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Indledning 
Efterskolen Østergård ligger midt i den skønne natur på Sydsjælland. Vi har et stort, smukt 

udendørsareal og mange fine bygninger til vores disposition. Dette benytter vi os til fulde af, både i 

forbindelse med undervisning og vores daglige samvær med eleverne. Det er vigtigt for os, at vores 

værdigrundlag og formål udmøntes i praksis. Vores værdier skal være tæt forbundne med den 

dagligdag, hvori de er opstået, således at de aldrig bliver statiske, betydningsløse størrelser. 

Værdierne skal give liv og mening til vores hverdag, og afspejle virkelighedens Østergård.   

Med denne indholdsplan vil vi vise, hvorledes vores værdier er levende, dynamiske størrelser, som 

gennemsyrer vores hverdag, undervisning og samvær med eleverne. 

 

Vores værdier  
På Efterskolen Østergård forpligter vi os, hver især og sammen, på værdierne ”respekt, tryghed, 

ansvar og ligeværd”. Disse værdier skal være, tydelige i vores daglige samvær, undervisning og 

kommunikation med elever, forældre og hinanden. 

 

- Respekt: Vi agerer respektfuldt i enhver sammenhæng; elever, forældre, kollegaer, 

samarbejdspartnere, fag og arbejdsplads.  

- Tryghed: Tryghed og omsorg er forudsætningen for læring, tillid og trivsel, både blandt elever 

og medarbejdere 

- Ansvar: Vi tager ansvar for skolens omdømme, resultater, udvikling og professionelle niveau.  

- Ligeværd: Hvert enkelt menneske på Østergård er værdifuldt, uundværligt og ikke mindst 

ligeværdigt.  

 

Formål og vision for Efterskolen Østergård 
Skolens formål er, inden for rammerne af gældende regler om frie kostskoler, at drive efterskole for 

unge med et særligt undervisningsbehov, begrundet i boglige- og indlæringsmæssige 

vanskeligheder. Skolens formål fremgår af skolens vedtægter, vedtaget på generalforsamlingen 3. 

juni 2002. 

 

Skolen, der bygger på den danske højskoletradition, med dens forening af personlig udvikling og 

folkelig bevidstgørelse, henvender sig til elever i grundskolen. I undervisningen lægges der vægt på 

at bevidstgøre den enkelte elev om egne muligheder, styrker og forpligtelser. Vi anser det for 

centralt, at hver enkelt elev mødes i øjenhøjde, både fagligt, menneskeligt og socialt og at eleverne 

desuden inddrages mest muligt i udarbejdelsen af egne mål for skoleåret, det være sig faglige, 

sociale, personlige eller praksisfaglige mål.  

 

 

Elevgruppen  
Efterskolen Østergård henvender sig til 14 -18-årige unge med et særligt undervisningsbehov 

begrundet i boglige og indlæringsmæssige vanskeligheder. Enkelte elever kan dog være ældre, 

såfremt dette findes velmotiveret i forhold til deres udvikling, samt at det anbefales af enten UU-
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vejleder eller PPR. Skolen har plads til 76 elever og er godkendt af Undervisningsministeriet som et 

samlet særligt specialundervisningstilbud.  

 

Det er en forudsætning for at blive optaget, at eleverne har særlige læringsbehov. Ligeledes 

forudsættes, at der foreligger en udtalelse fra PPR, der dokumenterer den enkelte elevs særlige 

behov. Det er derfor forventeligt, at de elever der optages, tidligere har modtaget 

specialundervisning enten på specialskoler, i specialklasser, enkeltintegreret i normalklasser eller i 

anden form af specialpædagogisk foranstaltning.  

 

Der vil være stor forskel på elevernes læringsmæssige vanskeligheder. Nogle elever vil have faglige 

specifikke vanskeligheder; andre vil have mere generelle. Nogle har motoriske vanskeligheder, 

måske mindre fysiske handicaps. De fleste elever vil have forskellige former for udviklings- eller 

opmærksomhedsforstyrrelser fx autismespektrum tilstande, ADHD eller generelle kognitive 

vanskeligheder. Andre elever er diagnosticeret med en let mental retardering. 

 

Fælles for elevgruppen er ofte et lavt selvværd, et stærkt ønske om at danne varige relationer til 

jævnaldrende, manglende tro på egne evner eller manglende motivation for læring. Der sættes 

målrettet ind i forhold til at støtte og udvikle den enkelte elevs sociale kompetencer og lyst til at 

indgå i skolens ungdomsmiljø, aktiviteter og undervisningstilbud. Eleverne ligger fagligt meget 

spredt i forhold til de traditionelle skolefag - fra indskolingsniveau til udskolingsniveau. Vi tester 

derfor alle vores elever i dansk og matematik i opstartsugerne og inddeler dem derefter på 4 

niveauer i fagene dansk og matematik.  

