arbejdsstillinger 

korrekt 

Løbende i alle uger 

 

Metode 
Vi prioriterer, at den fagfaglige undervisning er praksisnær og at undervisningen tager 

udgangspunkt i og knytter an til undervisningen på hverdagsholdet. Der tages udgangspunkt i den 

enkelte elevs forcer under hensyntagen til elevens udfordringer. Eleven er medskabende, idet denne 

selv fastsætter små delmål i samarbejde med underviseren. 

 

Til det ”fælles bedste” 
- Udsmykke skolen med egne kunstværker 

- Stå for optrædener til samlinger og events  

- Have nogle produkter til salg på skolens markedsdage og lign.   

- Samarbejde med andre linjer om tværfaglige projekter   

 

 

Kompetencemål 
 

Køkkenlinjen arbejder ud fra følgende fælles mål for madkundskab: 
 

Mad og sundhed: Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til sundhed. 

Fødevarebevidsthed: Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til kvalitet, smag og 

bæredygtighed. 

Madlavning: Eleven kan anvende madlavningsteknikker og omsætte idéer i madlavningen. 

Måltid og madkultur: Eleven kan fortolke måltider med forståelse for værdier, kultur og 

levevilkår. 

Hygiejne: Eleven skal kende til hygiejne forskrifter og være i stand til at udføre disse. 
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Madkundskab/delmål: 
 

Sundhedsbevidsthed:  

- Eleven kan omsætte viden om sund mad i madlavning  

- Eleven har viden om sund mad og madlavning  

- Eleven kan vurdere egne madvalg i forhold til sundhed, trivsel og miljø  

- Eleven har viden om faktorer der påvirker madvalg, sundhed, trivsel og miljø  

 

Ernæring og energibehov:  

- Eleven kan anvende kostanbefalinger til madlavning og måltids sammensætning  

- Eleven har viden om kostanbefalinger og deres grundlag  

 

Hygiejne:  

- Eleven kan anvende almindelige hygiejneprincipper i madlavning  

- Eleven har viden om hygiejne-, opbevarings- og konserveringsprincipper  

- Eleven kan vurdere mads holdbarhed 

- Eleven har viden om mikroorganismer  

 

Råvarekendskab:  

- Eleven kan redegøre for almindelige råvares smag og anvendelser  

- Eleven har viden om råvaregruppers smag og anvendelse  

 

Bæredygtighed og miljø:  

- Eleven kan analysere fødevare gruppers vej fra jord til bord og til jord igen  

- Eleven har viden om fødevaregruppers bæredygtighed  

- Eleven kan vurdere miljømæssige konsekvenser af madhåndtering  

- Eleven har viden om betydningen af madhåndtering for bæredygtighed og miljø  

 

Madvaredeklarationer og fødevaremærkninger:  

- Eleven kan aflæse madvaredeklarationer og fødevaremærkninger  

- Eleven har viden om fagord og begreber og maddeklarationers og mærkningsordningerne 

formål og struktur  

- Eleven kan vurdere næringsindhold og tilsætningsstoffer, herunder med digitale værktøjer 

- Eleven har viden om næringsdeklarationer og tilsætningsstoffer.  
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Madlavningens mål og struktur:  

- Eleven kan lave mad efter en opskrift  

- Eleven har viden om køkkenredskaber, arbejdsprocesser samt fagord og begreber i en 

opskrift 

- Eleven kan udvikle opskrifter  

- Eleven har viden om mål og struktur i opskriften  

 

Grundmetoder og madteknik:  

- Eleven kan lave mad ud fra enkelte metoder og teknikker  

- Eleven har viden om grundmetoder og teknikker i madlavning  

- Eleven kan kombinere grundmetoder og teknikker i madlavning  

- Eleven har viden om kombinationsmuligheder mellem grundmetoder og teknikker i 

madlavning  

 

Smag og tilsmagning:  

- Eleven kan skelne mellem forskellige grundsmage, konsistens og aroma  

- Eleven har viden om grundsmag, konsistens og aroma  

- Eleven kan tilsmage og krydre maden  

- Eleven har viden om tilsmagning og krydring  

 

Madens æstetik:  

