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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-

vejleder eller PPR. Skolen har plads til 76 elever og er godkendt af Undervisningsministeriet som et 

samlet særligt specialundervisningstilbud.  
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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.  

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. 

 

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


 

7 

 

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

elev og kontaktlærer. Disse mål justeres løbende i takt med elevens udvikling.  

 

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.   
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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. 

 

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.  
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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 

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.  
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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 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 
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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 

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

Liselund og Næsgård SF, KK, MCS, JG 

Marselisborg MF, RF, AØ 
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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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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 

 



 

20 

 

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. 

 

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 
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- ”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.  

 

 

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 
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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 

oplyst og velreflekteret grundlag og forbinde alle de betydningsfulde sammenhæng den enkelte 
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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. 

- At eleverne i 2 moduler om ugen modtager fagfaglig undervisning på deres niveau i både 

dansk og matematik. 
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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.  

Eleverne skal i faget dansk have adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske 

kulturfællesskab. 
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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.  

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.  
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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.   

- 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: 
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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 

  



 

29 

 

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 
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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.  
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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: 
- 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. 
 

Evaluering: 

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

disse efter hvert forløb. 
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- 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? 

 

 

 

HESTElinjen 
 
Mål 

- At eleven gennem det praktisk faglige arbejde opnår tillid til sig selv og egne evner, smat 

udvikler empati og oplever samarbejdet mellem hest og rytter.   

- At eleven udvikler og tilegner sig færdigheder i omgangen med heste. 

- At eleven gennem omgangen med heste lærer om ansvarlighed.  

o Sikker, rolig og ansvarlighed i al omgang med heste. 

o Hestens trivsel og pleje. 

o Rideundervisning i dressur, spring, natur samt jordtræning. 

o Sikker og god træning af hesten.  

o Staldarbejde og hygiejne.  

o Pasning af seletøj. 

o Rengøring og vedligeholdelse af udstyr. 

o Hestens fodring og sundhed og trivsel. 

o Rytterfitness. 

o Hestemærke. 

o Stævne/ opvisning. 

o Besøg hos en berider/ ridecenter. 

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 på en forsvarlig og sikker måde 

- Staldarbejde 

- Pasning af seletøj 

- Rengøring og vedligeholdelse af udstyr 

- Hestens fodring 

- Rytterfitness 
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- Hestemærke 

- Stævne 

- Besøg hos en berider 

- Fokus på sund kost for en rytter 

 

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, hvor det at opleve glæde ved at skabe og erfare i praktisk arbejde er i 

fokus. Undervisningen bestræber sig på at give eleverne mulighed for at dygtiggøre sig og få viden 

om og muligheder for at afprøve teknikker og færdigheder, indenfor design, billedkunst og 

håndværk. 

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

socialt. Eleverne vil få mulighed for at fordybe sig individuelt og samtidig lære at være en del af en 

større sammenhæng, hvor alle kan bidrage med noget til fællesskabet. 

 

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 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 arbejde med formidling af budskaber i forskellige udtryk og kommunikationsformer. 

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

- At få viden om idéudviklingsmetoder, og udvikle idéer med inspiration fra hverdagsliv, kulturer 

og tidsperioder. 

- At ved vejledning tilpasse designprocesser ud fra eksperimenter og analyse  

- At få viden om form og funktion i udførelse af produkt 

 

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. 
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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 

 

 

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   



 

46 

 

 

 

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 

 

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 
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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 og 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 Indhold Placering/varighed 
Praksis Planteavl - Dyrkning af afgrøder 

og grøntsager samt 

frugt 

- Indblik i konceptet 

”fra jord til bord” 

- Lejligheds vis salg 

af produkter 

- At arbejdet udføres 

ergonomisk korrekt 

4 uger + 1 bufferuge 

Teori Planteavl - Teori omkring 

dyrkning af afgrøder 

- næringsstoffer 

4 uger + 1 bufferuge 

 

Emne 2 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Praksis Dyr - Deltagelse i 

produktionen 

- Indblik i dyrenes 

adfærd og behov 

- Pasning og pleje af 

dyr 

- Rengøring af 

staldarealer 

- At arbejdet udføres 

ergonomisk korrekt 

4 uger + 1 bufferuge 

12+3 timer 
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Teori Dyr - Pasning af dyr i 

praksis 

4 uger + 1 bufferuge 

12+3 timer 
 

Emne 3 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Teori Mikroorganismer - Give eleverne en 

forståelse af 

mikroorganismernes 

liv 

4 uger + 1 bufferuge 

12+3 timer 

Praksis Konservering af 

madvarer i praksis 

- Plukke frugt 

- Fremstille 

marmelade  

- Fremstille ost 

4 uger + 1 bufferuge 

12+3 timer 

 

Emne 4  

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Teori Teknik - Håndtere værktøj 

- Vedligeholde 

maskiner 

- Rengøring og 

vedligeholdelse af 

udstyr 

4 uger + 1 bufferuge 

12+3 timer 

Praksis Teknik - Afprøvning af teori i 

praksis 

4 uger + 1 bufferuge 

12+3 timer 

 

Emne 5  

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Teori Pleje og pasning af 

grønne områder 

- Håndtere værktøj 

- Vedligeholde 

maskiner 

- Rengøring og 

vedligeholdelse af 

udstyr 

- Pleje af skolens ude 

arealer 

- At arbejdet udføres 

ergonomisk korrekt 

4 uger + 1 bufferuge 

12+3 timer 

Praksis Pleje og pasning af 

grønne områder 

- Håndtere værktøj 

- Vedligeholde 

maskiner 

- Rengøring og 

vedligeholdelse af 

udstyr 

- Pleje af skolens ude 

arealer 

- At arbejdet udføres 

ergonomisk korrekt 

4 uger + 1 bufferuge 

12+3 timer 
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Emne 6  

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Teori Julemarked/gårdbutik - Dyrkning af 

afgrøder og 

grøntsager og frugt 

- Indblik i konceptet 

”fra jord til bord” 

- Lejligheds vis salg 

af produkter 

- Håndtering af 

penge 

4 uger + 1 bufferuge 

12+3 timer 

Praksis Julemarked/gårdbutik - Dyrkning af 

afgrøder og 

grøntsager og frugt 

- Indblik i konceptet 

”fra jord til bord” 

- Lejligheds vis salg 

af produkter 

- Håndtering af 

penge 

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  

 

 

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.  

 

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.  
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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.  

 

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 

- 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 
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MUSIKlinjen 
Formål 

Musiklinjen er en kreativ linje, der dygtiggør eleverne indenfor musik. 

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 og behersker forskellige instrumenter på begynder niveau  

- 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, 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 

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 ønsker at skabe 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. 

