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Fag og timetal 
                Boglige fag 

Dansk  6 lektioner pr. uge hele året 

Matematik 10  4 lektioner pr. uge hele året 

Matematik 9  8 lektioner pr. uge 1. halvår 
Engelsk  4 lektioner pr. uge hele året 

Engelsk 9  8 lektioner pr. uge 1.halvår 

Cambridge engelsk 1 lektion pr. uge + 2 lektioner ekstra 1 semester 
Tysk  4 lektioner pr. uge  hele året 

Fransk  4 lektioner pr. uge hele året 

Fysik (10. kl)  2 lektioner pr. uge hele året 

Fysik (9. kl)  4,6 lektioner pr. uge 2. halvår 
Geografi/Biologi  (9.kl.) 4 lektioner pr. uge 2. halvår 

Historie/kristendom (9.kl) 4 lektioner pr. uge 2 halvår 

Samfundsfag (9.kl.) 4 lektioner pr. uge 2 halvår 
 

Fællesfag 
Fortælling/morgensang 3 lektioner pr. uge hele året 

Idræt  2 lektioner pr. uge hele året 
Fællessang  1 lektion pr. uge hele året 

Tematime  1,8 lektioner pr. uge hele året 

 

Musikfag 
Instrumental- og sang uv.   1/2 lek. pr. elev i 24 uger hele året 

Musikteori  2 lektioner pr. uge hele året 

Sammenspil   2– 6 lektioner pr. uge hele året 
Fælleskor  2½ lektioner pr. uge hele året 

 

Valgfag 
Musik 
Rytmisk valgkor  1 x 2 lektioner pr. uge 2 semestre 

Musikmageri  2 lektioner pr. uge 2 semestre 

Groove  2 lektioner pr. uge 2 semestre 

 
                Kreative fag 
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Billedkunst   2 lektioner pr. uge 2 semestre 

Foto   2 lektioner pr uge 1 semester 

Spil og Event  2 lektioner pr. uge 1 semestre 
Drama  2 lektioner pr. uge 2 semestre 

Strik og Snor  2,6 lektioner pr. uge 2 semestre 

 
Mediefag 

Radio  2 lektioner pr. uge 2 semestre 

Filmværksted  2 lektioner pr. uge 2 semestre 

  
Kulturredaktion  2 lektioner pr. uge 2 semestre 

 

                Humanistiske fag 
                Science for nørder 2 lektioner pr. uge 2 semestre 

 

Bevægelsesfag 

                Yoga  2 lektioner pr. uge 1 semester 
Puls og styrke  2 lektioner pr. uge 2 semestre 

Friluftsliv, 2 hold 2x2 lektioner pr. uge 2 semestre 
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Efterskolelivet 
Mål 

Målet med et år på Ollerup Efterskole er 
-  at give eleven personlig udvikling, styrkelse af selvværd og evne til at tage vare på sig selv 

og sin hverdag 
-  at give eleven evne og lyst til at gøre sig til en del af et fællesskab 
-  at lade eleven opleve nødvendigheden af at påtage sig ansvar i hverdagen 
- at åbne elevens øjne for de oplevelser og glæder, som ligger i fællesaktiviteter og forskellige 

kulturelle aktiviteter 
- at give eleven kendskab til den sydfynske natur og det liv, som udspilles i det lokale 

undervisnings-, forenings- og kulturmiljø. 
 
Midler 
Kontaktgrupper 
Kontaktgrupper på 7-9 elever tilknyttet en lærer er elevens tætteste kontakter på skolen. Kontakt- 
gruppen spiser sammen, har værelser i nærheden af hinanden og mødes mindst én gang om ugen 
for at sætte hverdagens små og store problemer til debat. Kontaktlæreren har endvidere personlige 
samtaler med eleverne – herunder målsætningssamtaler ved skoleårets start med løbende 
opfølgninger. I kontaktgrupperne får man endvidere hjælp til det, man har svært ved, og man er 
med til at støtte de øvrige i gruppen. Kontaktgrupperne planlægger og gennemfører forskellige 
aktiviteter i løbet af skoleåret. 
 