- Eleven kan fortolke sanse- og madoplevelser  

- Eleven har viden om sanselighed  

- Eleven kan vurdere mads æstetiske indtryk og udtryk  

- Eleven har viden om mads æstetiske vurderingskriterier  

 

Måltidets komposition:  

- Eleven kan opbygge hverdagens måltider ud fra formålet 

- Eleven har viden om grundprincipper for opbygning af måltider  

- Eleven kan opbygge måltider til særlige anledninger  

- Eleven har viden om måltidsanledninger   

 

Måltidskultur:  

- Eleven kan analysere måltider fra forskellige kulturer  

- Eleven har viden om mad – og måltidskultur  
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GRØN linje 
Mål 

- Deltagelse i produktionen 

- Indblik i dyrenes adfærd og behov 

- Pasning og pleje af dyr 

- Rengøring af staldarealer 

- Dyrkning af afgrøder 

- Håndtere værktøj 

- Vedligeholde maskiner 

- Indblik i konceptet ”fra jord til bord” 

- Rengøring og vedligeholdelse af udstyr 

- Besøg på lokale landbrug 

- Krop og bevægelse 

- Udføre madeksperimenter 

- Fokus på sund kost og ernæring 

 

Indhold 
- Deltagelse i produktionen 

- Indblik i dyrenes adfærd og behov 

- Pasning og pleje af dyr 

- Rengøring af staldarealer 

- Dyrkning af afgrøder 

- Håndtere værktøj 

- Vedligeholde maskiner 

- Indblik i konceptet ”fra jord til bord” 

- Rengøring og vedligeholdelse af udstyr 

- Besøg på lokale landbrug 

- Krop og bevægelse 

- Udføre madeksperimenter 

- Fokus på sund kost og ernæring 

 

 

Emner: 
Emne 1 

Fag Emne Placering/varighed 
Praksis Planteavl 4 uger + 1 bufferuge 

12+3 timer 

Teori Planteavl 4 uger + 1 bufferuge 

12+3 timer 
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Emne 2 

Fag Emne Placering/varighed 
Praksis Dyr 4 uger + 1 bufferuge 

12+3 timer 

Teori Dyr 4 uger + 1 bufferuge 

12+3 timer 
 

Emne 3 

Fag Emne Placering/varighed 
Teori Stævne  4 uger + 1 bufferuge 

12+3 timer 

Praksis Stævne 4 uger + 1 bufferuge 

12+3 timer 
 

Emne 4  

Fag Emne Placering/varighed 
Teori Teknik 4 uger + 1 bufferuge 

12+3 timer 

Praksis Teknik 4 uger + 1 bufferuge 

12+3 timer 

 

Emne 5  

Fag Emne Placering/varighed 
Teori Julemarked 4 uger + 1 bufferuge 

12+3 timer 

Praksis Julemarked 4 uger + 1 bufferuge 

12+3 timer 

 

Emne 6  

Fag Emne Placering/varighed 
Teori Gårdbutik 4 uger + 1 bufferuge 

12+3 timer 

Praksis Gårdbutik 4 uger + 1 bufferuge 

12+3 timer 

 

Til det ”fælles bedste” 
- Mindre byggeopgaver/vedligeholdelse på skolen 

- Stå for en indbydende gårdsplads   

- Have nogle produkter til salg på skolens markedsdage og lign.   

- Samarbejde med andre linjer om tværfaglige projekter   

- Praktisk modul dagligt – rengøring af fællesområder  
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Den praktiske-faglige del af undervisningsforløbet 
Da eleverne på efterskolen Østergård har forskellige kompetencer, vil undervisningen blive 

differentieret ud fra elevens færdigheds-og videns mål, så alle elever har en mulighed for at 

erhverve sig gode oplevelser og opnå taktiske kompetencer, på sit eget niveau. Til gengæld 

forventes det, at eleverne deltager aktivt i undervisningen uanset niveau.  