 

 

Emner: 

Emne 1 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Teori Høre- og rytmelære Stomp, Thetamusic.com osv. 2 uger + løbende i alle 

uger 

Praksis Diverse øvelser Node- og becifiringslære  

 

Emne 2 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Teori Musikforståelse Lytte til ’nyt’ musik, diskutere 

musiksmag, opbygning, 

2 uger + løbende i alle 

uger 
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dynamik, koncertbesøg, 

genrekendskab 

Praksis Musikanalyse   

 

Emne 3 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Teori Sammenspil Sammenspil i store og små 

konstellationer, instrument-

rotering, sang/kor, egen 

komposition, koncert/turne 

4 uger + løbende i alle 

uger 

Praksis Banddoktor.dk   

 

Emne 4  

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Teori Lyd/Lys Opsætning af pa og lys, 

afvikling af koncerter 

1 uge + løbende i alle 

uger 

Praksis Sikkerhed 

 

 

  

 

Emne 5 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Teori Instrumentundervisning Guitar, klaver, bas og 

trommeundervisning 

Løbende alle uger 

Praksis    

 

Emne 6 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Teori Musikterapi Yoga, mindfullness 1 uge + løbende alle 

uger 

 
Emne 7 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Teori Musikproduktion Egen produktion, lære at finde 

rundt i et virtuelt studie 

4 uger  

Praksis Garageband   

 
Emne 8 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Teori Musikhistorie Besøg på Musikhistorisk 

Museum, musiktraditioner 

1 uge + løbende i alle 

uger 

Praksis Lytte til musik i et 

historisk perspektiv 

Instrumenternes 

historie og udvikling 

Musik forstået i et 

samfundsmæssigt perspektiv, 

Den danske sangskat 
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Emne 9 

Fag Emne Indhold Placering/varighed 
Teori DJ for a day Ugentlig diskotek på efterskolen Løbende alle uger 

Praksis Lære at betjene dj-

udstyr og 

sammensætte en 

playliste 

  

 
Til det ”fælles bedste” 

- Stå for optrædener til samlinger og events  

- Spille til skolens markedsdage og lign.   

- Samarbejde med andre linjer om tværfaglige projekter   

- Evt. radiokanal/podcast 

- Forårskoncert og julekoncert + Turne til søsterskole og andet. 

 

 

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 

- Eleven kan synge med god intonation og klang 

- Eleven kan synge med på at bredt repertoire af sange fra forskellige genre og kulturer 

- Eleven har kendskab til forskellige måder at udtrykke sig med stemmen 

Spil:  

- Eleven kan deltage i sammenspil 

- Eleven har viden om sammenspilsmåder og spilleteknik på instrumenter 

- Eleven kan spille efter simpel notation og gehør 

- Eleven kan og tør kaste sig ud i simpel improvisation  

Musikanalyse:  

- Eleven kan analysere egen og andres musik.  

- Eleven har viden om metoder til musikanalyse 

- Eleven kender til de forskellige instrumenter og kan genkende i en musikalsk sammenhæng 
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- Eleven kan udtrykke sig meningsfuldt om musikken, dens virkemidler 

Musikudstyr: 

-  Eleven kan betjene teknisk musikudstyr  

- Eleven har viden om brug af teknisk musikstyr og sikkerheden forbundet dermed 

Musikterapi: 

- Eleven skal erhverve sig værktøjer til bruge musik aktivt med henblik på koncentration 

’indre balance’ og selvindsigt. Kan lytte og opleve musik på et følelsesmæssigt plan. 

 

Musikhistorie: 

- Eleven har kendskab til forskellige perioder i musikken, har kendskab til de mest betydende 

kunstnere fra forskellige genrer. Forståelse for musikkens betydning i et historisk og 

samfundsmæssigt perspektiv. Lære om musikkens betydning i forskellige kulturer 

 

Musikalsk skaben: 

- Komponere og arrangere egne produktioner. 

- Eleven har viden om enkle musikstykkers formål, struktur, instrumenter og digitale mediers 

udtryksmuligheder  
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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. 
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                          . 

VALGFAG 
på 

 

 

 

 

 

 

 
 

Der udbydes i alt 3 runder valgfag i løbet af skoleåret inden for følgende kategorier: 

 

Det musisk/kreative (fx: håndværk og design, julemarked, metalværksted, kor mv.) 

Her undervises der i teknikker, fordybelse, kunstneriske udtryk og processer. 

Eleverne opøver samtidig færdigheder i procesforløb og færdiggørelse af produkt. 

 

De grønne fag (fx: jagttegn, heste, krop & bevægelse) 

Her undervises der i teknikker, fordybelse, naturforståelse, miljø og lign. Eleverne 

opøver samtidig færdigheder i at opholde sig i naturen og i vigtigheden af motion og 

bevægelse. 

 

Idræt & Motion (fx: fodbold, idræt, ridning, cykling mv) 

Her undervises der i specifikke idrætsmæssige teknikker, leg, kropsforståelse- og 

udfoldelse mv og lign. Eleverne opnår samtidig glæden og vigtigheden af motion og 

bevægelse i dagligdagen. 

 

Boglige valgfag (fx: historie, naturfag, tysk mv) 

Målet er at styrke disse boglige fag som supplement til undervisningen i forbindelse 

med undervisningen på linjefagene. 

 

Eksistens (fx: botræning, selvudvikling mv) 

Gennem debat, film mv. tages der udgangspunkt i for den unge vigtige forhold, som pubertet, 

identitet, selvindsigt, livsduelighed og eksistens. 
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BOLDSPIL 
Tirsdag 13:00-15:30 

1.og 3. periode 

 

Formål med faget 

- 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.  

 

Emner 

Emne 1:  
Fag Emne  Indhold Placering/varrighed 

Praksis Fodbold Skud, holdånd, 5 uger 

Teori  

Spilforståelse, sundhed, 

roller og funktion Til efterårsferien 

 

Emne 2:  
Fag Emne  Indhold Placering/varrighed 

Praksis Floorball Skud, teknik, kamp 6 uger  

Teori  

Spilforståelse, taktik og 

roller Til juleferien 

 

Emne 3: 
Fag Emne  Indhold Placering/varrighed 

Praksis Basket Kast, motorik, teknik 5 uger  

Teori  Spilforståelse, regler Til vinterferien 

 

Emne 4: 
Fag Emne  Indhold Placering/varrighed 

Praksis Indendørs fodbold Skud, holdånd,  4 uger 

Teori  Kondition  

 

Emne 5: 
Fag Emne  Indhold Placering/varrighed 

Praksis Badminton Skud, taktik, koordination 4 uger 

Teori  Taktik  
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Emne 6:  

Fag Emne  Indhold Placering/varrighed 

Praksis Slagbold Koordination,  8 uger 

Teori  Sundhed, trivsel og kost  
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Indhold 

- Opvarmning, konditionstræning, boldkontrol, positionstræning, spiltræning, teknisk træning, 

udstrækning, sundhed, kost, kondition, taktik og koordination 

 

Materialer 

- Redskaber fra hallen 

- Hallen 

- Boldbanen 

 

Produkt 

- Glæde og sammenhold på banen 

- Deltage i turneringsdag på søsterskole 

- Bedre kondition og teknik 

 

 

Faglige områder og kompetencer 

Gennem forskellige aktiviteter vil vi udvikle elevens evne til at deltage i regelbaserede boldspil 

såvel individuelt som på hold. Desuden skal eleven lære at udvise hensyn og tolerance i 

idrætsaktiviteter, der indebærer kropskontakt. Gennem lege og træningsøvelser vil vi søge at 

udvikle elevens evne til koordination, balance og kropsspænding. Gennem aktiviteter vil vi søge at 

udvikle elevens viden om sammenhænge mellem fysisk aktivitet og trivsel.  

