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LIV & LÆR 
Formål 
Formålet med undervisningen i Liv og Lær, er dels at styrke elevernes relationelle kompetencer i 

forhold til at indgå og agere i det lille fællesskab husene tilbyder, og dels at styrke elevernes arbejde 

med egne tanker via mentaliseringsprogrammet ”Robusthed”. Faget er struktureret som et 

”husmøde” hvor elevernes fællesskab og trivsel er i fokus og der målrettet arbejdes med at støtte 

eleverne i en selvstændighedsproces, hvor de oplever at i stigende grad kunne klare dagens 

udfordringer, indgå i ungdomslivets sociale relationer og arbejde med egne tanker. Undervisningen 

tager udgangspunkt i husets elevgruppe i forhold til de specifikke udfordringer og kompetencer de 

pågældende elever har med sig. Derfor tilrettelægges undervisningen så elevgruppen i eget tempo 

kan tilegne sig viden om robusthed, samt finde frem til, hvilke metoder der passer bedst til deres 

behov og udfordringer. Derudover er det hensigten at eleverne skal stifte bekendtskab med det 

ansvar og de forpligtigelser det medfører at tilhøre et fællesskab. Husets generelle trivsel og 

praktiske arbejdsopgaver er altid på dagsorden i Liv og Lær, og eventuelle udfordringer eller forslag 

til udvikling af fællesskabet drøftes – altid med fokus på god samtale tone og evnen til at kunne 

lytte aktivt til hinanden.   

 

Undervisningens indhold 
Undervisningen i Liv og Lær omhandler dels arbejdet med mentaliseringsprogrammet ”robusthed”, 

og dels arbejdet med relationelle kompetencer, det forpligtende fællesskab og sociale spilleregler. I 

forhold til robusthed arbejdes der både med teori og konkrete materialer og der lægges vægt på at 

eleverne opnår forståelse for, hvordan hjernen reagerer på frygt, manglende søvn, pres mv. I forhold 

til den del af undervisningen der har fokus på elevernes sociale kompetencer arbejdes der med at 

udvikle relationelle færdigheder, accept af forskellighed og respekt for hinandens holdninger og 

udfordringer. Forskellige relevante emner tages op herunder kærestekurser, hvordan man er en god 

ven, kommunikation i et ungdomsmiljø og meget andet.  

 

 Undervisningen tilrettelægges således at eleverne udvikler sig på følgende områder.  

- Sociale og relationelle kompetencer 

- Konfliktløsning 

- Det forpligtende fællesskab 

- Forståelse for teenager-hjernens reaktioner på forskellige situationer, søvn, frygt mv 

- Mobning 

- Mentaliseringsværktøjer fra programmet ”robusthed” 

- Kærestekursus 

- Venskabskurser 

- Kommunikation  

- Selvværd, selvtillid og tiltro til egne evner 
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Didaktiske overvejelser 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og kompetencer, der 

sætter dem i stand til at indgå og navigere i et forpligtende fællesskab, samt påbegynde og udvikle 

elevernes mentaliseringsevner, herunder forståelse for egne reaktioner og tanker. Det lille 

fællesskab i husene betragtes her som en tryg øvebane, hvor eleverne træner færdigheder der i første 

omgang bygger bro til det store fællesskab på skolen og på sigt bygger bro til at kunne indgå på en 

fremtidig uddannelsesinstitution eller arbejdsplads. Vi ressourcefokuseret tilgang med henblik på at 

styrke elevernes mestringsoplevelser for hermed at opbygge deres selvtillid og selvværd. 

 

 

BOTRÆNING 
Formål 
Formålet med undervisningen i Botræning er at fremme elevernes personlige og praksisfaglige 

kompetencer med henblik på at øge den enkeltes selvstændiggørelse. Faget skal derfor arbejde for 

at eleverne opnår kompetencer som på sigt kan højne deres funktionsniveau, for at fremme deres 

evne til at blive så selvforvaltende som overhovedet muligt. Botræningen har til formål at arbejde 

ind i konkrete områder, så eleverne opnår automatiserede rutiner, der kan bevirke at de langt hen ad 

vejen har indsigt og forståelse for det voksenliv, der venter forud. Derfor er det afgørende, at 

botræningen arbejder med en praksisfaglig forståelse og en personlig dimension, der skaber 

muligheden for, at de kan orientere sig til dels i arbejdsgange og udførsel og til dels opnår indsigt i, 

hvorfor botræningen er vigtig for deres livsførsel.  

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev i forhold til dennes specifikke 

vanskeligheder og kompetence og derfor tilrettelægges undervisningen så eleven trinvis kan tilegne 

sig viden om faget. Botræningen veksler mellem en praksisfaglig del og en personlig del, som 

omsættes og forbindes i takt med elevernes tillæring. Det konkrete fokus på opgaveløsningen, skal 

derfor løbende understøttes af en forståelsesramme, der gør det muligt for eleven at perspektivere til 

botræningens berettigelse. Eleven skal derfor ikke alene udføre opgaverne og tilegne sig viden om 

fx rengøring, eleven skal ligeledes kunne indsætte det i en kontekst som danner sammenhæng.  

 

Undervisningens indhold 
Undervisningen i Botræningen omhandler de praktiske kompetencer, som eleverne har behov for at 

opøve for at kunne flytte hjemmefra og leve så selvforvaltende som overhovedet muligt. Den tager 

udgangspunkt i de erfaringer, som eleverne på forskellig vis besidder, og der arbejdes praktisk i 

undervisning med, at eleverne opnår rutiner som de kan anvende i deres voksenliv. 
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Undervisningen tilrettelægges så eleverne får kendskab til følgende områder: 

- Personlig hygiejne og egenomsorg 

- Seksualoplysning 

- Tøjvask og Pakning af weekendtaske 

- Rengøring af værelse, badeværelse og køkken 

- ”Mit værelse og mig”; oprydning, sengetøjs skifte, hygge og orden.  