På landbrug og livsstilslinjen arbejder vi tæt sammen med skolens køkken. Alle elever på linjen vil i 

mindre grupper, deltage i produktionen i skolens køkken, hvor de vil lære om den praktiske del af 

madlavning, hygiejne og andre relevante opgaver. Der vil bl.a. blive arbejdet ud fra bogen ”Mit 

kokkeri”. Derudover arbejder vi i praksis med følgende overordnede emner:  

 

Planter:  

- Vi arbejder med jord som dyrkningsmedie, samt jordens bestanddele, herunder også 

næringsstoffer, og deres betydning for plantevækst. Vi berører planters formering, herunder 

frø, vegetativ samt stikling formering. I praksis kommer dette til udtryk ved dyrkning både i 

væksthuset og på elevmarken.  

Husdyr:  

- Der arbejdes med pasning af husdyr, samt hvorledes høj dyrevelfærd opnås. Vi berører 

områder som: almindelig adfærd, adfærd ved sygdom, fodring samt, fodermidler og 

staldindretning. I praksis medfører dette at vi passer Østergårds husdyr, som omfatter heste, 

stude, grise, kaniner, geder, får og høns.  

Heste:  

- Vi arbejder teoretisk og praktisk med hestens pasning, træning og udstyr. I praksis betyder 

dette at vi får besøg af sadelmager, dyrlæge og beslagsmed. Der er ugentlig rideundervisning, 

samt tilpasning og vedligeholdelse af udstyret. 

Teknik:  

- Vi lærer om traktorer, samt den daglig vedligeholdelse af disse. Vi foretager mindre 

reparationer af landbrugsmaskiner og arbejder med parkmaskiner til brug for 

grøntsagsproduktionen. I praksis uføres dette ved at vi indretter skolens værksted, 

vedligeholder skolens traktorer og maskiner, samt lærer om betjeningen af disse.  

Kost:  

- Vi arbejder med at give eleverne en grundlæggende forståelse for kost og ernæring, samt 

kostens opbygning og betydning for kroppens trivsel og sundhed. Eleverne skal lære at 

fremstille enkle, sunde måltider, efter de foreskrevne kostråd og opnå en forståelse for, hvor de 

enkelte råvarer kommer fra.  

 

Natur og teknik:  

Planter: 

- Eleven har viden om dagslængde, temperatur, vind og nedbør 

- Eleven har viden om vejr, vands tilstandsformer og karakteristika ved lys 

- Eleven har viden om karakteristika ved årstider i Danmark 

- Eleven har viden om planter og svampe 

- Eleven har viden om planters levesteder og livsbetingelser 

 

Husdyr: 

- Eleven har viden om dyr 

- Eleven har viden om organismers årscyklus 

- Eleven har viden om organismers opbygning 

- Eleven har viden om enkle fagord og begreber 
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- Eleven har viden om dyrs levesteder og livsbetingelser 

- Eleven har viden om hygiejne omkring foderopbevaring og håndtering 

 

Teknik: 

- Eleven har viden om enkle mekanismer 

- Eleven har viden om afbildninger af genstande 

- Eleven har viden om ressourcer fra hverdagen. 

- Eleven har viden om enkle fagord og begreber 

 

Madkundskab:  

Sundhedsbevidsthed:  

- Eleven kan omsætte viden om sund mad i madlavning  

- Eleven har viden om sund mad og madlavning  

- Eleven kan vurdere egne madvalg i forhold til sundhed, trivsel og miljø  

- Eleven har viden om faktorer der påvirker madvalg, sundhed, trivsel og miljø  
 

Ernæring og energibehov:  

- Eleven kan anvende kostanbefalinger til madlavning og måltids sammensætning  

- Eleven har viden om kostanbefalinger og deres grundlag  
 

Hygiejne:  

- Eleven kan anvende almindelige hygiejneprincipper i madlavning  

- Eleven har viden om hygiejne-, opbevarings- og konserveringsprincipper  

- Eleven kan vurdere mads holdbarhed 

- Eleven har viden om mikroorganismer  
 

Råvarekendskab:  

- Eleven kan redegøre for almindelige råvares smag og anvendelser  

- Eleven har viden om råvaregruppers smag og anvendelse  
 

Bæredygtighed og miljø:  

- Eleven kan analysere fødevare gruppers vej fra jord til bord og til jord igen  

- Eleven har viden om fødevaregruppers bæredygtighed  

- Eleven kan vurdere miljømæssige konsekvenser af madhåndtering  

- Eleven har viden om betydningen af madhåndtering for bæredygtighed og miljø  
 

Madvaredeklarationer og fødevaremærkninger:  

- Eleven kan aflæse madvaredeklarationer og fødevaremærkninger  

- Eleven har viden om fagord og begreber og maddeklarationers og mærkningsordningerne 

formål og struktur  

- Eleven kan vurdere næringsindhold og tilsætningsstoffer, herunder med digitale værktøjer 

- Eleven har viden om næringsdeklarationer og tilsætningsstoffer.  
 