 

Stærkt udadreagerende unge, unge der kæmper med rusmiddelproblemer eller med svære 

behandlingskrævende socio-emotionelle vanskeligheder, optages ikke på skolen. 

 

Skolen er godkendt til anbragte børn i følgende målgruppe: 

Børn og unge hvor forældrene i en periode kan have svært ved at have dem boende hjemme. 

Årsagerne dertil kan være manglende trivsel i skole eller hjem, som medfører, at barnets udvikling 

er truet. 

 

Vision  
Det er vores helt klare vision og målsætning at stille den enkelte elev bedst muligt, når de skal 

videre fra Østergård. Vi betragter vores skole som en trædesten i elevernes udvikling, hvor vi skal 

styrke deres faglige, personlige, sociale og praksisfaglige kompetencer. Formålet er naturligvis at 

sende eleverne hensigtsmæssigt videre i uddannelsessystemet, men også at de skal sættes i stand til 

at leve et så selvstændigt liv som muligt. Vi skaber et trygt og struktureret læringsmiljø for vores 

elever og medvirker derved til at glæde, trivsel og fællesskab blomstrer. Vi bidrager til, at eleverne 

udvikler brede evner som mennesker og medborgere i en foranderlig verden.  
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Pædagogisk målsætning  
Det er et væsentligt mål at skabe trygge rammer, hvor den enkelte elev kan udvikle sin personlighed 

og identitet. Store dele af vores elevgruppe har tidligere haft en skolegang præget af nederlag og 

isolation. Derfor ydes en stor indsats for at skabe et ligeværdigt og anerkendende miljø, der netop 

giver eleverne muligheder for at få venner og succesfyldte oplevelser. Eleverne bliver præsenteret 

for et samvær med andre elever og medarbejdere, der viser interesse og hensynsfuldhed, men som 

også stiller krav til den enkeltes egen indsats, initiativ og bidrag til fællesskabet. Forventningen om 

et positivt sprog og en hensynsfuld omgangsform er medvirkende til at skabe et konstruktivt miljø 

for eleverne. 

 

Da supervision og sparring styrker faglighed og trivsel har skolens medarbejdere regelmæssigt 

mulighed for dette via vores eksterne konsulenter, som blandt andet består af to pædagogiske 

konsulenter, en ekstern skolepsykolog samt læse- og matematikvejledere. Vi deltager desuden i 

pædagogisk udviklingsarbejde i samarbejde med bl.a. ”Plads til alle”  www.uu.kk.dk/plads-til-alle, 

og”Ligeværd”,  https://www.ligevaerd.dk/. 

 

Teoretisk afsæt 
I vores pædagogiske tilgang er vi særligt optagede af, hvorledes vi skaber det bedst mulige 

læringsmiljø for vores elever, både i social, personlig og faglig forstand. I den forbindelse lader vi 

os inspirere af forskellige teorier og metoder, som på hver sin måde hjælper os på vej, nogle med 

praktiske metoder, andre med nye forholdemåder til pædagogik og børnesyn. Herunder følger en 

kort introduktion til et par af de teorier/metoder, vi har valgt at fokusere mest på i indeværende 

skoleår.   

 

Robusthed – et mentaliseringsprogram 

Robusthedsprogrammet er et dansk udviklet videns- og inspirationsprogram, som handler om at 

blive god til at håndtere udfordringer i livet og som særligt er blevet brugt på skole- special-, 

sundheds- og socialområdet. Begrebet robusthed kan anvendes som betegnelsen for evnen til at 

håndtere udfordringer i livet både som individ og kollektivt. Robusthedsprogrammet har fokus på 

udvikling af evne til at reflektere over egne og andres følelser samt en forståelse af tankemæssige 

processer. Disse evner kan samlet betegnes mentalisering. Evnen til at mentalisere er en 

grundlæggende forudsætning for at kunne fungere godt socialt herunder drage omsorg for andre og 

sig selv. 

Robusthedsprogrammet giver viden og konkrete pædagogiske værktøjer til at arbejde med svære 

tanker og følelser. Med andre ord en værktøjskasse, hvor brugeren kan finde den bedste individuelle 

inspiration til at træne sin evne til at mentalisere. På Efterskolen Østergårds arbejder vi 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. Vi har desuden fokus på elevernes sociale 

kompetencer, herunder udvikling af relationelle færdigheder, accept af forskellighed og respekt for 

hinandens holdninger og udfordringer.  

http://www.uu.kk.dk/plads-til-alle
https://www.ligevaerd.dk/


 

5 
 

Robusthedsprogrammet er udviklet af Poul Lundgaard Bak under Videnscenter for Børnesundhed, 

Aarhus Kommune. Forskning om Robusthedsprogrammet er udført under Forskningsprogrammet 

for Mental Børnesundhed i perioden fra 2010-2015 – finansieret af Trygfonden og Socialstyrelsen. 