- Kost og motion – sunde levevaner 

- Madlavning, herunder madkultur, færdigheder, indkøb, hygiejne, budget og forståelse for 

det æstetiske udtryk, servering og tilberedning  

- Fritid – hvordan forvalter man fritid/interesser og hvilke muligheder er der?    

- Håndtering af egen økonomi, her tænkes på lommepenge, rejsepenge og tøjpenge 

- ”Flytte hjemmefra” – bolig, indbo, økonomi, budget, Nem-ID, Borger.dk, Skat m.m. 

 

Didaktiske overvejelser 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og kompetencer, der 

sætter dem i stand til at imødekomme overgangen til voksenlivet og samtidig forberede eleverne til 

de elementer som de i en tilpasset grad skal forholde sig til. Botræningen skal hjælpe eleverne til at 

arbejde med tanker om ”hvad vil det sige at bo selv”, og hvordan rammerne har afgørende 

betydning for deres trivsel og videre udvikling. Vi arbejder gennem en ressourcefokuseret tilgang 

med henblik på at styrke elevernes mestringsoplevelser for hermed at opbygge deres selvtillid og 

selvværd. Spejlingen i det mindre fællesskab i hver husstand, er en unik mulighed for eleverne at 

lære og gentage opgaverne i et struktureret og velkendt læringsmiljø i samspil med andre 

ligesindede unge.  

 

 

MEDBORGERSKAB 
Formål 
Det er en af efterskolens vigtigste opgaver at uddanne vores unge elever til at kunne forholde sig til 

det samfund de snart selvstændigt skal kunne navigere i, og være en fuldgyldig medborger af. 

Demokrati er ikke kun et politisk begreb og en styreform. Det er også en livsform, som bygger 

på dialog, forhandling og evnen til at indgå kompromisser. Demokrati som livsform kan også 

kaldes for et hverdagsdemokrati, og handler om den måde vi omgås hinanden i hverdagen. 

Medborgerskab handler i høj grad om identitet og er derfor et dannelsesfag. Faget skal give 

eleverne kompetencer til selvstændigt at kunne medvirke som aktive medborgere i det danske 

samfund.  
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Undervisningens indhold 
Eleverne skal i faget medborgerskab tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer, der gør 

dem i stand til at forstå og forholde sig til egen og andres livsopfattelser. Undervisningen skal 

styrke elevens forståelse for egen psykiske udvikling og andre menneskers personlige, sociale og 

kulturelle forskelligheder. Der gøres brug af fortælling og oplysning om Danmark og dansk kultur. 

Der arbejdes med livsnære og aktuelle emner. Der indgår historie, kristendom og samfundsfag i 

undervisningen. Samværet og undervisningen styrker fællesskabet og skal give eleverne en 

forståelse af vigtigheden af aktivt medborgerskab. Eleverne skal få en forståelse for og lære at 

medborgerskab handler om følelsen af at høre til i et større fællesskab, at der er rettigheder og 

pligter indenfor fællesskabet og at vi er en del af en fortid, nutid og fremtid. Sidst men ikke mindst 

handler medborgerskab om at deltage i udviklingen af fællesskabet. I løbet af skoleåret vil vi bla.  

 

Med følgende emner: 

- Hvad er en medborger? – med udgangspunkt i de nære fællesskaber på skolen 

- Hvad er en medborger? – med udgangspunkt i de store fællesskaber; ”Danmark” eller 

danskere 

- Forpligtigende fællesskaber 

- Medbestemmelse på Østergård 

- Online sikkerhed – mig selv og min profil 

- Online sikkerhed – sprogbrug, billeder og online mobning 

- Hvad er et demokrati? 

- Alkohol, rygning og rusmidler 

- Unge og kriminalitet  

- Mobning – mobning blandt unge, hvem er mobberen? samt forebyggelse og fælles ansvar 

- Identitet og normalitet 

- Uge 6 – seksualoplysning 

- BZ-bevægelsen i Danmark 

- Grundloven 

- Kommunalpolitik i Vordingborg Kommune 

- Racisme i Danmark 

- Racisme i verden 

- Medborger, statsborger og modborger 

- Opsamling og evaluering 

 

Didaktiske overvejelser 
Undervisningen i dette fag finder sted i hjemme i elevernes huse, hvilket dels betyder at eleverne 

kender og er trygge ved hinanden, og dels betyder at grupperingen ikke bliver for stor til at alle kan 

blive hørt og øve sig på at give udtryk fro egne meninger og holdninger.  
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VEJLEDNINGSFAGET 
Formål 
Formålet med undervisningen i Vejlederfaget er at fremme elevernes individuelle valgparathed, så 

eleven er i stand til på et oplyst grundlag at kunne være medbestemmende og tage beslutninger om 

sit kommende valg af uddannelse efter sit ophold på Efterskolen Østergård. Faget har derfor til 

formål at åbne op for de præmisser valget foretages ud fra i forståelsen af, at eleven har indflydelse 

på at påvirke det liv, eleven ønsker sig på sigt. Derudover skal faget bidrage til oplysning om 

uddannelsessystemets opbygning og erfare at der findes mange veje til målet. Hensigten er derfor at 

styrke elevernes muligheder for på et oplyst og velovervejet grundlag at træffe valg, ikke alene i en 

uddannelsesmæssige kontekst, men i forståelse af, at det er en livslang kompetence. Undervisningen 

tager udgangspunkt i den enkelte elev i forhold til dennes specifikke vanskeligheder og 

kompetence.   