Madlavningens mål og struktur:  

- Eleven kan lave mad efter en opskrift  

- Eleven har viden om køkkenredskaber, arbejdsprocesser samt fagord og begreber i en 

opskrift 

- Eleven kan udvikle opskrifter  

- Eleven har viden om mål og struktur i opskriften  
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Grundmetoder og madteknik:  

- Eleven kan lave mad ud fra enkelte metoder og teknikker  

- Eleven har viden om grundmetoder og teknikker i madlavning  

- Eleven kan kombinere grundmetoder og teknikker i madlavning  

- Eleven har viden om kombinationsmuligheder mellem grundmetoder og teknikker i 

madlavning  

 

Smag og tilsmagning:  

- Eleven kan skelne mellem forskellige grundsmage, konsistens og aroma  

- Eleven har viden om grundsmag, konsistens og aroma  

- Eleven kan tilsmage og krydre maden  

- Eleven har viden om tilsmagning og krydring  

 

Madens æstetik:  

- Eleven kan fortolke sanse- og madoplevelser  

- Eleven har viden om sanselighed  

- Eleven kan vurdere mads æstetiske indtryk og udtryk  

- Eleven har viden om mads æstetiske vurderingskriterier  
 

Måltidets komposition:  

- Eleven kan opbygge hverdagens måltider ud fra formålet 

- Eleven har viden om grundprincipper for opbygning af måltider  

- Eleven kan opbygge måltider til særlige anledninger  

- Eleven har viden om måltidsanledninger   

 

Måltidskultur:  

- Eleven kan analysere måltider fra forskellige kulturer  

- Eleven har viden om mad – og måltidskultur  
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MUSIKlinjen 
Formål 
Musiklinjen er en kreativ linje, der dygtiggør eleverne indenfor musik og drama.  

Undervisningen på Musiklinjen skal være med til at fremme elevernes selvtillid og derved styrke 

dem socialt. Eleverne vil lære at være en del af en større sammenhæng, og at alle kan bidrage med 

noget, men også at alles rolle er vigtig for at opnå det fælles mål.  

 

Mål 
- At mestre ideprocessen og i fællesskab færdiggøre et kunstnerisk produkt 

- At eleverne får kendskab til forskellige instrumenter. 

- At give eleverne kulturelle oplevelser som teater, film og kunst. 

- At kunne spille i på instrument, synge, deltage i et band og planlægge en koncert. 

- At eleven opnår praktiske færdigheder til brug i sin videre uddannelse 

- At få kendskab til lyd og medier med fokus på lydproduktion, video- & billed-produktion 

samt afvikling af live-lyd og lys.  

- At forstå og skabe æstetiske processer på så enkel en måde som muligt, så eleven kan 

præsentere ide og udtryk i forhold til målgruppe og budskab. 

- At styrke elevens kropsbevidsthed og udtryk. 

- At arbejde med formidling af budskaber i forskellige udtryk og kommunikationsformer. 

- At vil arbejde med kropssprog, koordination, koreografi, dynamik, fantasi og observation. 

- At lære at overskride egne grænser i et trygt, forpligtigende fællesskab. 

 

Indhold 
- Formgivning i forskellige materialer 

- Kunne tegne, male, sy i hånden og på maskine, lime, klippe, måle, veje, modellere mm. 