Praktisk arbejde 
Eleverne inddrages i arbejde på skolen omkring madlavning, rengøring og havearbejde under 
vejledning af skolens praktiske personale. De får på den måde kendskab til forskellige former for 
praktisk arbejde og samtidig ansvar for, at væsentlige sider af skolens hverdag fungerer. 
 
Personligt ansvar 
Eleverne har selv hovedansvaret for, at de fungerer i skolens hverdag – at de kommer op om 
morgenen, møder til måltiderne og undervisningen, at den personlige hygiejne er i orden, at de får 
vasket tøj samt ryddet op og gjort rent omkring sig. Hvis der viser sig svigt på nogle af disse 
områder, er kontaktlæreren eller andre fra personalegruppen parate til at støtte. I mange tilfælde 
kan kammerater eller kontaktgruppe inddrages for at afhjælpe et problem. 
 
Fællesmøde 
En gang om ugen, i alle almindelige uger, afholdes der fællesmøde. På mødet deltager alle 
skolens lærere, forstanderen og alle eleverne. 
Alle har tale- og stemmeret på møderne, og alle kan indstille punkter til diskussion og/eller 
behandling på møderne. Møderne samt planlægningen styres af fællesmødegruppen som består af 
én elev fra hver gang samt 1 lærer som har en rådgivende funktion.  
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Elevmøde 
Hver uge afholdes der i forbindelse med fællesmødet et elevmøde. Elevmødet afholdes af 
eleverne selv og varetages af de samme elever som styrer fællesmødet. 
 
 
 
 
Fællesaktiviteter 
Frivillige og obligatoriske aften- og weekendaktiviteter giver mulighed for personlig udfoldelse 
og fælles-oplevelser. Det kan være åbne værksteder, sang, sammenspil, koncerter, foredrag,  
oplevelsesture ud i naturen, diskussioner og hyggeaftener med underholdning, leg og spil.  
 
Skoleweekend 
I løbet af skoleåret gennemføres 5-6 skoleweekender med alternative aktiviteter og en dagsrytme 
forskellig fra hverdagen. Eleverne skal være på skolen i disse weekender. 
 

 Morgensamling 
Hver morgen gennemføres morgensamling i 20-25 min. Der synges 2-3 sange fra Højskolesang-
bogen eller anden sangbog. Herudover er der et indslag fra forstander, viceforstander, lærer eller 
elev(er). Det kan være fortælling, oplæsning, musik, skuespil eller anden fremlæggelse. 
 
Temauger og projekter 
Over skoleåret gennemføres en række temauger bygget op over forskellige idéer med den fælles 
hensigt, at eleverne skal opleve faglighed og fællesskab i andre sammenhænge end i den 
almindelige skoledag. Det kan være emnedage, musicalprojekt, festival, turné, selvvalgt opgave 
samt idræts- og musikdage. Ud af de 42 skoleuger afsættes ca. 17 uger til sådanne uger samt til 
prøve-ugerne i foråret. 
 
Fællesaktiviteter med andre efterskoler 
Eleverne deltager i fællesarrangementer med de andre Ollerup skoler.  Der er endvidere 
udveksling med andre efterskoler om bl.a. musical. 
 
Medleven i lokalsamfundet 
I løbet af skoleåret inddrages eleverne i forskellige aktiviteter, som er arrangeret i et samarbejde 
med lokale institutioner og foreninger.  
 
 

Uddannelses- og erhvervsorientering 
Mål 
- at give eleverne rådgivning og vejledning i forbindelse med valg af uddannelse og erhverv 
- at hjælpe eleverne i deres valg af uddannelsessted/arbejde efter opholdet på efterskolen. 
 