 

Undervisningens indhold 
Undervisningen i Vejledningsfaget omhandler de områder, som er vigtige at have viden om for at 

kunne opnå valgparathed. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs ønsker til fremtiden, og der 

arbejdes med at give eleven viden om, hvad der er af muligheder i forbindelse med deres 

uddannelsesønsker. Der arbejdes med praktiske opgaver, som giver eleven mulighed for at gå på 

opdagelse for derefter at kunne reflektere over eget valg ud fra konkrete erfaringer. Elevernes 

erfaringer og overvejelser samles i en portfolio, som blandt andet skal tale ind i 

afrapporteringsskemaet.  

 

Undervisningen tilrettelægges så eleverne får kendskab til følgende områder: 

- Studievalgsportfolio  

- Elevens tanker om fremtiden, egne styrker og motiverende faktorer 

- Kendskab til UG.dk, Jobkompasset m.m. 

- Kendskab til forskellige jobfunktioner, herunder forskellen på f.eks. faglært/ufaglært 

- Forventninger på en arbejdsplads, herunder f.eks. ansvarlighed, møde til tiden m.m. 

- Praktik og brobygning 

- Kendskab til uddannelsessystemets opbygning og muligheder  

 

Didaktiske overvejelser 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og kompetencer, der 

sætter dem i stand til at træffe en beslutning om den uddannelsesvej, som de ønsker at følge med 

afsæt i deres forudsætninger. Der tages i undervisningen udgangspunkt i et 

karrierelæringsperspektiv, som tilbyder redskaber, der kan hjælpe den enkelte til at tage 

selvstændige og kvalificerede valg i (ud)dannelsesprocessen. Konkrete aktiviteter følges af 

refleksioner før, under og efter aktiviteterne, for at styrke den undersøgende og reflekterende 

tilgang. Karrierelæring drejer sig derfor om at opøve kompetencer til at kunne træffe valg på et 
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oplyst og velreflekteret grundlag og forbinde alle de betydningsfulde sammenhæng den enkelte 

indgår i. For at belyse og arbejde med de uformelle læringskontekster, inddrages følgende 4 faser i 

arbejdet med temaerne i vejledningsfaget: 

1. At opdage (får indtryk, gå på opdagelse)  

2. At ordne (ordne informationsmængden for at blive klar på forskelle og ligheder) 

3. At fokusere (udvælge og vide hvad der er vigtigt at være opmærksom på og hvorfor) 

4. At forstå (vide hvilke handlinger der fører til hvad, forklare og begribe sit valg) 

 

 

DANSK OG MATEMATIK 
Fagligt bånd 
Østergårds undervisning i dansk og matematik foregår i et fagligt bånd. Eleverne inddeles i 

undervisningen på 3-4 niveauer, og der undervises herefter ud fra den enkelte elevs kompetencer. 

Der er mulighed for at afhjælpe den enkelte elevs udfordringer, idet holdene er små og 

overskuelige. Hver elev vil modtage undervisning i dansk og matematik i 4 lektioner om ugen i 

hvert af fagene.  

 

Formål 
Som udgangspunkt lever vi op til Folkeskolens formålsparagraf og giver samtidig elever med særlig 

udfordringer mulighed for at blive mødt på deres niveau og udvikle sig ud fra den enkeltes 

forudsætninger. 

- At give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og 

giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem 

forståelse for andre lande og kulturer, bidrage til deres forståelse for menneskets samspil 

med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. 

- At alle elever udvikler arbejdsmetoder og får skabt rammen for oplevelse, fordybelse og 

virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og 

baggrund for at tage stilling og handle. 

- At forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med 

frihed og folkestyre.  

 

Mål 
- At alle elever mødes på deres niveau og får passende udfordringer og dermed 

succesoplevelser 

- At eleverne oplever at blive undervist sammen med andre elever på samme niveau og 

dermed får mod på deltagelse og initiativ 

- At eleverne får undervisning med henblik på at opfylde trinmål efter henholdsvis 4.- 7. og 9. 

klasse, samt mulighed for, på prøveholdet, at afslutte med en afgangsprøve. 
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- At eleverne i 2 moduler om ugen modtager fagfaglig undervisning på deres niveau i både 

dansk og matematik. 

 

Indhold 
- Eleverne undervises i skolefagene dansk og matematik med henblik på at opfylde trinmålene 

efter 4. – 7. og 9. klasse.  

- Eleverne undervises i hjælpemidler, der kan afbøde deres faglige vanskeligheder. 

- Undervisningen foregår som tavle-undervisning med dialog, efterfulgt af opgaver med en 

fast struktur og kobling til praktiske forhold, når det er muligt. Kompleksiteten og 

niveauerne tilpasses gruppen og dagsformen, som øges igennem året. Der 

undervisningsdifferencernes efter behov, i forhold til kompleksitet og den enkelte elevs 

behov for støtte. IT er en integreret del af undervisningen, hvor hjælpemidler for eleverne 

bliver introduceret. Derfor er det et krav, at alle elever har egen PC eller I-pad med i 

undervisningen. 

 

Pædagogisk praksis 
- Eleven vil i de forskellige forløb blive præsenteret for en bred vifte af matematiske og 

danskfaglige 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 i faget 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.   

 

DANSK 

Danskfagets mål: 
Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske 

tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel 

identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske 

forståelse.  

Eleverne skal i faget dansk styrke deres beherskelse af sproget og fremme deres lyst til at bruge 

sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal udvikle en åben og analytisk 

indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Eleverne skal i faget dansk 

udvikle deres udtryks og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i litteratur og andre 

æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation.  
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Eleverne skal i faget dansk have adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske 

kulturfællesskab. 