- Der arbejdes med designprocessen fra design til produkt  

- Værktøjer og materialer 

 

Fagligt kommer eleverne rundt om en tidsperiode indenfor blandt andet musikgenrer, musikhistorie 

og performance, men vil samtidig lære at drage paralleller til samtiden. Gennem undervisningen 

opnår de også faglige færdigheder indenfor blandt andet instrumenthåndtering, performancekunst 

og samspil. Vi skaber en stemning som giver eleverne tryghed og lyst til udfordringer. Gennem 

fællesoplevelser, opgaver i mindre hold og enkeltundervisning vil eleverne blive mødt af et 

engageret underviserteam med vægt på kvalitet, dynamik og output.   

I praksis vil dagen starte med en fællesbriefing og et fælles undervisningsforløb, hvorefter eleverne 

vil vælge sig ind på mindre hold, hvor billedkunst, håndværk, design og andre delelementer vil 

indgå.  

 

Emner: 
Emne 1 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Teori x x x 

Praksis x x x 
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Emne 2 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Teori x x x 

Praksis x x x 

 

Emne 3 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Teori x x x 

Praksis x x x 

 

Emne 4  

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Teori x x x 

Praksis x x x 

 

Emne 5 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Teori x x x 

Praksis x x x 

 

Emne 6 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Teori x x x 

Praksis x x x 

 

Til det ”fælles bedste” 
- Stå for optrædener til samlinger og events  

- Have nogle produkter at fremvise på skolens markedsdage og lign.   

- Samarbejde med andre linjer om tværfaglige projekter   

 

Musiklinjen læner sig op ad klare mål for musik 
Fremførelse:  

- Eleven kan fremføre musik for andre 

- Eleven har viden om performance 

 

Sang:  

- Eleven kan udtrykke sig i en selvvalgt genre 

- Eleven har viden om vokale udtryksformer 
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Spil:  

- Eleven kan deltage i sammenspil 

- Eleven har viden om sammenspilsmåder og spilleteknik på instrumenter 

 

Musikanalyse:  

- Eleven kan analysere egen og andres musik.  

- Eleven har viden om metoder til musikanalyse 

 

Musikudstyr: 

-  Eleven kan betjene teknisk musikudstyr  

- Eleven har viden om brug af teknisk musikstyr 

 

Drama:  

Performance:  

- Eleven kan udtrykke sig tydeligt fra en scene 

- Eleven har viden og skuespils-teknikker.  

 

Iscenesættelse: 

- Eleven kan iscenesætte et fælles produkt 

- Eleven har viden om scenografi og manuskripttyper 

- Fortolkning:  

- Eleven kan fortolke teater- og dramaproduktioner 

- Eleven har viden om sceniske kommunikationsformer 
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SPORT & FRILUFTSLIV -linjen 
Mål 

- At eleven gennem det praktisk faglige arbejde opnår tillid til egen evner og virkelyst 

- At eleven udvikler og tilegner sig færdigheder indenfor friluftsliv 

- At eleven udvikler faglige og praktiskfaglige færdigheder, og bliver i stand til at kombinere 

færdighederne i opgaveløsning 

- At eleven selv sætter mål og oplever at de gennem arbejdet når i mål med disse 

- At eleven kan navigere i en hverdag med udeliv 

- At eleven er i stand til at opretholde en sund livsstil 

- At eleven opnår praktiske færdigheder til brug i sin videre uddannelse 

 

Indhold 
Friluftsliv forstås som ”alle aktiviteter og oplevelser i og med naturen) 
 

Friluftsaktiviteter i naturen 

- motion/krop, naturinteresser, socialt samvær 

- mestring af teknik/specialviden 

- instruktør - guide. 

 

Udfordringsaktiviteter i naturen 

- personlig udvikling eller udvikling af relationer i gruppe 

- overskride grænser, det ekstreme, risiko 

- instruktion, eksperter.  

 

Adventure race 

- sports-konkurrence i naturen (tider, placering, præmier) 

- friluftsteknikker (orientering m.m.) 

- træning og samarbejde individuelt og i hold (teamwork) 

 

Emner: 
Emne 1 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Sport Rundt om sport Fx floorball, fodbold, 

badminton, skumtennis, 

bordtennis mm. 

1 uge (uge 37) 

I Østergårdhallen 

Praksis Rundt om sport Prøve kræfter med de 

forskellige sportsgrene 

1 uge (uge 37) 

I Østergårdhallen 

 

Emne 2 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Friluftsliv 

del 1 

Udeliv At komme tæt på naturen.  