- Eleven har viden om principper for opvarmning.  

- Eleven kan med støtte fastholde koncentration og fokus i idrætsudøvelse.  

 

Pædagogisk praksis 

- Vi gør stor brug af humor og leg. 

- Vi arbejder ihærdigt på at skabe et læringsmiljø, hvor der er trygt og plads til alle.  

- Vi gør brug af positiv motivation.  

- Vi tilrettelægger undervisningen således, at der er mulighed for differentiering i forhold til 

den enkeltes niveau.  

- Undervisningen vil foregå i skolens hal og skolens boldbane 

 

Mål 

- Eleverne skal kunne indgå i fodboldkampe mellem Østergård og andre skoler 

- Eleverne skal have en fornemmelse af at have afgørende betydning for holdet/fællesskabet 
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DRAMA 
Mandag 13:45-15:30 
Tre perioder: 

1. periode: fra skolestart uge 35 til og med uge 51 

2. periode: fra uge 1 til og med uge 12 

3. periode: fra uge 14 til og med uge 24 
 

Emner 

Improvisation 

- Øvelser der træner  

- Opmærksomhed i en gruppe/i et rum, samt samarbejde. (”Bombepind”, “walktheroom”, 

“Zipp-zapp-boing”, “Rødgulgrøn med nøgler”, ”vampyrmorder”, ”guide en blind” og 

spejlinger) 

- At turde være impulsiv/følge en andens initiativ/læse en situation (”Frys”, 

”bevægelsesmaskine”, ”gæt morder/våben/sted”, mimeleg) 

 

Udtryk og indtryk 
- Stemmetræning/lydkulisser/lydoptag udenfor/stemninger 

- Bevægelse til musik 

- Kropssprog og mimik  

- Statusøvelser.   

- Øvelser med masker, ”møde med en ny verden” 

 

Bag masken 
- Kort kursus i teatersminke 

- Interview af hinanden i forskellige roller 

- Spille samme scene igen og igen med forskellige roller og stemninger 

 

Klovnen i mig selv 
- Improvisation med klovne; skabe sin egen sjove karakter ved at bruge de tidligere øvelser. 

Afprøve i lokalmiljøet? 

 

Sketcher 
- Skabe små scener med roller. Udgangspunkt i elevernes ideer, jokes/vitser, ”stjæle” fra 

fjernsyn etc. (Fremvise til halloween? Julemarked? Galla? etc)  

 

Organisering 

- Lokaler: ønsket hallen til de mere pladskrævende øvelser.  

Fast mødested.  

- Fast start og slut på alle gange; opvarmningsøvelse og highfive/tak for i dag. 

- Nogle øvelser er korte og gentages fra gang til gang, så man kan mærke udvikling.  

- Evaluering mellem øvelserne med tommel op/tommel ned for hvordan man synes øvelsen 

var, gerne sætte ord på/uddybe kort 
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Materialer 

- Teatersminke 

- Masker  

- Kostumer 

- Selvlavede kort med instruktioner/set-ups 

- Film/medier 

- Diverse remedier som nøgler, kølle etc. 

 

Produkt 

Processen er det primære fokus gennem hele forløbet, dog er der muligheder for små produkter 

undervejs. 

Evt. at holdet udfører sminkning af medelever til fastelavn.  

Evt. produkt i emnet med sketcher med fremvisning for skolen. 

 
Mål 

For hele perioden er målet at eleverne får nye erfaringer der gør dem mere bevidste om deres eget 

og andres kropssprog og mimik. Derudover at de får træning i at turde udtrykke sig på forskellige 

måder i en lille gruppe og eventuelt på en scene, men fremfor alt at have det sjovt og udfordre egne 

grænser.   
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FRILUFT 
Mandag 13:45-15:30 
Forløber over 12 undervisningsgange fra august til december 

 
Emner 

- Praktisk arbejde med håndtering af håndværktøj 

- Spejderliv 

- Årets gang i naturen 

 

Indhold 

- Snitte små figurer 

- Fremstille små insekthoteller 

- Bål 

- Hugge brænde 

- Gåture i skoven 

- Tjekke bistader 

 

Placering 

- Vi vil være i friluft-området 

- Vi vil gå ture i den lokale skov 

 

Organisering 

Eleverne vil for hver gang få præsenteret de mulige opgaver og kan derefter vælge sig ind på det de 

har lyst til. Dog hvis en opgave ikke bliver færdig i en undervisning, skal den gøres færdig næste 

gang, inden en ny startes op. 

Vi vil ca. 1 gang om måneden gå en tur i skoven for at se på de forandringer, der sker i naturen når 

årstiderne skifter. 

 

Materialer 

- Håndværktøj, som hentes i Kornkammeret. 

- Brædder til insekthoteller 

- Skruer der passer til 

- Snitteknive 

- Snittebøger til inspiration 

- Hassel- eller piletræ til snittearbejde. 

- Remedier til at lave bål 

- Bi-tøj  

 

Produkt 

- Produkter til julemarkedet, insekthoteller, snittede figurer, honning. 

- At eleven føler glæde, ro og tilfredshed med at være ude i naturen.   
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Mål 

- At eleverne opnår færdigheder i at færdes i naturen. 

- At eleverne kan håndtere håndværktøj, såsom skruemaskiner, snitteknive, økser, save osv. 

- At eleverne kan håndtere starte og slutte et bål under sikre forhold.  
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JAGTTEGN 
Onsdag 16:00-17:30 
4x10 uger 

Derudover skal eleverne på lerduebanen mindst to gange, og tidspunktet afpasses til banernes 

åbningstid.  
 

Emner 

- Jagtlovgivning 

- Vildtkending 

- Jagthunde 

- Naturtyper og terrænpleje 

- Forlægning af vildt 

- Våbenkendskab 

- Skydning og afstandsbedømmelse 
 

Vi arbejder med udgangspunkt i praksis, for at formidle den teori lærebøgerne beskriver, på en 

forståelig måde, og opnå en langt bedre indlæring og forståelse for det teoretiske stof. Vi ønsker om 

at udklække dygtige nyjægere, hvor den enkelte gennem jagttegnsforløbet, har fået en forståelse for 

jagten, og jægerens rolle i et moderne samfund. 

I løbet af kurset vil der være ekskursioner ud af huset, hvor vi blandt andet besøger en skytte, en 

jagtforretning., og muligvis deltager som klappere på en selskabsjagt. 

 

Organisering 

Vi arbejder med udgangspunkt i praksis og forsøger ved hjælp af samtaler og oplevelse, at skabe 

sammenhæng mellem teori og praksis. 

 

Materialer 

- Grundbog til jagttegnsundervisning + den tilhørende lovsamling. 

 

Produkt 

At eleverne erhverver sig et jagttegn. 

 
Mål 

At eleverne får en større naturforståelse, hvilket er med til at give dem en øget opmærksomhed på 

deres omgivelser, når de færdes i naturen. 

Det skulle gerne medvirke til en livslang glæde, ved at komme ud i naturen. 
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KROP OG BEVÆGELSE 
 

Emner 

- Kroppen der kan bære os hele livet.  

- En god muskulatur øger vores bevægefrihed. 
 