 

RØDT HOLD 

Dansk studietid Rødt hold:  
På rødt hold er der fokus på læsning og gode strategier for at få mod på at læse noget mere, også når 

man møder tekst i hverdagen. Der vil blive arbejdet med rent boglige opgaver, digitalt via 

læringsportaler, samt praktiske/konkrete opgaver og aktive bevægelseslege, hvor vi bruger sproget 

og træner de ting vi arbejder med i en anden setting, hvor eventuelle blokeringer måske nemmere 

kan ristes løs.  

Der vil være fokus på arbejde med afkodning, tekstforståelse og fortolkning. Vi arbejder hen mod at 

eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge, samt læse enkelte 

multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden. Derudover arbejder vi på at eleven 

kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og i velkendte faglige situationer, samt forholde 

sig til velkendte temaer i eget og andres liv. Eleven skal lære at kommunikere med opmærksomhed 

på sprog og relationer i nære hverdagssituationer, samt enkelte overskuelige formelle og sociale 

situationer.  

Hver uge vil have sine faste rutiner, samt et overordnet emne vi dykker ned i. 

 

Grundstruktur for Rødt hold: 
- Lille opvarmningsleg med fokus på mundtlighed  

- Fælles gennemgang af tema  

- Arbejde selvstændigt/grupper/fælles med temaet 

- Selvstændig læsning 15 minutter 

- Arbejde i eget skriftligt træningsmateriale 

- Afrunding 5 minutter 

Hver elev på holdet har en Portfolio-mappe, hvori lægges relevant arbejde af eleverne til 

evaluerings-brug. 

 

GULT HOLD 

Dansk studietid Gult hold:  
På gult hold arbejdes der på mellemtrins-niveauet med danskfaget bredt.  

På gult hold er målet i læsning, at eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og 

faglig viden og kan forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge.  

Der læses hver gang i 15 minutter. I fremstilling er målet for eleverne generelt, at de kan udtrykke 

sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige og formelle situationer. Der arbejdes med elevens 

fremstilling fast i hvert modul.  

Målet for den enkelte elevs evne til fortolkning er, at eleven kan forholde sig til både velkendte og 

almene temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.  
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Endelig er målet for kommunikation, at eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige 

formelle og sociale situationer.  

Eleven skal også have opnået viden om kompetencerne til at kommunikere med bevidsthed om 

sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.  

 

Grundstruktur for Gult Hold: 
- Lille opvarmningsleg med fokus på mundtlighed (5 min) 

- Fælles gennemgang af tema (15 min) 

- Arbejde selvstændigt/grupper/fælles med temaet (40 min) 

- Dagens sproglige opmærksomhed (10 min) 

- Selvstændig læsning (15 min) 

- Afrunding (5 min) 

Hver elev på holdet vil få udleveret en Portfolio-mappe, hvori lægges relevant arbejde af eleverne 

til brug i evaluering af eleven. 

 

GRØNT/BLÅT HOLD 

Dansk studietid Grønt/Blåt Hold: 
På Grønt/blåt hold arbejdes der på udskolingsniveauet med danskfaget bredt.  

På grønt hold er målet i læsning, at eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige 

sammenhænge, at de kan styre og regulere deres læseproces og diskutere teksters betydning i deres 

kontekst.  

Der læses hver gang i 15 minutter. I fremstilling er målet for eleverne generelt, at de kan udtrykke 

sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og 

situation.  

Der arbejdes med elevens fremstilling fast i hvert modul. Målet for den enkelte elevs evne til 

fortolkning er, at eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk 

undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.  

Eleven skal have opnået viden om kompetencerne til at kommunikere med bevidsthed om sprogets 

funktion og også deltage reflekteret i kommunikation i overskuelige og komplekse formelle og 

sociale situationer.  

 

Grundstruktur for Grønt/blåt Hold: 
- Lille opvarmningsleg med fokus på mundtlighed (5 min) 

- Fælles gennemgang af tema (15 min) 

- Arbejde selvstændigt/grupper/fælles med temaet (40 min) 

- Dagens sproglige opmærksomhed (10 min) 

- Selvstændig læsning (15 min) 

- Afrunding (5 min) 

Hver elev på holdet vil få udleveret en Portfolio-mappe, hvori lægges relevant arbejde af eleverne 

til brug i evalueringen af eleven. 

 

Eksamen 
- Det overordnede formål på Grønt hold i dansk er at nå slutmål for folkeskolen.   
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- Der tages afsæt i fælles mål og de enkelte trinmål.  

- 9.og 10. klasse er sammen på et hold. 

- Formål: at gøre eleverne parat til den skriftlige og mundtlige prøve.  

 

Vi vil i dansk arbejde med emnerne nedenfor: 

 

OPGIVELSER 

Mindst 4 eksempler fra hver kasse jf. s. 29 i Prøvevejledningen 

 

Fiktion Ikke-fiktion 

Skønlitteratur  

Tekster, der opgives under de 80-100 ns 

Roman 

Novelle 

Kortprosa  

Digt 

Autofiktion 

Manuskript   

Brugstekster og fagtekster 

Tekster, der opgives under de 80-100 ns 

Læserbrev 

Debatindlæg 

Artikel 

Reportage 

Portrætartikel 

Essay  

Æstetiske tekster 

Tekster, der ikke opgives under ns 

Spillefilm 

Kort- og novellefilm 

Kunstbillede 

 

Brugstekster og fagtekster 

Tekster, der ikke opgives under ns 

Fast reklame 

Dokumentarprogram 

Tv-reportage 

Dokumentarfilm 

 