Give eleverne indsigt i egen 

rolle i en større sammenhæng, 

4 uger (uge 38-41) 

I nærmiljø og ture ud af 

huset. 
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og få skærpet deres 

opmærksomhed på naturen 

omkring dem.  

Der arbejdes med 

samarbejdsevner, og det at tage 

ansvar og indgå i en gruppe. 

Praksis Sund kost - Bål og bygge bivuak 

- Hvordan påvirker maden, vi 

spiser, kroppen. 

4 uger (uge 38-41) 

I nærmiljø og ture ud af 

huset. 

 

Emne 3 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Sport Floorball Floorball: forløbet skal styrke 

sammenspilsforståelse og 

boldteknik 

3 uger (uge 43-45) 

I Østergårdhallen samt 

udendørs areal – 

Estadio Østergård 

Praksis Power træning = 

fysisk træning i 

stationer 

- Floorball teknik, vip-skud, 

træk skud, slag skud – 

træning og kamp. 

- Power træning har fokus på 

det mentale og kropslige. 

Der arbejdes med elevernes 

individuelle grænser. 

3 uger (uge 43-45) 

I Østergårdhallen samt 

udendørs areal – 

Estadio Østergård 

 

Emne 4 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Ketchersport Badminton og 

skumtennis 

Forløbet har fokus på at styrke 

den individuelle kompetence, og 

lyst til at arbejde med 

ketchersport og finmotorik. 

5 uger (uge 46-50) 

I Østergårdhallen 

Praksis Bordtennis - Slagteknik, træning og 

miniturneringer 

- Bordtennis handler om at 

lære hurtige reflekser og 

overblik 

5 uger (uge 46-50) 

I Østergårdhallen 

 

Emne 5 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Sport Fitness i center, 

fitness i hverdagen 

At lære fitnessmaskiner at 

kende, samt fitness med 

hverdagsremedier. 

Kunne følge et træningsprogram 

og opleve progressionen. 

6 uger (uge 1-6) 

I Østergårdhallen og 

lokalt fitnesscenter 

Praksis Multisport = 

høvdingebold, 

basket mm. 

- Holdsport i hallen – 

træningsøvelser og kamp 

- Samspil i forskellige 

holdspil.  

6 uger (uge 1-6) 

I Østergårdhallen og 

lokalt fitnesscenter 
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Emne 6 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Sport Indendørsfodbold Træning af samspilsteknik i 

indendørs fodbold og 

skudafvikling 

5 uger (uge 8-12) 

I Østergårdhallen 

Praksis Den årlige indendørs 

turnering 

- Fodboldteknik i 

indendørsfodbold med 

bander og kamptræning samt 

turnering. 

5 uger (uge 8-12) 

I Østergårdhallen 

 
Emne 7 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Sport Udendørsfodbold Fokus på boldteknik, 

sammenspil, roller/funktioner på 

et hold. 

3 uger (uge 14-15) 

På Estadio Østergård 

Praksis Den årlige udendørs 

turnering 

- Fodboldteknik og 

kamptræning samt turnering. 

3 uger (uge 14-15) 

På Estadio Østergård 

 
Emne 8 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Friluftsliv 

del 2 

Fiskeri At komme ud og forstå naturens 

ro gennem fiskeri 

6 uger (uge 16-21) 

På Sydsjælland ved 

lokale søer og havet 

Praksis Udforskning af 

forskellig natur 

heriblandt Istidens 

påvirkning af 

nuværende 

landskaber 

- Gåture i forskelligt landskab 

- Fisketure 

6 uger (uge 16-21) 

På Sydsjælland ved 

lokale søer og havet 

 
Emne 9 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Sport Cykling Cykeltræning med fokus på 

oplevelsen i at være i naturen 

4 uger (uge 22-25) 

På Sydsjælland ved 

landevej og 

mountainbike track. 

Praksis Træne målrettet frem 

mod at kunne cykle 

til København. 

Cykle træning – Mountain Bike 4 uger (uge 22-25) 

På Sydsjælland ved 

landevej og 

mountainbike track.. 

 

Årsplanen er vejledende. Der vil forekomme temadage i løbet af året. 
 