Midler 
Sammen med kontaktlærer / vejleder drøfter eleven uddannelsesplanen fra den tidligere skole.  
Der justeres i planen - eller der udarbejdes en ny. 
Uddannelsesplanen danner grundlag for den selvvalgte opgave, som eleverne udfører som en del 
af undervisningen. 
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Vejlederen orienterer og udleverer bøger og materialer om uddannelser og erhverv. Eleverne har 
desuden mulighed for individuel og personlig vejledning via samtaler med vejleder/kontaktlærer. 
Eleverne opfordres til at søge oplysninger via internettet på UddannelsesGuiden.dk og andre 
relevante hjemmesider. 
På skolen afholdes i løbet af vinteren et arrangement for elever og forældre, hvor der orienteres 
om mulige valg og om, hvordan man søger de forskellige uddannelser. 
Vejlederen hjælper eleverne med at udfylde diverse ansøgningsskemaer på optagelse.dk til 
ungdomsuddannelserne. 
Vejlederen følger op på de elever, der endnu ikke har truffet et valg, således at alle har haft en 
mulighed for at starte en uddannelse/få et arbejde efter skoleopholdet. 
Ved skoleårets afslutning orienteres Ungdommens Uddannelsescenter i elevernes hjemkommune - 
via optagelse.dk - om elevens valg. 
Skolen samarbejder med: Ungdommens Uddannelsescenter i Svendborg, Efterskolernes 
vejledningskonsulent, og lokale skole- og uddannelsesvejledere. 
Eleverne i 10. klasse deltager endvidere i 1 uges brobygning. 
 
 
Dansk  
Mål 
Målet med danskundervisningen på Ollerup Efterskole er 
- At øge den enkelte elevs lyst og glæde til at gøre brug af danskfagets mange facetter, således 

at de får lyst og inspiration til et fagligt og personligt engagement. 
 
- At fremme elevernes forståelse af at der er en sammenhæng mellem litteraturen, kunsten, 

kulturen, videnskaben, moralen og tidsperioden i ethvert samfund. 
 
- At udvikle elevernes evner til at skabe og udnytte deres mange udtryksformer (samtale, 

skrift, musik, billede, film, drama m.m.) således at disse giver eleverne mulighed for at 
udtrykke historier, tanker, følelser og holdninger. 

 
- At give eleverne lyst og mod til at kommunikere deres personlige mening, undren, viden, 

iagttagelser ud i en samtale, en debat eller skriftligt. 
 
- At give eleverne en relevant og vedkommende indgangsvinkel til den ældre litteratur og 

historie, via emner, ny litteratur og aktuelle begivenheder 
 
- At lære eleverne at tilegne sig og gøre brug af diverse relevante redskaber og værktøjer så 

som opslagsværker, internet og it-værktøjer. 
 
- At lære eleverne værdien af og vænne eleverne til at evaluere efter hvert forløb, med henblik 

på at gøre dem opmærksomme på deres egen rolle i læringsprocessen, deres eget udbytte af 
undervisningen samt deres personlige oplevelse i forhold til arbejdsmåde, indhold og  

 samarbejdsrelationer. 
- At forberede eleverne til OE9 prøven og 10. klasse prøven. 
 
 
Midler 
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Undervisningen foregår primært gennem relevante emner. Hvert emne belyses alsidigt ved f.eks. 
at involvere flere tidsperioder, litterære genrer, relevante analytiske og psykologiske modeller, 
samt forskellige arbejdsformer både samarbejdsmæssigt og metodisk.  
Faglærergruppen planlægger nogle af forløbene således at alle klasser arbejder med samme emner 
samtidig, så både elever og lærere kan lade sig inspirere af hinandens tanker, tekster og teknikker, 
samtidig med at emnet har mulighed for at blive integreret i flere af hverdagens aktiviteter samt 
danne basis for fælles koncerter, foredrag, oplevelser, udflugter, lyrikcaféer m.m. 
 
 
Indgangsvinkler til emner omfatter: 
 
- det litteraturhistoriske 
- det sociologiske 
- det psykologiske 
- det etiske 
- det personlige 
  

 
Matematik 
Mål 
Formålet med matematikundervisningen på Ollerup Efterskole er 
-  at forberede eleverne til OE9 prøven og 10. kl. prøven 
- at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører 

dagligliv, samfundsliv og naturforhold 
- at eleverne opbygger en matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger 
- at eleverne selvstændigt og i fællesskab erfarer, at matematik både er et redskab til problem-

løsning og et kreativt fag 
- at give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed 
- at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig 

sammenhæng. 
 