Indhold 

- Holdningskorrigerende træning 

- Balanceøvelser 

- Koordineringsøvelser 

- Let konditionstræning 

- Lidt anatomi 

 

Organisering 

Individuel og hold træning, med udgangspunkt i den enkeltes niveau. 

 

Materialer 

- Redskaber fra hallen 

- Området omkring skolen 

- Vores egen krop(vægt) 

- Lidt teoretisk materiale 

 

Produkt  

Bedre holdning, balance og bevægelighed. 

 
Mål 

- 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 
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NEM MAD OG BRØD 
Tirsdag 13:00-15:30, varer hele året 

Placering: Østergårds køkken 
 
Emner og mål 

Sundhedsbevidsthed 

- Eleven har viden om sund brød  
- 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 madens holdbarhed 

 

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 

 

Madvaredeklarationer og fødevaremærkninger 
- Eleven kan aflæse madvaredeklarationer og fødevaremærkninger 

- Eleven har viden om fagord 

- Eleven har viden om næringsdeklarationer og tilsætningsstoffer. 

 

Madlavningens mål og struktur 
- Eleven kan lave mad/brød 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 
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- 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 

 

Madens æstetik 
- Eleven kan fortolke sanse- og madoplevelser 

- Eleven har viden om sanselighed 

 

Måltidets komposition 
- Eleven har viden om grundprincipper for opbygning af måltider/brød 

- Eleven kan opbygge måltider/brød til særlige anledninger 

- Eleven har viden om måltidsanledninger  
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PEDEL 
Tirsdag 13:00-15:30 

 
Emner 

- Kendskab til værktøj 

- Vedligeholdelse  

- Beskæring af div. Træer, buske og planter.  

- Oprydning  
 

Indhold 

På pedelholdet vil vi bestræbe os på at få klædt eleverne godt på, så de for et indblik i pedellens 

hverdag.  

 

Organisering 

Undervisningen foregår som en normal hverdag som en pedel. Der vil ikke forventes det store af 

eleverne, andet end godt humør og gåpåmod.  

 

Materialer 

Her vil der blive brugt lidt forskelligt, det vil blandt andet være skruemaskiner, hammer, 

hækkeklipper osv.  

 

Produkt 

Klar til at kunne bruge nogle værktøjer som eleverne ikke er vandt til. Og kan bruge fremadrettet. 

 

Mål 

Målet er, at eleverne har haft et fedt valgfag, hvor de lære en masse om hvordan man bruger de 

forskellige værktøjer og hvordan pedellens hverdag kan se ud på Østergaard. Samt at det kan være 

en mulighed for at få styrket fællesskabet, enten et allerede eksisterende, eller der kan opstå nye.   
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RENGØRING 
Tirsdag 13:00-15:30 
 

Emner 

- Rengøring 

- Dosering 

- Ergonomi 

 

Indhold 

Det handler ikke om at gøre rent – men at holde rent. 

- Toiletrengøring 

- Aftørring 

- Støvsugning 

- Gulvask 

- Brug af vaskemaskine 

 

Organisering 

Vi arbejder med det praksis og snakker løbende om det vi laver, for at se og bruge sammenhæng 

mellem praksis og teori. 

 

Materialer 

- Rengøringsartikler 

 

Mål 

- At få en forståelse hvorfor det er nødvendigt at holde rent. 

- At eleverne kan bruge rengørings redskaber korrekt 

- Selvstændighed 

 

Produkt 

- At være med til at holde rent på eget værelse, slot og fællesområder.  

- At kunne videregive egen viden til kammeraterne for at hjælpe dem. 
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RIDNING/HEST 
Onsdag, 08.30 – 12.00 
2 lektioner 
 

Emner 

- Hestens røgt og pleje 

- Ridning/træning af hesten fra jorden 

 

Indhold 

- Sikkerhed i omgangen med hesten 

- Rideundervisning 

- Pasning af seletøj 

 

Organisering 

Eleverne vælger for hver gang den opgave de helst vil på. Enten i små grupper eller individuelt. 

(Der arbejdes praktisk med hestens røgt og pleje og samtidig stor fokus på sikkerheden i omgangen 

med hesten. 

Efterfølgende arbejder vi med hestene på ridebanen. 

 

Materialer 

- Materialer i stalden og på ridebanen. 

 

Produkt 

- Eleven har fået selvtillid i sin omgang med hesten. 

- Mulighed for deltagelse til Østergårdens ridestævne. 

 
Mål 

- At eleven er blevet fortrolig med hesten og kan håndtere den på en sikker og forsvarlig 

måde. 

- At eleven kan passe og pleje hestene. 

- At eleven på rolig vis, enten kan ride eller håndtere hesten fra jorden ude på banen.  
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SVØMNING 
Onsdage 13.00-15.30, halvårligt  

 

Emner 

- Vandøvelser 

- Svømning på eget niveau 

- Frivillig svømmetræning 

- Vandlege 

- Sikkerhed i vand 

- Hygiejne før og efter badning svømmehal 

 

Indhold 

Der tilbydes forskellige fælles aktiviteter i svømmehallen, herunder f.eks. vandlege, 

svømmetræning og forskellige vandøvelser. Vi arbejder med sikkerhed i vandet og hjælper gerne 

elever der har et ønske om at lære at svømme, få lagt et svømmeprogram mv Vi har desuden et 

generelt fokus på hygiejne i forhold til at få vasket sig før og efter besøget i svømmehallen.    

 

Organisering 

Hold på omkring 30 elever, 2-3 lærere fra Østergård, 2 livreddere i svømmehallen  

 

Mål 

- 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  
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TRAKTORKØREKORT 
 

Emner 

Teoretisk undervisning 

- Teori omkring traktorkørsel 

- Træning af teoriprøver 

- Færdselsrelateret førstehjælp 

 
Praktisk kørsel med traktor 

- Sikkerhed 

- Alm kørsel 

- Kørsel m vogn  

- Orientering i trafikken 

- Tegngivning 

- Placering 

- Bakning med vogn 

 

Organisering 

- Undervisning på mindre hold 

- Undervisning og kravlegårdskørsel på Østergård 

- Vejkørsel med kørelærer 

 

Materialer 

- Skolens traktor (og eventuelt plæneklipper til bakning med vogn øvelser) 

- Teoribog som også er tilgængelig via NOTA 

- Online øve-prøver 

 

Produkt 

- Traktorkørekort 

 

Mål 

- At bestå den teoretisk prøve 

- At bestå færdselsrelateret førstehjælp 

- At bestå køreprøven 
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ALTERNATIVE 

DAGE OG UGER 
på 
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ALTERNATIVE DAGE OG UGER 
 

I løbet af skoleåret afbrydes de normale uger af særlige temadage og emneuger. Formålet med disse 

uger er at give eleverne mulighed for at arbejde tværfagligt og fordybe sig i særlige stof- og 

aktivitets områder, som bidrager til skolens målsætning for undervisning og samvær.  