FORDYBELSESOMRÅDER 

Minimum 2 smalle inden for hvert af de 4 smalle områder 

 

Fiktion/tekster – smalle 

• Noveller 

• Lyrik  

• autofiktion 

Tema – brede 

 

• Identitet  

• Kønsroller  

Ikke-fiktion/tekster – smalle 

• Essay  

• Debatindlæg 

• Baggrundsartikel 

Fiktion/ikke tekster – smalle 

• Kunstbilleder 

• Identitet i kunstbilleder 

• Kort-og novellefilm 

Ikke-fiktion/ikke-tekster – smalle 

• Faste reklamer 

• TV-dokumentar 

• Idealer og roller i reality-tv 
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MATEMATIK 

Matematikfagets mål: 
Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, 

således, at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og 

fremtidige daglig, fritids, uddannelses, arbejds og samfundsliv.  

Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på, at de selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med 

andre kan erfare, at matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer 

redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation.  

Stk. 3. Faget matematik skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en 

historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til 

matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk 

fællesskab. 

 

RØDT HOLD 
På det Røde hold vil der være fokus på struktur og forudsigelighed. Mange af eleverne har brug for 

en fast struktur med egen plads og opgaver til faste tider. Mange af eleverne har også brug for 

kontinuerlig langvarig eller gentagende læring i specifikke emner, de kan bruge i deres dagligdag. 

Derved så de får overblik og indblik i deres eget liv. 

Der undervises i 2 moduler (4 lektioner om ugen). Hvert modul starter med 10 minutters små 

opgaver for alle med fokus på plus og minus. Differentieret efter den enkeltes kompetencer og 

behov. 

Eleverne på Rødt hold har med deres alder og kompetencer brug for matematik i hverdagen – som 

en hjælper, der gør dagen nemmere. Slår pengene til? Hvornår går bussen? Hvordan køber jeg ind 

uden at købe for meget? Kan jeg snakke med i dagligdagen? 

 

Opmærksomhedspunkter Rødt hold 
Tal: Eleverne kan anvende trecifrede tal til at beskrive antal og rækkefølge. 

Algebra og regnestrategier: Eleven kan addere og subtrahere enkle naturlige tal med hovedregning 

og lommeregner. 

Geometri og måling: Eleven kan anslå og måle længde, tid og vægt i enkle hverdagssammenhænge. 

 

GULT HOLD 
På Gult hold er fokus lagt på, at eleverne får tilegnet eller styrket deres viden indenfor 

aldersrelaterede fagområder, der svarer til mellemtrinsniveau. Eleverne skal arbejde videre med og 

udvikle deres egne regnestrategier og tilføje nye elementer, hvor der er brug for det. 

Undervisningen tager derudover også udgangspunkt i at gøre matematikken relevant i forhold til 

dagligdagen i brugen af hverdagsmatematik, hjælpemidler, faglig læsning, rumopfattelse og 

geometri. 
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På gult hold er der også et fokus på, at eleverne tilegner sig brugbar viden indenfor IT hjælpemidler, 

og at eleverne stifter bekendtskab med nye elementer fra øverste mellemtrin, samt sikre at eleven 

efter endt skoleår har basis og grundlæggende færdigheder fra de nederste mellemtrin med sig. 

 

Opmærksomhedspunkter Gult hold 
Tal: Eleverne kan anvende 5-cifrede tal til at beskrive antal og rækkefølge.  

Eleverne kan regne med brøker og løse ligninger. 

Algebra og regnestrategier: Eleven kan addere, subtrahere, multiplicere og dividere enkle naturlige 

tal med hovedregning og lommeregner.  

Geometri og måling: Eleven kan anslå og måle længde, tid og vægt i sammenhæng med IT-

hjælpemidler. 

 

BLÅT HOLD 
På blåt hold er der fokus på udskolingsstoffet men ikke at man skal til FP prøve, i nuværende 

skoleår. 

Undervisningen fokus skal ses som en vekselvirkning mellem tavleundervisning med dialog og 

elevinddragelse samt opgaveløsning. Udgangspunktet er at der i et 1½ modul er 1-2 teoretiske 

indlæg med dertil relaterede opgaver. Der lægges vægt på, at eleven forstår stoffet og at der støttes 

op omkring dette i undervisningen via dialog dvs. sprogliggørelse af faget og feedback på opgaver 

mv. 

Ligesom at et af grundpillerne i undervisningen er, at det er accepteret, at man ikke lige forstår det 

eller laver fejl og erkender dem samt får hjælp til at komme videre. Der forventes dog samtidig, at 

eleven er indstillet på at yde en indsats og har lyst til at udvikle sin faglige kompetence på 

matematikområdet. 

 

GRØNT HOLD 
På grønt hold er der fokus på udskolingsstoffet da målet på sigt er at gå til FP9 eller FP10 prøve. 

Undervisningen fokus skal ses som en vekselvirkning mellem tavleundervisning med dialog og 

elevinddragelse samt opgaveløsning. Udgangspunktet er at der i et 1½ modul er 1-2 teoretiske 

indlæg med dertil relaterede opgaver. Der lægges vægt på, at eleven forstår stoffet og at der støttes 

op omkring dette i undervisningen via dialog dvs. sprogliggørelse af faget og feedback på opgaver 

mv. 

Ligesom at et af grundpillerne i undervisningen er, at det er accepteret, at man ikke lige forstår det 

eller laver fejl og erkender dem samt får hjælp til at komme videre. Der forventes dog samtidig, at 

eleven er indstillet på at yde en indsats og har lyst til at udvikle sin faglige kompetence på 

matematikområdet. 
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PROJEKTSKRIVNING 
Projekterne på EØ skal betragtes som et samlet undervisningsforløb, hvor der er progression i såvel 

det projektmæssige dvs. form og indhold, samt i forventningerne til processen dvs. den personlige 

refleksion samt i det danskfaglige.  