 

Michelle Winner 

Michelle Winner har udviklet konceptet ”Social Tænkning”, som er målrettet mennesker, der har 

vanskelighed med at tænke eller handle socialt. Metoden anvendes i stigende grad verden over til at 

opbygge sociale kompetencer hos elever, studerende og voksne. Metoden har vist sig at være meget 

velegnet i forhold til normaltbegavede børn og unge med autisme, Asperger, ADHD og tilsvarende 

udfordringer, der har svært ved at tænke og handle socialt. Men også børn og unge uden diagnoser 

og andre udfordringer har i stigende grad svært ved at aflæse andre menneskers basale følelser. For 

”generation smartphone” er tilegnelsen af sociale kompetencer ikke en selvfølgelighed. Kernen i 

Michelle Winners budskab er at vi bør udvikle børn og unge til bedre sociale tænkere. Med dette 

mener hun at vi skal støtte og udvikle deres evne til at forstå sociale mekanismer og se bag om 

sociale dagsordener.  

 
I arbejdet med at få unge mennesker med særlige behov og forudsætninger til at trives bedre er 

Winners tanker til stor hjælp og inspiration. Winner har stort respekt for det enkelte menneske og 

har en hel vifte af konkrete ideer, redskaber og kommunikative strategier, som vi har mulighed for 

at benytte os af her på Efterskolen Østergård.  

     

 

Ross Greene 

Fælles Proaktiv Problemløsning har vist sig som en af de pædagogiske metoder, der mest effektivt 

og synligt hjælper børn og unge med forskellige diagnoser. Men metoden kan med lige så stor 

fordel anvendes over for ”almindelige børn”. Det er Ross Greenes grundlæggende opfattelse at der 

ikke findes rigtig og forkert adfærd, men at børn og unge: ”Gør det godt, hvis de kan“. Denne 

sætning er helt grundlæggende for Ross Greenes tilgang til at arbejde med unge mennesker, der har 

svært ved at håndtere hverdagens udfordringer og som derfor reagerer på en måde, der er 

uhensigtsmæssig. Den unge reagerer ikke uhensigtsmæssigt bevidst og målrettet, fordi det er 

egoistisk, forkælet, manipulerende eller hvilken etiket, man – ofte uden at tænke på det – sætter på 

det unge menneske. Men fordi det ikke har de nødvendige sociale kompetencer til at reagere 

anderledes. Det handler derfor om at finde frem til, hvilke kompetencer den unge mangler eller ikke 

har i tilstrækkeligt udviklet grad – og så lære ham/hende at mestre disse udfordringer. 

 

Samtidig handler det om at finde løsninger på hverdagens konflikter og udfordringer, som er 

acceptable for både den unge og den voksne. Disse løsninger skal findes i fællesskab og i dialog. 

Fælles Proaktiv Problemløsning giver os en række konkrete anvisninger på, hvordan den unges 

udfordringer håndteres i samarbejde med den unge selv, og hvordan opslidende konflikter og 

skænderier kan foregribes.  
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Afsluttende bemærkninger om Østergårds pædagogiske tilgang 

Helt grundlæggende er det en specialpædagogisk værdi for os at betragte vores elever med et 

ressourcefokuseret og anerkendende blik. Vi arbejder med at redefinere udfordrende adfærd hos 

vores elever og har derfor fokus på at identificere og fjerne de barrierer der står i vejen for, at 

eleven kan lykkes i forhold til sin faglige, personlige sociale og praksisfaglige udvikling. 

Udfordrende adfærd handler i vores optik om, at der er noget eleven ikke kan og aldrig om, at 

eleven ikke vil. Se modellen nedenfor.    
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Efterskolen Østergårds særlige samlede undervisningstilbud 
Overordnet er undervisningen på Østergård opdelt i 4 områder:  Linjefag, Obligatoriske fag, 

Valgfag samt Særlige dage og uger.  På alle områder arbejdes der målrettet med at skabe 

læringsmotivation hos eleverne i et trygt og anerkendende læringsmiljø. Målet er at give eleverne 

lyst til at lære, øget tro på egne evner og mod på livet som ligeværdige mennesker. Undervisningen 

tilrettes efter elevernes niveau, således at hver elev har mulighed for vedligeholdelse og progression 

i alle fag. Vores tilbud henvender sig som tidligere nævnt til elever med særlige 

læringsforudsætninger, som gerne vil lære, men har vanskeligt ved den undervisningsform, som det 

traditionelle skolesystem tilbyder. Praksisfaglige elementer skal udgøre en tydelig del af Østergårds 

undervisningstilbud, således at eleverne oplever en tydelig forbindelse mellem teori og praksis.  

 

Visitationsproces 

Før en elev kan starte på Efterskolen Østergård, skal de igennem en grundig visitationsproces. 

Denne proces skal sikre en grundig målgruppevurdering, herunder støttebehov, faglige og sociale 

kompetencer.  