 

Da emneuger og særlige dage medfører et opbrud i elevernes kendte struktur og hverdag, er en 

grundig forberedelse af afgørende betydning. Forberedelsen af eleverne påbegyndes ugen op til den 

alternative dag eller uge, hvor de informeres om de aktiviteter de skal være en del af. Vi benytter 

blandt andet pædagogiske redskaber som HV-skemaer og visualiseringer, for at tydeliggøre struktur 

og formål. Eleverne får god mulighed for at stille opklarende spørgsmål og give udtryk for 

eventuelle bekymringer, når strukturændringen drøftes ude i de små enheder. Erfaringsmæssigt kan 

vi konstatere at det er af stor betydning for eleverne at holder fast i spisetider og samlinger. Dette 

giver et genkendeligt og fast holdepunkt på den alternative dag, hvorfor vi yderst sjældent flytter 

disse aktiviteter, medmindre vi er på ekskursion eller lignende. Men selv der forsøger vi i videst 

mulige omfang at spise madpakker på det samme tidspunkt som vi plejer.  

 

Uanset hvilken bekymring vores elever måtte have for en alternativ dag eller uge, forsøger vi at 

imødekomme dette med særlige aftaler og tydelighed. Eleven skal f.eks. kende sin mulighed for at 

kunne trække sig, hvis situationen bliver for svær eller uoverskuelig. Elevens forældre er ofte en 

vigtig medspiller i disse situationer, da de kan bakke op og hjælpe med forberedelsen af eleven og 

derved bidrage til at skabe tryghed omkring situationen.   
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INTROUGER 
På Efterskolen Østergård lægger vi vægt på en langsom, tryg opstart med god tid til at eleverne kan 

falde godt til i vores slotte. Det er vores erfaring at gode relationer til kontaktlærerne og en tryg 

base i de små enheder bygger bro til det store fællesskab på skolen og den undervisning eleverne 

skal være en del af, resten af skoleåret. Vi starter derfor året op med 2,5 ugers intro, hvor der 

foruden tryghed og relationsdannelse lægges vægt på at udvikle den enkelte elevs sociale, 

personlige og praksisfaglige kompetencer.   

 

 

Indholdsplan over introugerne 
 

Introuge 1 

Overordnet Emner Indhold Placering/varighed 
 

Slot, værelse, 

skolen, faciliteter 

 

 

 

- Kendskab til 

skole og 

lokalområde 

- Intro til 

botræning 

- Teambuilding i 

kontaktgrupperne 

- Intro til Viggo 

- Relationsdannelse 

til kontaktlærere 

og slotsgrupper  

- Elevens mål for 

skoleåret 

- Daglige rutiner i 

husene 

- Ekskursioner i 

nærmiljøet, 

herunder Mern og 

Vordingborg 

- Fokus på at 

kunne cykle og 

færdes sikkert på 

vejene 

Botræning: Mit værelse, 

struktur for rengøring, 

oprydning og personlig 

hygiejne 

Husregler og coronaregler 

Tøjvask og vasketider 

Østergårds dagligdag 

Daglige rutiner i huset 

Cykel: der arbejdes med at alle 

elever kan cykle og færdes 

sikkert i trafikken 

Teambuilding: Tillidsøvelser, 

relationsdannelse imellem 

eleverne via aktiviteter og 

samtaler 

Viggo: Eleverne introduceres 

til elev-Viggo på deres 

telefoner 

Kontaktlærere: 

Relationsdannelse til 

kontaktlærerteam via samtaler 

og aktiviteter 

Elevens mål: Gennemgang af 

elevens mål for skoleåret med 

kontaktlæreren, samt dialog 

om delmål 

 

5 dage: 11, 12, 13, 16, 

17 august 

Organisering Materialer Mål Produkt 
Primær 

organisering i 

kontaktgrupperne i 

husene 

 

 

 - Intro til skolen, hverdag 

mv, samt intro til det at 

værre efterskoleelev 

- Strukturering af 

hverdagsrutiner i de 
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Introuge 2 

Overordnet Emner Indhold Placering/varighed 
Ryste sammen tur 

 

 

 

 

- Relationsdannelse 

på tværs af 

kontaktgrupper 

- Fælleskabsdannende 

aktiviteter  

- Cykeltur 

- Fælles 

aktivitetestur til 

Feddet 

- Fælles cykeltur 

til Labyrintpark 

- Fælles aktiviteter 

på Østergård 

med mulighed 

for at overnatte i 

telt på tværs af 

kontaktgrupper 

3 dage: 18, 19, 20 august 

Organisering Materialer Mål Produkt 
Eleverne har 

mulighed for at 

mødes på tværs af 

kontaktgrupperne, 

sove sammen i telt og 

deltage i aktiviteter 

sammen 

Telte 

Diverse materialer til 

aktiviteter på Østergård 

- Eleven danner 

relationer på 

tværs af 

kontaktgrupper 

- Eleven oplever at 

være en del af en 

 

 

 
enkelte huse, herunder 

vasketider, måltider, 

personlig hygiejne  

- En-til-en gennemgang af 

elevens mål for 

skoleåret, samt 

udarbejdelse af konkrete 

delmål 

- Eleven kan selvstændigt 

gå på Viggo, skrive 

beskeder og se sit skema 

- Eleven har opbygget en 

relation til sit 

kontaktlærerteam 

- Eleven kan cykle og 

kender de vigtigste 

regler for sikkerhed i 

trafikken 

- Eleven har dannet 

relationer til andre 

elever i huset 
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efterskole og et 

efterskoleliv 

- Sociale 

aktiviteter 

 

 

 

 

 

 

Introuge 3 

Overordnet Emner Indhold Placering/varighed 
 

 

 

 

 

 

 

 

Introduktion til skolens 

undervisning, fag og 

aktiviteter 

Test i dansk og 

matematik 

Elevens personlige 

skema gennemgås med 

kontaktlæreren 

- Introduktion til linjefag 

- Introduktion til valgfag 

- Introduktion til studietid 

og prøvehold 

- Eleven introduceres til 

sit eget, personlige 

skema 

4 dage – 23, 24, 25, 26 

august. 8.00 -  

Organisering Materialer Mål Produkt 
Organisering 

fagteams 

 

 

 

 

 

Skolecomputer 

Faglige materialer 
- Eleverne testes i dansk 

og matematik og 

inddeles på baggrund af 

disse test på 

niveauinddelte hold 

- Eleven kender 

forventninger og rutiner 

på sit linjefag, valgfag og 

studietidshold 

- Eleven kender de elever, 

de skal være på hold med 

i de forskellige fag 

- Eleven kender de lærere 

de skal have i de 

forskellige fag 

- Eleven ved, hvor 

undervisningen er 

lokaliseret 

- Eleven har gennemgået 

sit personlige skema med 

sin kontaktlærer 
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BLIVEWEEKENDER OG TIDLIG ANKOMST 
På Efterskolen Østergård har vi årligt to bliveweekender og en søndag med tidlig ankomst. 

Bliveweekenderne er placeret i forbindelse med to af skoleårets store events, nemlig Efterskolernes 

dag og Østergårds eget julemarked. Søndagen med tidlig ankomst er placeret op til vores lejrskole 

således at vi kan forberede og undervise vores elever i, hvad de skal igennem på lejrskolen.  

 

Indholdsplan for bliveweekender og søndag med tidlig ankomst 
Bliveweekend 

Overordnet  Emner  Indhold  Placering/varighed  
 

Efterskolernes 

dag 
  

  

  

  

  

-Præsentation af vores 

praksisfaglige linjer 

-Præsentation af 

Østergård 

-At være rundviser 

-At navigere i store 

fællesskaber og i den 

forbindelse være 

bevidst om egne behov 

  

Lørdag 25/9 forberedes åbent hus med 

aktiviteter på de enkelte linjer: 

Hest: Eleverne forbereder at fremvise 

forskellige discipliner på ridebanen og i 

stalden.   