 

Formål  
Det overordnede formålet med projektskrivning er at udvikle elevens projektkompetence og 

mulighed for at afprøve at skrive et 9. klasseprojekt eller 10. klasses OSO.  Derudover er formålet 

ligeledes at have fokus på elevens egen sociale og personlige udvikling og derved medvirke til at 

gøre dem mere livsduelige både personligt og erhvervsmæssigt.  

 

Mål 
Projektforløbet består af tre projekter som alle tager udgangspunkt i eleven selv.  

 

1. Projekt i uge 41 omhandler temaet: ”Hvem er jeg?” Her er der dels fokus på helt grundlæggende 

kompetencer i forhold til indhold, strukturering og disponering, og dels fokus på elevens egen 

forståelse og oplevelse af sig selv. Ved dette første projekt kræves intet produkt eller fremlæggelse. 

 

2. Projekt uge 49/50 omhandler den kulturale ramme og påvirkning eleverne hver især er blevet 

opdraget og dannet i. Eleven forholder sig dermed til de værdier og normer de er vokset op med. 

Ved dette projekt opfordres eleverne til at afprøve at lave en fremlæggelse og produkt. Begge timg 

kan dog fortsat fravælges. 

 

3. Projekt uge 8/9 har elevens kommende erhverv/uddannelse i fokus. Projektet er en afprøvning af 

at skrive et 9. klasseprojekt eller 10. klasses OSO, og er samtidig en del af elevens 

vejledningsproces. Ved dette projekt vil der være krav om såvel produkt som fremlæggelse. 

 

Undervisningsdifferentiering  
Undervisningsdifferentieringen i projektskrivningen udmøntes på flere måder, fra omfanget af støtte 

og guidning i processen, opgavens omfang og udformning, arbejdsform og det generelle indhold i 

projekterne.  Nogle elever trives med at arbejde i klasselokalet eller andre rum på skolen, andre 

elever foretrækker at arbejde i boenheden eller på eget værelse. Overordnet arbejdes der i tre 

grupper: En hovedgruppe med to lærere, og en mindre gruppe men en enkelt lærer. Derudover er 

der en tredje gruppe som består af de enkelte elever der har behov for at sidde i egen boenhed eller 

værelse. Her er ligeledes en lærer tilknyttet som bevæger sig rundt mellem eleverne. 

 

I forhold til fremlæggelsen differentieres ligeledes på forskellige områder, fra hvor mange der er til 

stede ved fremlæggelsen til om der er behov for en lærer der stiller hjælpespørgsmål.  

Hovedvejlederen på projektet vil normal altid være en del af ”eksaminatorholdet,” hvilket er en 

tryghed for eleverne. Der differentieres ligeledes i forbindelse med elevens valg af emne, som i 

omfang og kompleksitet vil blive tilpasset den enkelte elevs forudsætninger for at kunne lykkes med 

at skrive et projekt.  
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Arbejdsform  
Arbejdsformen består af forskellige oplæg, visualiseringer af processen, differentierede skabeloner 

og generel støtte i løbet af processen. Eleverne kan arbejde enkeltvis eller i grupper på 2-3 elever. 

Da der på Østergård er et generelt fokus på elevernes personlige og sociale kompetencer, opfordrer 

vi til gruppearbejdet. Samtidig er vi dog bevidste om at mange i vores målgruppe vil ønske at 

arbejde alene og betragter det som en forudsætning for at de kan lykkes med at gennemføre selve 

projektet med succes. 

 

Fremlæggelsen vil kunne forgå forskellige steder på skolen, hvis dette vurderes relevant enten i 

forhold til elevens behov eller i forhold til elevens valg af emne. Hvis eleven f.eks. har skrevet et 

projekt om landbrug og derfor gerne vil demonstrere noget i forbindelse med fremlæggelsen, kan 

fremlæggelsen flyttes udenfor.   

 

Evaluering  
Evalueringen tager udgangspunkt i de fire parametre:  Proces, Rapport, Fremlæggelse og Produkt 

Samlet set giver disse parametre en karakter og som evalueres i den skriftlige feedback til eleven. I 

forbindelse med projekt 1 og 2 kan eleven vælge at udelukkende få en mundtlig eller skriftlig 

feedback i stedet for en karakter. 
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ENGELSK 
 

Formål 
- At gøre eleverne parat til den mundtlige prøve  

o Herunder at gennemgå et pensum (30-40 normalsider for 9.kl og 50-60 for 10.kl ) på 

4-6 emner.  

o Fordi 9.og 10. er sammen på et hold vil pensum bestå af ca 50 ns.  

- At forberede en outline (synopse) til prøven  

- At gøre eleverne parat til den skriftlige prøve  

o Herunder at træne sprog og sprogbrug, grammatik og skriftlig fremstilling. Dette felt 

vil blive implementeret i alle timerne efter behov.  

- At forbedre elevernes selvtillid inden for sproget.  

- At stifte bekendtskab med samfundsforhold i andre engelsktalende lande samt viden om 

kultur og historie.  

 

Samlede læringsmål 
Mundtlig kommunikation 

- Eleven kan deltage i længere spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på 

engelsk. 

Skriftlig kommunikation 

- Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på 

engelsk 

Kultur og samfund 

- Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af 

kulturelle og samfundsmæssige forhold 

 

Indhold 
Vi vil i engelsk arbejde med de 4 emner nedenfor. 