 

Besøgseftermiddag 
Visitationsprocessen påbegyndes ved, at eleven og forældrene kommer på et uforpligtende besøg til 

en af vores besøgseftermiddage. Her vil der være mulighed for at høre et kort oplæg omkring 

hverdagen og undervisningen på Østergård, samt for at få en rundvisning med nogle af vores elever. 

Kombinationen af oplæg, rundvisning og muligheden for at stille spørgsmål til forstanderen, giver 

en god og bred indsigt i livet og målgruppen på vores efterskole, hvilket har til hensigt at klæde 

potentielt nye elever og forældre på til at kunne afgøre, om de ønsker at gå videre i 

visitationsprocessen. Vi opfordrer til, at eleverne ser og oplever flere skoler, således at få 

muligheden for at vælge og ikke mindst mærke, hvor de føler sig mest trygge og ”hjemme”.  

 

Fremsendelse af relevant dokumentation 
Hvis eleven fortsat er interesseret i at blive optaget på Østergård efter endt besøgseftermiddag beder 

vi om at få tilsendt relevante dokumenter omkring eleven så som: PPV, skoleudtalelser, elevplaner, 

psykiatriske udtalelser mv. På baggrund af disse dokumenter foretager vi den indledende 

målgruppevurdering af eleven, hvorefter forældrene kontaktes for en eventuel visitationssamtale.   

 

 

Visitationssamtale 
Der gennemføres nu en grundig visitationssamtale, hvor forældre, elev og evt. sagsbehandler, 

familiebehandler mv deltager. Her drøftes elevens forudsætninger for læring, samt i hvilke 

obligatoriske fag der en faglig begrundelse for at fritage eleven fra undervisning og prøver.  

 

Samtalen afsluttes med, at der i fællesskab udarbejdes en overordnet plan for elevens 

specialundervisning, som tager højde for elevens kompetencer, allerede eksisterende handleplaner, 

PPV mv. Der laves i planen sociale, personlige, faglige og praksisfaglige mål, som eleven forventes 

at arbejde med i løbet af skoleåret. Målene er overordnede, men vil kontinuerligt gennem 

skoleforløbet blive konkretiserede via delmål og individuelle målsætninger i et samarbejde mellem 

elev og kontaktlærer. Disse mål justeres løbende i takt med elevens udvikling.  
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Ved disse samtaler har vi derudover fokus på, om den potentielle elev har forudsætningerne for at 

kunne indgå i et fællesskab, med de forpligtigelser der deraf følger, om eleven finder vores 

linjefagstilbud interessante, om eleven respekterer, at vi alle har ret til at være forskellige, og 

fremfor alt om eleven selv har lyst til at blive optaget på Østergård. Samtalen afsluttes med en 

endelig mundtlig bekræftelse på, at eleven tilbydes en plads.  

 

Indmeldelse 
Visitationsprocessen afsluttes ved, at skolekontrakten underskrives og indmeldelsesgebyret på 1800 

kr. indbetales. Derudover skal en eventuel kommunal bevilling på opholdet ligeledes være 

fremsendt til os. Herefter er eleven endeligt optaget på Østergård.  

 

 

Fritagelsesproces 
Fritagelsesprocessen på Østergård er en løbende evaluering som tager udgangspunkt i den enkelte 

elevs udvikling og en tæt dialog med elevens forældre, sagsbehandler og/eller andre relevante 

myndigheder. De trin der skitseres nedenfor følges ikke altid slavisk, da udvikling er uforudsigelig 

og derfor kan ændre sig og tage en stort skridt frem eller tilbage. Det er derfor afgørende at arbejde 

dynamisk med disse trin og vende tilbage til dem, hvis behovet opstår i løbet af elevens 

udviklingsproces.  

1. Visitationsproces: Ved visitationsprocessen vurderes den enkelte elevs kompetencer, 

udfordringer og behov. Når der ved visitationssamtalen udarbejdes en plan for 

specialundervisning med overordnede mål, bygger disse mål på flere delelementer:  Dels 

den dokumentation der foreligger omkring eleven i form af skoleudtalelser, PPV, 

kommunale handleplaner mv, og dels elevens og forældrenes tanker og ønsker for 

fremtiden. Så godt som alle vores elever har en PPV og dermed en klar beskrivelse af 

læringsforudsætninger, sociale og personlige kompetencer, beskrivelse af støttebehov samt 

anbefalinger i forhold til undervisningstilgang mv. På baggrund af dette aftales, om der skal 

fritages fra et eller flere obligatoriske fag og prøver. 

2. Testning: Nye elever testes i dansk og matematik. Resultaterne analyseres og elevens faglige 

niveau og potentiale vurderes.  

3. Undervisningsparathed: Vi har ofte elever, som har gode faglige kompetencer, men som i 

stedet udfordres af at skulle træde ind i et undervisningsmiljø, stå op om morgenen, læse 

sociale spilleregler mv. Undervisningsparatheden vurderes derfor løbende og har indflydelse 

på fritagelsesprocessen.  