Midler 
9. kl. 
Følger vi fælles mål, men har hovedfokus på fem hovedemner, der danner grundlag for den 
mundtlige eksamen. Undervisningen bestået af følgende elementer: 
Klasseundervisningen hvor læreren fortæller og forklarer om et område og hvor eleverne laver 
opgaver til. 
Studiegrupper hvor eleverne skal løse opgaver ud fra udleveret materiale og bøger 
Miniprojekter med fremlæggelser ud fra udleveret materiale og bøger 
Selvstudie ud fra udleveret materiale og bøger 
 
10. kl. 
Der arbejdes primært med en udvidet forståelse af kendte emner. 
Emnerne kan få en bredere og mere dybtgående behandling. Eleverne inddrages i overvejel- 
serne om, på hvilket abstraktionsniveau og i hvilket omfang de vil behandle de valgte emner. 
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Undervisningen lægger på begge klassetrin op til, at eleverne bliver problem-/opgaveløsere med 
matematikken som redskab til at beskrive en problemstilling. Der arbejdes både mundtligt og 
skriftligt med såvel færdigheds- som helhedsopgaver.  
 
Undervisningsformen bliver således både induktiv og deduktiv i en vekslen mellem at arbejde 
individuelt og i grupper. 
 
Daglige arbejdsopgaver og afleveringsopgaver er primært helhedsopgaver, som tager udgangs-
punkt i dagligdagen, samfundslivet og naturforhold. 
 
Undervisningen er, så vidt det er muligt, praktisk og kreativ, så eleverne får mulighed for at bruge 
flere sanser i arbejdet med matematikken. 
 
Til undervisningen benyttes: 
9. kl. 
Noget om matematikken 
Excel, WordMat, Geogebra 
Trekantsberegning, 2. udgave 2010, Karsten Juul 
Faktor 8-9 begrebsbog, Forlag Malling Beck 7. oplag 1997 
Faktor 10 begrebsbog, Forlag Malling Beck 4. oplag 1997 
PowerPoints af Henriks Dagsberg 
Derudover bruger nettet til at søge ekstra viden og se forklarende film 

 
10 
- Ollerup matematik - eget materiale 
- FAKTOR-systemet – FAKTOR 9 og 10. - Begrebs- og arbejdsbøger 
- Prøvesæt i FSA og 10. kl. 
- Diverse matematiske udgivelser og egne materialer 
- EDB: regneark og andre matematiske programmer 
- Aviser, TV-udsendelser og blade 
- Formel- og tabelsamling. 
Emner 
9.kl   
Hovedemner 
-  Funktioner: Koordinatsystemet, funktioner og grafisk afbildning  
-  Trekantsregning: Geometri (areal, rumfang, målestok, trigonometri)  
-  Statistik    
-  Sandsynlighedsberegning    
-  Ligninger: Ligninger, uligheder og algebra    
Underemner 
-  Penge, økonomi og procent 
-  Færdighedsregning. 
- Problemregning 
 
10.kl 
-  Funktioner (udvidet forståelse) 
-  Vækstfunktioner 
-  Forbrug og økonomi 
-  Geometri (areal, rumfang, målestok, trigonometri) 
-  Statistik (statistiske beskrivelser) 
-  Sandsynlighedsberegning 
-  Algebra 
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Engelsk 

Mål 
Formålet med engelskundervisningen på Ollerup Efterskole er 
-  at forberede eleverne til OE9 prøven og 10. klasse prøven 
-  at udvikle glæde og bevidsthed om sprog 
- at eleverne tilegner sig færdigheder, så de kan udtrykke sig på engelsk 
-  at de oplever sprogets mange facetter og muligheder og får udvidet deres ordforråd, så de 

kan bruge sproget som kommunikationsmiddel både mundtligt og skriftligt 
- at give eleverne kendskab til kultur og livsbetingelser i de engelsktalende lande 
- at tilstræbe at engelsk også bliver et dannelsesfag på linje med dansk 
- at udvikle elevernes medansvarlighed for læring. 
 
Midler 
”Tell me and I forget. 
Teach me and I remember. 
Involve me and I learn.” 
 
Citatet dækker over idéen bag engelskundervisningen. 
 