Musik: Eleverne forbereder at fremvise 

hvordan de arbejder med samspil, samt 

hvordan der kan arbejdes med 

musikprogrammer på IPad  

Krea: Eleverne forbereder en udstilling af 

de produkter de har lavet på linjen, samt 

forbereder hvilke kreative aktiviteter der 

skal fremvises 

Sport- og friluftlinjen: Forbereder 

forskellige sportsaktiviteter der skal 

fremvises i hallen.   

Grøn linje: Forbereder at der om søndagen 

skal være æblemost- og honningsmagning 

på linjen.   

Køkkenlinjen: Forbereder opgaver i 

køkkenet om søndagen, herunder 

hjemmebagt kage og kaffe i spisesalen  

Søndag den 26/9: Eleverne undervises om 

formiddagen i følgende emner:  

-Rundvisning, samt dannelsen af 

rundviserpar 

-Præsentation af Østergård 

-Præsentation af Østergårds hverdag 

-At kende sig selv og være opmærksom på 

egne behov 

-At vide hvordan og hvornår det er muligt at 

trække sig 

-Repetition af opgaverne på linjen 

2 dage: 25/9-26/9 

Åbent hus på skolen søndag 

kl. 13.00-17.00.   

Organisering  Materialer  Mål  Produkt  
Eleverne organiseres 

på de 6 linjer, 

sammen med deres 

linjefagslærere 

  

  

  

  

-Kort og kuglepenne til 

rundvisere 

- Materialer til 

forskellige aktiviteter 

på linjerne 

- Generelle og 

individuelle HV-

skemaer til dagen  

 -At kunne præsentere sin egen linje 

-At kunne beskrive hverdagen på Østergård 

-At kunne være rundviser 

-At kunne være opmærksom på egne behov 

på alternative dage 
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Bliveweekend 

Overordnet  Emner  Indhold  Placering/varighed  
 

 Julemarked 
  

  

  

  

  

-Organisering af elevernes 

eget julemarked 

-Salg af egne produkter fra 

linjerne 

-Juleaktiviteter i værksteder 

-Købmandsmatematik i 

boderne 

-Serviceopgaver forbundet 

med servering i boderne og 

spisesalen 

-Dekoration af egne boder, 

hvor egne produkter 

fremvises så flot som 

muligt 

-Produktion af diverse 

skilte og fastsættelse af 

priser for produkter og 

aktiviteter 

-Pedelholdsopgaver 

forbundet med opstilling af 

boder, caféområder mv 

-Fremvisning af musiske 

indslag og julesange  

Lørdag 4/12: I første 

modul planlægges dagens 

aktiviteter på linjerne, som 

alle har en opgave eller 

aktivitet under 

julemarkedet. Eleverne 

medvirker selv til at 

udarbejde vagtplaner til 

deres boder og aktiviteter. 

Søndag 5/12: I første 

modul gennemføres 

oprydning på linjerne. Fra 

anden modul organiseres 

undervisningen i 

juleværksteder:  

-Julesport i Hallen   

-Juleræs i tårnet  

-Juleflim i ophold   

-Juleklip i klubben  

2 dage: 4/12-5/12 

Julemarked på skolen lørdag kl. 

11.00-15.00   

Organisering  Materialer  Mål  Produkt  
Eleverne organiseres på de 6 

linjer, sammen med deres 

linjefagslærere 

  

  

  

  

  

  

-Boder til alle linjer 

-Pengekasser og byttepenge 

-Materialer til at lave skilte 

-Materialer til oppyntning 

-Generelle og individuelle 

HV-skemaer til dagen  

 -At kunne præsentere sin 

egen linje i en flot bod 

og/eller aktivitet 

-At kunne servicere gæster 

i boder og/eller caféer 

-At kunne fremvise 

planlagte indslag for 

publikum 

-At kunne bruge 

købmandsmatematik  

-At kunne være 

opmærksom på egne 

behov på alternative dage 

  

 -Produkter som er produceret på 

egne linjer 
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Bliveweekend 

Overordnet Emner  Indhold  Placering/varighed  
Min Fremtid  
  

  

  

  

  

-Besøg af relevante 

uddannelsessteder  

-Besøg af tidligere 

Østergårdelever som 

fortæller om deres 

nuværende uddannelse eller 

nuværende job 

-Retorik: Opbygning og 

udarbejdelse af en tale eller 

fremlæggelse. Præsentation 

af dig selv ved en 

jobsamtale. Retorikkens 

historie.   

 Lørdag 8/1: Der sættes 

fokus på elevernes 

fremtidsønsker i forhold til 

uddannelse og job. Vi får 

besøg af et par relevante 

uddannelsessteder, samt 

tidligere elever fra 

Østergård som fortæller 

om deres uddannelsesvej.  

Søndag 9/1: Der sættes 

fokus på retorik i forhold 

til at kunne skrive en tale 

eller præsentere dig selv 

ved en jobsamtale.   

2 dage: 8/1-9/1  

Organisering  Materialer  Mål  Produkt  
 -Organisering på mindre 

hold ved undervisning. Ved 

de besøgenes oplæg er alle 

elever til stede.   

 

  

  

  

  

- -At eleverne bliver klogere 

på egne fremtidsønsker 

-At eleverne får et 

realistisk billede af egne 

fremtidsønsker  

-At eleverne får inspiration 

til mulige 

fremtidsscenarier 

-At eleverne møder og 

spejler sig i tidligere 

Østergårdelevers 

nuværende jobs og 

uddannelser 

-At eleverne opnår viden 

om retorikkens historie 

-At eleverne får mulighed 

for at træne relevant 

retorik i forhold til 

fremtidig jobsøgning, 

fremlæggelse mv  
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Tidlig søndagsankomst 

Overordnet  Emner  Indhold  Placering/varighed  

Fokus på lejrskole 

 

  

  

  

  

  

-Programmet for lejrskolen 

herunder hvilke ture vi skal 

på 

-Hvordan bor jeg på 

lejrskolen og sammen med 

hvem 

-Fremvisning af billeder fra 

destinationen, herunder af 

værelser, opholdsrum, 

spisesal mv 

-Beskrivelse af ture, 

ekskursioner og holddeling 

på lejrskolen 

-Beskrivelse af den daglige 

rutine på lejrskolen 

 Eleverne forberedes på 

lejrskolen både i forhold 

til turens faglige indhold, 

planen for ugen, plan for 

indkvartering, 

værelseskammerater mv.   

1 dag: 27/3 

Organisering  Materialer  Mål  Produkt  
Eleverne organiseres i 

kontaktgrupper.  