4. Vurdering og prioritering: Elevens forudsætninger og undervisningsparathed vurderes og 

der prioriteres dels i forhold til elevens deltagelse i den fagfaglige undervisning, og dels i 

forhold til elevens deltagelse i prøver. Dansk og matematik prioriteres altid først fagfagligt, da 

disse fag er afgørende for elevens muligheder for fremtidig uddannelse og selvstændighed efter 

Østergård. Der afholdes tidligt i efteråret en elevkonference, hvor relevante indsatser og særlige 

støttebehov drøftes med vores eksterne konsulenter og vejledere.   

5. Dialog med forældre: Ved efterårets skole/hjem-samtale drøftes skolens vurdering af både 

faglige forudsætninger og undervisningsparathed. Den tidligere aftalte fritagelse fra fag og 

prøver genbesøges og kan evt. ændres.  

6. Løbende evaluering: I løbet af skoleåret evalueres elevens progression løbende blandt andet 

via arbejdet i vores Handle- og udviklingsplaner. 
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Generelt om undervisningen 
På Østergård har vi i den fagfaglige undervisning især fokus på dansk og matematik. Alle nye 

elever testes med Hogrefes tests i dansk og matematik inden opstart, resultaterne er efterfølgende 

udgangspunktet for holddelingen i fagene. Østergård har både en matematikvejleder og en 

læsevejleder tilknyttet som forestår testningen. Da testning kan være udtryk for et øjebliksbillede og 

derfor bør suppleres, vurderes eleverne efterfølgende på de enkelte hold frem til efterårsferien, hvor 

de endelig hold dannes. Eleverne befinder sig på mange forskellige niveauer ved indskrivning, 

nogle har ikke fulgt undervisning i almenklasser, andre har haft reduceret skema, støtte eller har 

været tilknyttet en specialklasse. Vi bestræber os derfor på at have fokus på hver enkelt elevs 

nærmeste udviklingszone for derved at skabe grobund for mest mulig progression og udvikling.  

 

Obligatoriske fag 
Undervisningen i obligatoriske fag tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og 

muligheder, og har et alment dannende og personlighedsudviklende sigte. Vores målgruppe har ofte 

indlæringsmæssige udfordringer som medfører, at der aftales fritagelse fra et eller flere af de 

obligatoriske fag fra folkeskolen. Der vil her altid være tale om et individuelt skøn som bygger på 

en faglig vurdering af elevens forudsætninger for indlæring og for at træde ind i det læringsmiljø vi 

tilbyder på Østergård. Vi indgår her i dialog med forældre, PPR, sagsbehandlere mv for at finde 

frem til hver enkelt elevs nærmeste zone for udvikling.  

 

Studietid og FP9/10-prøver 

Alle elever modtager undervisning i fagene dansk og matematik 6 timer om ugen i den såkaldte 

Studietid. Holdene er differentierede på 4 niveauer og vi har fokus på at inddrage relevante 

hjælpemidler i undervisningen, samt undervise eleverne i, hvorledes de kan få mest mulig gavn af 

disse hjælpemidler.  

 

Vi tilbyder FP9-prøver i dansk og matematik. Undervisningen på disse prøveforberedende hold 

kræver, at eleverne får yderligere undervisning i dansk og matematik. Denne undervisning ligger i 

valgfagstiden, hvilket medfører, at prøveelever har dansk- og matematikundervisning både i 

studietiden og i valgfagstiden. Da der er tale om en hel del timer, er det her afgørende at 

understrege, at prøver ikke er for alle elever og at bestemt niveau både i forhold til faglighed og 

undervisningsparathed er påkrævet, hvis en elev skal til prøve. Om vi på Østergård tilbyder en plads 

på et eller flere af prøveholdene afgøres dels af vores egen testning, samt af elevens 

undervisningsparathed og kompetencer i forhold til at træde ind i det fagfaglige læringsmiljø. Vi 

benytter derfor, som tidligere nævnt, tiden frem til efterårsferien på at foretage en grundig vurdering 

og gå i dialog med elever og forældre, før vi tager den endelige beslutning om, hvorvidt det er 

realistisk, at en elev skal til prøver. Der er også mulighed for at skifte mellem holdene undervejs, 

hvis en elev udvikler sig i enten dansk eller matematik.  

 

 

Fællestimer, morgensamlinger og pædagogisk tilrettelagt samvær 

To gange om ugen er der fællestimer, fredag morgen i form af ”Forstanderens time” og fredag 

eftermiddag i form af en fællestime sidst på dagen, hvor ugen afsluttes i fællesskab. Derudover er 

der dagligt morgensamling, hvor der synges fællessang, gives beskeder og fejres fødselsdage. Ved 

disse fællestimer og samlinger lægges der generelt vægt på oplysning, fællessang, mærkedage, årets 
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gang og traditioner. Samværet og undervisningen ved fællestimer og samlinger styrker fællesskabet 

og sammenhængskraften på skolen.  