 

Emne 1: Idols (role models) and superheroes vs.  Villains (antiheroes) 

- Martin Luther King 

- Gandhi 

- Spiderman 

- Donald Trump 

- Fame 

- Power 

Emne 2: Love 

- Sexuality 

- Being different 
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- Different kinds of love 

- What is love? 

Emne 3: Black lives matter 

- Racism 

- George Floyd 

- Discrimination 

- Apartheid  

Emne 4: USA 

- History 

- Poor vs rich 

- The American dream 

- Slavery 

 

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.   

Der sigtes mod at løfte selvtilliden og evnen til at udtrykke sig på klassen. 

 

Der undervises i Engelsk 1 gang om ugen. Fra 13.00-15.30 i alt 2,5 timer.  
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TYSK 
 

Formål  
Formålet med tyskundervisningen er, at eleverne tilegner sig viden om og øver kendskabet til 

sproget. Der arbejdes med selve sprogtilegnelsen, lytte- og læsefærdighed, viden om samfunds- og 

kulturforhold i tysktalende lande samt skriftlige opgaver.  

Der tilstræbes, at eleverne føler stor tryghed i undervisningen, hvor nærværet og trygheden er i 

fokus, hvilket giver eleverne større mulighed for at turde tale fremmedsprog. Desuden tilstræbes, at 

undervisningen bærer præg af lyst til at arbejde med de 

valgte temaer.Temaerne er iår //// eller  kan være: die Wende-2.weltkrieg  -

sport,Arbeit und Freizeit- Märchen und  Jung sein.  

  

Indhold  
Faget omfatter:  

- Læsning og bearbejdning af tekster. Herunder faktatekster fra tysksprogede ungdomsblade, 

noveller, sange, mm.  

- Såfremt COVID-19 ikke driller; besøge tysk julemarked   

- Lyttefærdighed gennem blandt andet video, lydbånd/ce og læreren.  

- Mundtlig sprogfærdighed gennem blandt andet egen oplæsning, diskussion, interviews og 

beslutningstagen i eventyrsspillet. mm.  

- Skriftligt arbejde for eksempel stilskrivning, oversættelser, spørgsmålsudarbejdelse, 

referater mm.  

- Grammatik, herunder blandt andet kongruens, ordklasser, verber, retstavning, tegnsætning, 

ordstilling mm.  

- Ordbogsøvelser her arbejder  vi især med ordbogen.com  
 

Tilrettelæggelse  

Undervisningen er organiseret i temaer, som kan være udvalgt af læreren eller i samarbejde med 

eleverne. Eleverne får ved årets start indflydelse på hvilke temaer der udvælges til at arbejde med 

gennem året.  

Undervisningen vil bestå af både lærer- og elevstyrede aktiviteter. Arbejdsmetoderne vil variere 

over gruppe-, par-, klasse- og individuelt arbejde.  
 

Slutmål  
Undervisningen i tysk skal lede frem mod de i ”Fælles Mål” fastsatte slutmål efter 9. & 10. klasse 

inden for kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse, kultur- og 

samfundsforhold.  
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NATURFAG 
 

Emner 
- Den enkelte og samfundets udledning af stoffer (Standart UM) 

- Naturkatastrofer og klimaændringer (EØ emne) 

- Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan (Standart UM) 

- Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget (Standart UM) 

- Drikkevandsforsyning for fremtidens generationer (Standart UM) 

- Teknologiens betydning for menneskers sundhed og livsvilkår (Standart UM) 

- Bioteknologi (EØ emne) 

- Dybde området f.eks. Hvad kan vi sige om træ / træet, ud fra en NF fagligt perspektiv? 

- Unges livsvilkår (evt EØ emne) 

 

Indhold 
Indholdet vil afhænge af emnet, men udgangspunktet er at emnerne skal belyses fra såvel en 

geografisk, biologisk som fysik/kemiske synsvinkel men også ud fra en samfunds og historisk 

perspektiv 
 

Organisering 
Klasseundervisning, med dialog og faglige oplæg. En emneuge med tre hele undervisningsdage 

 

Materialer 
Privat udarbejdede materialer noter, samt kopimateriale her under artikler, tv-udsendelser, foto, 

figurer, videoer mv 

 

Produkt 
Eleverne udarbejder løbende noter og en projektbeskrivelse  

 

Mål 
-At eleven oplever naturfags området som interessant og noget man kan bruge såvel i praksis samt 

som forståelses ramme i ens hverdag. 

-At eleverne får det bedst mulige udgangspunkt for at afprøve at en naturfagsprøve, dvs. 

fællesprøve for biologi, geografi, fysik/kemi, som er en mundtligt enten individuelt eller i gruppe.  
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SAMFUNDSFAG OG HISTORIE 
 

Formål 
På Østergård er undervisningen i samfundsfag og historie en del af en almen dannelsesproces, som 

på sigt skal bidrage til at vores elever bliver aktive deltagere og bidragsydere i samfundet. I dette 

undervisningsforløb lægges der derfor vægt på at tage udgangspunkt i en dansk kontekst når vi 

arbejder med de udvalgte emner. Undervisningen i samfundsfag og historie suppleres af faget 

”medborgerskab”, flere temafredage og emneuger f.eks. i uge 24 hvor det overordnede emne er 2. 

verdenskrig. (Se indholdsplaner for de enkelte fag, emneuger mv) 

 

Emner 

 

 

Indhold og organisering 
Indholdet af undervisningen vil afhænge af emnet, men udgangspunktet er at alle emnerne skal 

belyses både fra et historisk og et samfundsfagligt perspektiv, samt altid ud fra en dansk kontekst.  