  

  

  

  

-HV-skemaer til ugen og de 

specifikke dage, tilpasset 

den enkelte elevs behov 

-Billeder af vores 

destination, herunder 

værelser, opholdsrum mv  

-At alle elever føler sig 

trygge ved at skulle afsted 

på lejrskole 

-At alle elever føler sig 

forberedte på at skulle 

afsted på lejrskole 

-At alle elever føler de har 

fået svar på deres 

spørgsmål i forhold til 

lejrskolen  

 HV-skemaer til de elever der har 

behov for denne forberedelse 
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TEMAFREDAGE 
I løbet af skoleåret har vi 10 temafredage, hvor dagen byder på alternative emner og oplevelser. Det 

overordnede formål med disse dage er at styrke sammenhængskraften på skolen via fælles 

oplevelser og fælles læring. Temafredagene vil oftest sigte efter at styrke elevernes generelle 

dannelsesproces med udgangspunkt i en dansk sammenhæng. Der gøres brug af fortælling, sang, 

bevægelse, praksisfaglighed og oplysning om Danmark og dansk kultur.  

 

Oversigt over temafredage 
Temafredag Emne: Mål: 

 

Lærerinitialer 

27/8-21 Lokalhistorie -Kendskab til Østergårds 

historie 

- Besøg på Lilliendal gods 

-Eleverne bliver trygge ved at 

færdes i lokalområdet omkring 

skolen 

-Eleverne lærer hinanden at 

kende på tværs af 

kontaktgrupperne 

BA, CM, KK, TG, 

TPO, EK 

1/10-21 Musik 

 

-At afprøve workshoppen 

”Stomp og Råbekor 

-At afprøve workshoppen 

”Råb og Rytme” 

-At udfordre egne grænser og 

turde prøve noget nyt 

-At grine og finde rytmen 

sammen 

-At eleverne får en sanselig 

oplevelse i fællesskab 

AH, JR, MCS, RF, 

TO 

29/10-21 Demokrati -Kendskab til det kommende 

kommunalvalg 

-Kendskab til den 

demokratiske proces i 

Danmark 

-Kendskab til de største, 

danske partier 

-Besøg i den lokale byrådssal 

BA, CM, KK, TG, 

TPO, EK 

26/11-21 Juletraditioner -Kendskab til danske 

juletraditioner 

- Kendskab til det kristne 

budskab bag de danske 

juletraditioner 

-Kendskab til det hedenske 

budskab bag de danske 

juletraditioner 

-Produktion af julepynt 

-Juleudsmykning af skolen 

AH, JR, MCS, RF, 

TO 

17/12-21 Nytårstraditioner -Kendskab til nytårstraditioner 

i Danmark 

BA, CM, KK, TG, 

TPO, EK 
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-Kendskab til nytårstraditioner 

i andre dele af verden 

-Kendskab til de to mest 

fremtrædende, årlige 

nytårstaler i Danmark 

-Lytte til et uddrag af en af 

dronningens nytårstaler 

-Lytte til et uddrag af en 

statsministers nytårstale 

-Arbejde med at skrive en tale 

selv og afholde den for sine 

kammerater på skolen 

28/1-22 Ekskursion til Den blå planet 

hvor vi deltager i 

specialundervisningsforløbet 

”Sortering af havdyr”  

-Kendskab til begreberne 

karakteristika og 

klassifikation. 

-At eleverne får håndgribelige 

erfaringer med at undersøge, 

diskutere og bestemme 

slægtskab på levende danske 

havdyr ud fra bygningstræk. 

 

AH, JR, MCS, RF, 

TO 

25/2-22 Den store bagedyst 

- Slot mod slot 

-At kunne læse en 

kageopskrift og følge den 

-At kunne benytte de 

nødvendige køkkenredskaber 

forbundet med bagning 

-At kunne benytte 

køkkenmatematiske begreber 

som mål og vægt 

-At kunne samarbejde 

omkring en praksisfaglig 

opgave 

BA, CM, KK, TG, 

TPO, EK 

25/3-22 Gamle lege  -Kendskab til legens historie 

-Kendskab til ældre lege, som 

både voksne og børn 

benyttede sig af i gamle dage 

-Kendskab til historien bag de 

olympiske lege 

-At afprøve gamle lege i 

praksis 

  

AH, JR, MCS, RF, 

TO 

29/4-22 Motionsdag Gennemførelse af motionsløb 

på elevens eget niveau.  

BA, CM, KK, TG, 

TPO, EK 

10/6-22 Emma Gad  

 

 

- Kendskab til Emma Gad 

- Kendskab til 

høflighedsregler forbundet 

med en gallafest 

- Øvelser i galant galla-adfærd 

- Øvelser i god bordskik 

- Lære en forenklet udgave af 

Lancier  

AH, JR, MCS, RF, 

TO 
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LEJRSKOLE 
Efterskolen Østergård tager på lejrskole én uge om året og bestræber sig på at turen hvert andet år går til 

Danmark og hvert andet år til udlandet. I år tager vi til Fåborg, til et feriecenter vi kender og har været meget 

glad for at benytte.  

 

Indholdsplan for lejrskolen 
Lejrskole 
Lokation Emner  Indhold  Varighed  

 

 Fåborg 

  

 

 

 

  

Emnerne på lejrskolen er 

linjefagsspecifikke og 

skal tale ind i de 

ekskursioner linjerne 

tager afsted under 

lejrskolen.   

Lejrskolen til Fåborg skal bidrage til at 

understøtte elevernes faglige, personlige 

og sociale udvikling, samt styrke 

sammenhængskraften på efterskolen som 

helhed, men også fællesskabet på vores 

praksisfaglige linjer eller i 

kontaktgrupperne. Lejrskolen er et 

skolebaseret supplement til den 

almindelige undervisning, der primært har 

sigte på klassens samvær og fælles 

oplevelser.  

5 dage  

Organisering  Materialer  Mål  Produkt  

Eleverne indkvarteres i 

ferielejligheder i 

kontaktgrupper. Der vil i 

ugens løb både være 

kontaktlærerdage, 

linjefagsdage og en 

fællesdag, hvor alle 

elever og medarbejdere 

deltager i aktiviteten.  

 
Styrke elevernes sammenhold via 

fællesoplevelser og en alternativ uge væk 

fra efterskolen 

-Styrke elevernes robusthed i forhold til at 

kunne opholde sig andre steder end på 

skolen, hvor hverdagen ikke er helt den 

samme.  

-Linjefagsture med et specifikt, fagligt 

indhold og besøgsmål som har relevans 

for den praksisfaglige linje. 

-Kontaktgruppeture som har til formål at 

styrke relationerne i slottene via en 

fællesoplevelse sammen med 

kontaktlærerteamet 

-En fællestur med alle elever og 

medarbejdere med fokus på at vi som 

skole skal være fysisk aktive sammen 

-At udvide elevernes kulturelle horisont 
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EMNEUGE 

På Østergård har vi 4 emneuger om året. Formålet med emneugerne er flere: Dels er der et fagligt 

formål, hvor eleverne har mulighed for at fordybe sig i et specifikt område, dels er der et socialt 

formål, hvor eleverne på tværs af slotte og linjer har mulighed for at lære hinanden bedre at kende 

og opbygge nye relationer. Indholdet i emneugerne kan have musisk-kreativ karakter, social 

karakter eller handle om specifik faglig eller praksisfaglig fordybelse. 