 

I fritidsdelen er der dagligt tilbud om pædagogisk tilrettelagt samvær dels i form af 

eftermiddagssamlingen og aftenserveringen, og dels i form af to faste, daglige aften- og/eller 

aftenaktiviteter. Derudover udgør vores klubtilbud et kontinuerligt tilbud om pædagogisk tilrettelagt 

samvær og støtte. Klub Ø har åbent i hele elevernes fritidsdel og er altid bemandet med mindst én 

medarbejder.  

 

Kontaktlærerfunktion og dokumentation  
Som kontaktlærer har man ansvaret for sine elevers trivsel og udvikling, samt for den primære 

kontakt til elevens forældre. Vi lægger stor vægt på et godt og tæt forældresamarbejde, som bygger 

på gensidig åbenhed og ærlighed. Alle elever har behov for en omsorgsperson til at vejlede og 

hjælpe omkring praktiske gøremål, sociale relationer og personlige forhold. Hvor meget hjælp den 

enkelte elev har behov for afhænger af den enkelte elevs funktionsniveau, og det tilstræbes at 

elevens personlige ansvarlighed forøges i løbet af skoleåret. Kontaktlærerne har gennemsnitligt 5-6 

kontaktelever hver.  

 

Kontaktlærerne arbejder i kontaktlærerteams således, at eleverne har mulighed for trygge og tætte 

relationer til flere voksne på skolen. Med udgangspunkt i kontaktelevernes overordnede mål, som er 

sat sammen med forældrene ved optagelsessamtalen, opstiller kontaktlærerne delmål sammen med 

eleverne, som skrives ind i den enkelte elevs handle- og udviklingsplan (HUP). HUP er 

kontaktlærernes og faglærernes arbejdsredskab i dagligdagen, hvori der skrives mål, indsats, 

succeskriterier, metode, tilgang mv. HUP vil senere på året være udgangspunktet for de 

statusbeskrivelserne der udarbejdes af Østergårds vejledere.  

 

Et vigtigt mål i elevernes efterskoleophold er, at de opnår større selvværd og selvstændighed. Det er 

kontaktlærerens opgave at medvirke til at optimere denne udviklingsproces. Omdrejningspunktet i 

dette forløb er ikke blot elevens potentialer, men i høj grad en bevidst indsats omkring den 

nærmeste udviklingszone. Det handler altså om kontinuerligt at formulere konkrete mål og 

indsatsområder sammen med eleven, hvor eleven i videst muligt omfang inddrages, bevidst- og 

ansvarliggøres omkring effektueringen af de opstillede strategier.  

 

 

  

Kurset  
Efterskolens kursus er på 42 uger. En kursusuge har 7 dage. Selvom der ikke normalt er 

undervisning lørdag-søndag, opfordres eleverne til at have weekendophold på skolen og afprøve 

den anderledes måde at være på efterskole på. Alle eleverne undervises dagligt mandag-torsdag kl. 

8.30-15.30 og fredag kl. 08.30-14.30.  Om eftermiddagen og aftenen er der desuden aktivitetstilbud, 

hvoraf nogle i perioder er obligatoriske.  

 

Holddeling 
Overordnet er undervisningen opdelt i 4 områder: Linjefag, Obligatoriske fag, Valgfag samt 

Særlige dage og uger. Vi har to linjefags perioder; august-december og januar-juni. Der kan således 
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skiftes linjefag én gang i et skoleår. Det er også muligt at have samme linjefag i begge perioder, 

hvis der er plads på holdet.  

 

Elevernes ugentlige undervisningstid fordeler sig som følger:  

• Mandag- torsdag fra kl. 8.30-14.30 

• Fredag fra 8.30-14.30  

Elevernes skoledag indeholder 2 pauser: 

• Formiddagspausen kl. 10.00-10.30 

• Frokostpausen kl. 12.30-13.30 

Tidspunkter for måltider: 

• Morgenmad kl. 7.30 - 8.00 

• Frokost kl. 12.00 - 13.00  

• Aftensmad kl. 18.00 - 18.45  

Oversigt over årets undervisningstilbud 
Linjefagene, Obligatoriske fag, valgfag og forstanderens time ligger mellem kl. 8.00 og 15.30. Klub 

Ø og aftenaktiviteter ligger i fritidsdelen mellem kl. 15.30 og 21.30. 