I forhold til organisering så vil der være tale om undervisning på mindre hold, ekskursioner, mindre 

diskussionsgrupper og individuelt arbejde med differentierede opgaver.  

  

Emne 1:  

- Historiekanonpunkt:Grundloven 

- Samfundsfag: Hvordan er magtfordelingen i Danmark og hvilken historie ligger bag denne 

magtfordeling? 

 
Emne 2:  

- Historiekanonpunkt: Slaget ved Dybbøl og genforeningen 

- Samfundsfag: Hvem er jeg og hvem er vi – om dansk identitet 

Emne 3:  

- Historiekanonpunkt: Slaget ved Fælleden og kvinders valgret 

- Samfundsfag: Demokrati og valgproces i Danmark i dag 

 

Emne 4:  

- Historiekanonpunkt: Hvordan så danskerne historisk på forbrydelse og straf? 

- Samfundsfag: Forbrydelser og straf i en dansk kontekst 
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Undervisningsdifferentiering 
Eleverne på Østergård har varierende forudsætninger og overskud til at indgå i fagfaglig 

undervisning som historie og samfundsfag. Emnerne i undervisningen kan være komplekse og der 

differentieres derfor i forhold til hvor dybt vi dykker ned i emnet. Der er stor forskel på de enkelte 

elevhold og undervisningen tilpasses derefter.  

  

Mål 
-At eleven kan forholde sig til sammenhængen mellem fortid, nutid og fremtid 

-At eleven opnår forståelse for at historiske begivenheder kan have flere synsvinkler 

-At eleven opnår forståelse for menneskers liv og livsvilkår igennem tiderne 

-At eleven for kendskab til demokrati i en dansk kontekst 

-At eleven opnår større kendskab til grundværdierne i den danske samfundskonstruktion 

-At eleverne øver sig på at tage selvstændigt stilling til forskellige problemstillinger  

-At eleven opnår viden omkring, hvordan man kan deltage aktivt i samfund 

 

  



 

22 

 

KRISTENDOM 
 

Formål 
Det overordnede formål med undervisningen i kristendom på Østergård er, at eleverne opnår 

kendskab til kristendommens betydning for det danske samfund, herunder for vores traditioner og 

samfundsstruktur.  Eleverne skal opnå kendskab til vigtige, bibelske fortællinger og deres betydning 

for vores værdigrundlag, og selv øve sig på at tage stilling til forskellige, etiske spørgsmål. De skal 

derudover stifte bekendtskab med andre landes religion og kultur.  

 

Emner 
-Den kristne forståelse af påsken  

-Danske jule- og påsketraditioner 

-Forskellige tilgange til det at tro  

-Kendskab til og fremstilling af dansk påskemad 

-Hvad tror du på? 

-Kirken og kultur 

-Folkekirken  

-De ti bud som samfunds grundlag 

-Religioner i andre lande 

-Kultur i andre lande 

-Bibelfortællinger 

 

Mål 
-At få en større forståelse for tro og for påskens rolle i den danske kultur  

-At forstå betydningen af begreber som: Kultur, normer, etik, religion og tro 

-At forstå kristendommens betydning for det danske samfund 

-At have kendskab til andre landes religioner 

 

Organisering 
Undervisningen i kristendom er fordelt på følgende måde:  

• 4 timer kristendom i emneuge 49 

• 14 timers kristendom i emneuge 21 

• 9 timers kristendom på temafredagene den 29/10, 26/11 og 17/12 

 

Vi besøger vi Roskilde Domkirke og laver påskemad i køkkenet. Vi får desuden besøg af en 

gæsteforelæser fra et kristent trossamfund 
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IDRÆT 
 

Formål 
Idræt er opbygget efter en række kerneområder: Løb, spring og kast, boldspil og fysisk træning, 

redskabsaktiviteter, kropsbasis samt dans og udtryk. På Østergård har vores målgruppe meget 

forskelligartede forudsætninger og motivation for at deltage i idrætsundervisning. Undervisningen 

tilpasses derfor det enkelte elevhold og udmøntes via 3 valgfag: Boldspil (85h), krop & bevægelse 

(42,5h) og svømning (42,5h).   

 

Formål ved valgfaget boldspil: 

- At eleven støttes i at få større selvtillid og tro på egne evner  

- At eleven oplever glæde ved at bruge sin krop og dens funktioner. 

- At eleven oplever glæden ved leg, konkurrencer, boldspil, fysisk træning osv.  

- At elevens motoriske og fysiske formåen videreudvikles.  

- At eleven får mulighed for at overskride personlige grænser i forhold til:  

- Hvad tør jeg, hvad kan jeg og hvad vil jeg?  

- At eleven oplever idrættens værdier omkring samarbejde og holdånd.  

- At eleven får en øget bevidsthed omkring sundhed og livsstil.  

 

Formål ved valgfaget krop og bevægelse:  

- At eleven forbedrer sin koordination og balance 

- At eleven forbedrer sin kondition 

- At eleven stifter bekendtskab med anatomi 

- At eleven forbedrer sin fysiske styrke via forskellige øvelser 

 

Formål ved valgfaget svømning:  

- At eleverne får gode oplevelser med og i vand  

- At eleverne får kendskab til sikkerhed omkring vand  

- At eleverne får mulighed for at træne og udvikle sin svømning  

- At eleverne får styrket deres muskulatur ved forskellige vandøvelser og vandlege  

- At eleverne bliver opmærksomme på egen hygiejne i forhold til besøg i svømmehallen 

 

Emner 
De tre valgfag har separate planer, som kan findes i indholdsplanen for valgfag. Heri beskrives 

foruden formålene ovenfor, emner, indhold og organisering af undervisningen.  

 
 

 

 