Oversigt over emneuger 
Tidspunkt Varighed Overordnet emne Lærerinitialer 

Uge 49 5 dage Kultur og traditioner i andre 

lande 

 

CM, EK, JV, KK, TG, TPO, RF, 

CBM, AØ, BA 

Uge 15 3 dage Naturfag JV, CM, EK, KK, TG, AØ, TPO, 

CBM, BA 

Uge 21 3 dage Kristendom AH, AØ, JG, JR, MCS, RF, TO, 

SF, BIE 

Uge 24 5 dage Historie AH, AØ, JG, JR, MCS, RF, TO, 

SF, BIE 

 

 

Indholdsplaner for emneugerne 
Uge 49 

Emneuge 49 Emner Indhold Placering/varighed 

Kultur og traditioner – 

ude og hjemme 

5 dage – 22,5 timer 
 

 

 

  

Kultur og religion  Hvad tror du på? 

Kirken og kultur 

Folkekirken  

De ti bud som samfunds 

grundlag 

Religioner i andre lande 

Kultur i andre lande 

Bibelfortællinger 

Mandag 9.00-14.30 

Tirsdag 9.00-14.30 

  

Global familie  Hvad er familie?  

Hvilken rolle spiller 

familien i forskellige 

kulturer? 

Hvorfor er der globale 

forskelle? 

Hvad er normer? 

Kønsrollerne og politiske 

synspunkter på familie 

Onsdag 9.00-14.30 

Hvad er kunst? Verdensarven 

Hvad er kunst og hvem 

bestemmer hvad der er 

kunst? 

Abstrakt kunst-Picasso  

Kunst som kultur 

  

Torsdag 9.00-14.30 
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Kultur og magt Etniske grupper 

Samer/inuitter mf. 

Kulturer og styreformer 

(Kirke, Konge, Regering) 

Kunst som social-kunst-

socialklasser  

Kunst og Pressefrihed 

Ytringsfrihed 

Fake news 

Fredag 9.00- 14.30 

Projektskrivning for 

FP9/FP10-hold 

Projektemne: Mig og 

min kultur, med fokus på 

hvad der her dannet mig 

Træning i projektskrivning 

og den proces eleven skal 

igennem for at komme i 

mål 

Mandag-torsdag 10.00-

1430. fredag 0900-12.00  

Madkundskab Mad fra andre lande 

Krydderier og deres 

historie 

Mad og kultur 

 

Vi laver mad fra forskellige 

lande, hver dag i 

emneugen. Et nyt land, 

hver dag.  

Alle dage 1000-1400 

Max 8 elever 

Organisering  Materialer Mål  Produkt  

Undervisning og 

projektskrivning på 

mindre, differentierede 

hold 

Dialog og diskussion 

Film og billeder 

Relevant tur til kulturelt 

mål 

  

  

 
Generelt for alle:  

-At forstå betydningen af 

begreber som: Kultur, 

roller, normer, etik, 

religion, tro, kunst mv. 

-At forstå sin egen og 

andres kultur som noget der 

påvirker, hvem vi er. 

 

-Specielt for 

projektgruppen: At kunne 

lave en rapport med de 

formaliner der følger med 

samt at kunne fremlægge 

den helt eller delvis. 

 

 

 

 

 

  

Generelt for alle:  

Mad fra forskellige 

kulturer  

-Specielt for 

projektgruppen 

Et færdigt projekt og evt. en 

fremlæggelse med 

tilhørende produkt 
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Uge 21 
Emneuge Emner  Indhold  Varighed  

Kristi Himmelfart 

– 

Kristendomsemne 

 

  

   

Religion/kristendom  

Besøg i Roskilde Domkirke  

Påskemad og påsketraditioner 

  

-Den kristne forståelse af påsken  

-Forskellige tilgange til det at tro  

-Besøg i Roskilde Domkirke 

og vikingeskibsmuseet  

-Påske madlavning  

-Gæsteforelæser fra et kristent 

trossamfund 

-Kendskab til og fremstilling af 

dansk påskemad  

3 undervisningsdage 

-14 timer  

Organisering  Materialer  Mål  Produkt  

Organisering på 

mindre hold 

Ved 

gæsteforelæsning 

samles alle elever 

 

 

  

 
-At få en større forståelse for tro 

og for påskens rolle i den danske 

kultur 

-Kendskab til Roskilde Domkirke 

-Kendskab til vikingemuseet 

  

 

Uge 15 
Emneuge Emner  Indhold  Varighed  

Påskeugen:  

Naturfag -  

  

 

 

 

  

-Den enkelte og samfundet 

udledning af stoffer  

-Bæredygtig energiforsyning 

på lokalt og globalt plan  

-Teknologiens betydning for 

menneskers sundhed og 

livsvilkår 

-Bioteknologi  

  

-Forurening 

-Hvad er giftigt?  

-Cyklustankegange – fra vugge til 

grav 

-Økologi 

-Energiformer og belastning 

-Fødevareproduktion og 

forarbejdning/tilsætning 

- Funktionel food 

-Genteknologi og fertilisering  

-Etik og normer 

- Geopolitik  

3 undervisningsdage 

– 14 timer  

Organisering  Materialer  Mål  Produkt  

-Organisering på 

mindre hold 

-Dialog og 

diskussion 

-Undervisning 

understøttet af 

visuelle indslag 

-Ekskursion til 

genbrugsplads og 

tunnelbyggeri 

(Femernsund)   

 
-At eleverne opnår en større 

forståelse af, hvordan mennesker 

påvirker deres omgivelser på kort 

og lang sigt 

-At elev opnår viden om 

naturfaglige begreber der vedrører 

det globale øko-system 

-At eleven får kendskab til 

teknologiens indflydelse på vores 

hverdag 

Forrådnelsesforsøg  

Feltforsøg med 

affaldsbelastning  
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Uge 24 
Emneuge Emner  Indhold  Varighed  

2. verdenskrig i en dansk 

kontekst 

  

 

 

 

  

-Danmark under 2, 

verdenskrig 

-Nazisme  

-Besat 

- Modstandsbevægelse 

- Befrielsen 

  

- Hvad var baggrunden 

for 2. verdenskrig? 

-Hvordan oplevede 

danskeren 2. 

verdenskrig og 

besættelsen? 

-Hvad er nazisme? 

-Hvordan så danskerne 

på jødeforfølgelser? 

-Hvordan opstod 

modstandsbevægelsen i 

Danmark og hvordan 

arbejdede den? 

-Ville du selv have 

været en 

modstandsmand? 

-Hvad var befrielsen og 

hvordan kom den til 

udtryk i Danmark?  

5 dage – 22,5 timer  

Organisering  Materialer  Mål  Produkt  

-Undervisning på mindre 

hold.  

-Kreative aktiviteter med 

udgangspunkt i 2. 

verdenskrig 

-Ekskursion til Skovhuse 

(Radar og bunker fra 2. 

verdenskrig) 

 

 

 

 

 

 

  

-Mindre opgaver  

-Brev fra en dødsdømt 

modstandsmand 

-Film: Drengene fra 

Sankt Petri  

-At eleven har kendskab 

til 2. verdenskrig ud fra 

en dansk kontekst 

-At eleven opnår 

kendskab til 

besættelsestiden og 

modstandsbevægelsen 

-At eleverne opnår 

viden omkring nazisme 

og jødeforfølgelser 

-At eleven opnår viden 

om befrielsen 

  

  

 