 

Kontaktlærerteams 

Kontaktlærerne på Efterskolen Østergård arbejder i følgende kontaktlærerteams:  

 
 
 

Holdtype  Antal hold  Hold størrelse  Antal lærere  Antal klokketimer pr uge  

Morgensamling 1 Alle elever 5-10 1,25 h 

Linjefag  6 5-20 elever 13 9,25 h 

Valgfag/ 

Obligatoriske fag  

3-7  3-25 elever 7-10  6,75 h 

Liv og lær  7  8-12 elever Alle kontaktlærer 1h 

Botræning 7  8-15elever Alle kontaktlærer 1,5 h 

Forstanderens time 1  Alle elever 2  0,75 h 

Svømning/idræt 4 10-30 elever 4 5 h 

Medborgerskab  4 20-30 elever 4 1 h  

Dansk 4 5-15 elever 4 3 h 

Matematik 4 5-15 elever 4 3 h 

FP9 dansk/matematik 2 5-15 elever 2 3,25h 

Engelsk 2 5-15 elever 3 2,5 h 

Fællestime 1 Alle elever 3 1 h 

Tysk 1 1-10 1 2,5 h 

Naturfag 1 1-10 1 1h 

Historie/Samfundsfag 1 1-15 1 2,5 h 

Klub Ø 1 Varierende hold 1 Åbent i hele fritidsdelen mandag-

torsdag 15.30-21.30 

Aften- og eftermiddags 

aktiviteter 

1-3 Varierende hold 4 Dagligt tilbydes 1 

eftermiddagsaktivitet og 2 

aftenaktiviteter 

Elevhus:  Kontaktlærerteam: 

Amalienborg CM, EK, JR 

Kronborg, Rosenborg og Frederiksborg TO, AH, TG, JV 

Liselund og Næsgård SF, KK, MCS, JG 

Marselisborg MF, RF, AØ 
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Linjefag 

Der er mulighed for at vælge imellem 6 linjefag i begge semestre og vi garanterer, at eleven får sin 

1. prioritet i et af semestrene.  

 
Linjefagsmuligheder i begge semestre Lærerinitialer 

Krea  CM, AH 

Hest  TPO 

Sport- og Friluftsliv  TG, RF 

Grøn linje  EK, TO, KK 

Køkken  BA 

Musik  JR, MCS 

 
 

Obligatoriske fag 

Alle elever har obligatorisk undervisning i dansk og matematik. Engelsk, naturfag, 

historie/samfundsfag, tysk og idræt er skemamæssigt placeret valgfagstiden. Inden skoleårets start 

er der foretaget en faglig vurdering af, hvilken undervisning den enkelte elev er fritaget fra. Til de 

elever der fritages tilbydes andre valgfag ofte med et mere praksisfagligt eller kreativt fokus.  

Nogle af de obligatoriske fag tilgodeses via emneuger og temadage, hvilket er uddybet i den del af 

indholdsplanen som hedder: ”Alternative dage og uger”.  

 
Dansk Matematik Engelsk Tysk Naturfag Historie/ 

samfundsfag 

Idræt 

SF, JG, AH, NS JV, JG, KK JR, MCS LIS JV TG 

 

TG, JR, CM, 

EK, RF. 

 
 

Valgfag 

Valg er placeret indenfor undervisningstiden, bortset fra enkelte fag som f.eks. E-sport. 

 
Boldspil TG, JR 

Drama AH 

Friluft KK,  

Jagttegn TG 

Traktorkørekort TO, KK 

Hestevalgfag TPO 

Krop og Bevægelse CM, EK 

Svømning CM, EK 

Nem mad og brød BA 

Pedelhold SBJ 

E-sport PD 

Håndværk og design CM 

Bi-valgfag KK 
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Overordnet skema 
Undervisningen på Østergård er struktureret i to overordnede, parallellagte skemaer, som tager 

udgangspunkt i elevernes linjefag. Linjerne Krea, Musik samt Sport og Friluftsliv følges derfor 

skemateknisk ad og det samme gør sig gældende for linjerne: Køkken, Hest og Grøn linje. Det skal 

dog understreges, at skemaet er det overordnede udgangspunkt og, at alle elever får et personligt 

skema, hvor egne valg i forhold til undervisning fremgår.  
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Vejledende timetal som de udmøntes på Østergård 
 

Obligatorisk fag Vejledende 
timetal i 
8.klasse 

Vejledende 
timetal i 
9.klasse 

Timetal på 
Østergård 

Udmøntning på Østergård 
42 skoleuger, hvoraf 34 er såkaldte normaluger 

Dansk 210 210 208 Alle elever har 3 ugentlige dansktimer, svarende 
til 102 timer om året. FP9-elever har derudover 
yderligere 51 timer om året i valgfagstiden, samt 
55 timer i projektskrivning i uge 41, 49/50 og 8/9 

Matematik 150 150 153 Alle elever har 3 ugentlige dansktimer, svarende 
til 102 timer om året. FP9-elever har derudover 
yderligere 51 timer om året i valgfagstiden 

Engelsk 90 90 90 Engelsk tilbydes 2,5 timer om ugen 

 
Tysk 90 90 90 

 

Engelsk tilbydes 2,5 timer om ugen 

 
Naturfag 
(Geografi+Biologi 
+Fysik/kemi) 

150 150 57 Østergårds elever fritages med få undtagelser fra 
de naturfaglige fag: Geografi, Biologi og 
Fysik/kemi. På Østergård har vi derfor valgt at 
undervise i mere lettilgængelige og 
helhedsorienterede natur/teknik -undervisning.  
40 timer i undervisningen  
14 timer i emneuge i uge 15 
3 timer på temafredag den 28/1 

Historie/ 60 60 
 
 
 

116 Historie og samfundsfag tilbydes 2,5 timer om 
ugen i forårssemesteret. Derudover arbejdes 
med begge fag i to emneuger.  
42,5 timer i undervisningen 
22,5 timer historie i emneuge 24 
8 timer samfundsfag i emneuge 49 
34 timer samfundsfag/historie i faget 
medborgerskab 
9 timers historie på temafredagene den 27/8 og 
29/10 

Samfundsfag 60 60 

Kristendom  30 31,5 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 
 

Idræt 60 60 170 Idræt udmøntes via 2 ugentlige valgfag samt en 
temauge.  
-Boldspil: 85 
-Svømning/Krop og bevægelse: 85 

Obligatorisk 
valgfag 

60 60 300 Alle elever på Østergård har et 
praktisk/musisk/kreativt linjefag, som vi anser 
for at stå på mål med obligatoriske valgfag 
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Vejledning på Østergård 
Vejledningens DNA og vision på Efterskolen Østergård, er til enhver tid at stille eleven bedst 

muligt.  

Vejledningen er en stærkt forankret proces over året på Efterskolen Østergård. En proces som har til 

hensigt at fremme den enkelte elevs afsæt for det videre uddannelsesforløb og at bidrage til at skabe 

bevægelse og udvikling ved at udvide elevens uddannelsesperspektiv. Vejledningen tager derfor 

altid afsæt i den enkeltes behov, forudsætninger og ønsker, i målet at afdække den enkeltes 

uddannelsesmuligheder på sigt.  

 

Igennem et grundigt individuelt vejledningsarbejde ved skolestart, vurderer vi i vejledningsteamet, 

hvilke vejledningsaktiviteter, som vil gavne den enkelte elev. Vi tilbyder individuelvejledningen, 

hvis vi ser at eleven ikke kan indgå i gruppevejledning, og vi tilbyder gruppevejledning til de elever 

som kan profitere heraf. Vi arbejder med udgangspunkt i tilgangen ”karrierelæring”, som har til 

formål at udfolde elevernes læringserfaringer, vække nysgerrighed og positivt udfordre elevernes 

forestillinger om uddannelse og job. 

 

Efterskolen Østergård har som målsætning at arbejde med elevens udvikling af personlige, sociale, 

faglige og praksisfaglige evner ift.  at gøre dem klar til videre uddannelsesforløb efter tiden hos os. 

I efteråret tilrettelægger vi brobygning for de af vores elever som i 9.klasse og 10. klasse har 

drømme og ønsker om de ordinære uddannelser. Formålet hermed er at udvide elevens 

uddannelsesperspektiv i målet at styrke elevens kommende valgparathed. Brobygningen tilbydes på 

uddannelsesinstitutioner i nærheden af vores efterskole. 

 

For de af vores elever som er 2. eller 3. årselever har vi stort fokus på at branche- og praksisafklare 

ift. fremtidige uddannelsesvalg. I samarbejde med nærmiljøets lokale virksomheder har vi ansvar 

for og tilrettelægger og organiserer individuelle praktikforløb for de elever, for hvem en praktik 

giver mening.  

 

De elever som ikke skal til prøver og blot er hos os i et år, tilbyder vi at tilrettelægge kortere 

praktikforløb for i foråret, i tidsrummet, hvor der er afvikles, prøver for prøveholdene. 

Brobygning og praktikforløb inddrages i statusbeskrivelserne til at understøtte og beskrive elevens 

ressourcer og begrænsninger.  

 

Vi udfylder Uddannelsesparathedsvurderingerne i www.optagelse.dk, og vi har vejledningspligten 

overfor forældresamarbejdet og ift. til KUI i hjemkommune, alt imens eleven opholder sig på 

Efterskolen Østergård. I forbindelse med vores statusbeskrivelser laver vi anbefalinger til FGU - og 

STU- forløb i elevens fremtid. 

 

Hvis hjemkommune ønsker det, laver vi beskrivelser af elevens specifikke støttebehov, i vores mål 

at stille elev bedst mulig i fremtiden efter tiden hos os på Østergård.  I samarbejde med kontaktlærer 

og skolens ledelse tilrettelægges pædagogiske elevindsatser, som indgår i udarbejdelsen af 

elevuddannelsesplanerne og disse indsatser evalueres og vurderes der på til netværksmøder og i 

statusbeskrivelserne.  

 

Vi værdsætter det tætte samarbejde med sagsbehandlere og uddannelsesvejledere i elevens 

hjemkommune og vi retter tidligt i elevens skoleår henvendelse til disse for at sikre transparens og 

et positivt og stærkt samarbejde omkring eleven.  
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