Der arbejdes med temaer omkring kultur, livsbetingelser og samfundsforhold i de engelsktalende 
lande – f. eks. Storbritannien, Sydafrika, Nordirland og USA. 
 
Eleverne tilegner sig indsigt gennem bøger, film, lydfiler, billeder, aviser og andet dokumentarisk 
materiale, og ordforrådet udvides bl.a. via lege, læsning, musik, diskussioner og emnearbejde. 
Stoffet bearbejdes individuelt og i grupper med henblik på en præsentation i form af 

fremlæggelser, tekster, brochurer, plancher, lydfiler og samtaler.  
 
Der arbejdes endvidere med grammatiske begreber med henblik på at styrke den sproglige 
korrekthed og den sproglige fornemmelse. 
 

 
Cambridge engelsk  

Mål 
Formålet med Cambridge-undervisningen på Ollerup Efterskole er en markant udvidelse af dit 
ordforråd og træning af din evne til at tilegne dig information i f.eks. køreplaner, aviser, reklamer, 
statistikker og brugsanvisninger. 
 
Du kan altså vælge Cambridge engelsk, hvis du har lyst og mod til at: 
 
- træne din forståelse af det talte sprog og søge vigtig information i aktuelle avisartikler og   

andre autentiske tekster 
- udvide dit engelske ordforråd markant og blive bedre til at kommunikere på engelsk 
         tale udelukkende engelsk i timerne også i grammatikundervisningen 
- skrive forskelligartede tekster (formelt og uformelt) afhængigt af modtager 
- arbejde intensivt med engelsk og have et internationalt anerkendt bevis på, at du mestrer 

sproget 
- stifte bekendtskab med og afprøve en international eksamenstype 
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I faget lægges der stor vægt på, at eleverne udvikler evnen til at udtrykke sig klart og præcist og 
dermed anvender sproget på et højt niveau. Vi vægter også undervisning i skriftlighed – 
heriblandt at kunne målrette sit sprog til en formel eller uformel modtager som f.eks. offentlige 
institutioner. 

 
 
 
Tysk 

Mål 
Formålet med tyskundervisningen på Ollerup Efterskole er 
-  at forberede eleverne til FP10 og en særlig 9. kl. prøve, udviklet i et projektarbejde på skolen. 
-  at udvikle glæde og bevidsthed om sprog 
- at eleverne tilegner sig færdigheder, så de kan udtrykke sig varieret på tysk såvel skriftligt 

som mundtligt 
- at gøre eleverne frie til at ”turde” tysk  
-  at udvide elevernes ordforråd, så de kan bruge sproget som kommunikations- 
 middel både mundtligt og skriftligt 
- at give eleverne kendskab til kultur og samfundsforhold herunder litteratur og 

livsbetingelser i de tysktalende lande 
- at udvikle elevernes medansvarlighed for læring. 
 
 
Midler 
Samtale på tysk er fundamentet til udvikling af et aktivt sprog. Grammatiske begreber bearbejdes 
med henblik på at styrke den sproglige korrekthed og den sproglige fornemmelse. 
 
Der arbejdes med temaer omkring kultur, livsbetingelser og samfundsforhold i de tysktalende 
lande. 
 
Eleverne tilegner sig indsigt gennem bøger, film, lydbånd, billeder, aviser og andet dokumentarisk 
materiale. 
Stoffet bearbejdes individuelt og i grupper med henblik på en præsentation i form af rollespil, 
foredrag, stil, planche, hørespil eller samtale. 
 
Gennem læsning, lytteøvelser, rollespil, sang, video, musik, elevfremstillede materialer, lege, som 
beskrives og forsvares, spil, IT, tegning og fortælling gøres indfaldsvinklen til tysk så indholdsrig, 
alsidig og farverig som muligt. 
 
Faget Tysk figurerer på ugeskemaet to dage om ugen.  
Hver gang undervises i en dobbelt lektion på 90 minutter. Skolens tysklærere indgår i et tæt 
samarbejde omkring planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen 
 
 
Fransk 
Mål 
Formålet med franskundervisningen på Ollerup Efterskole er 
-  at forberede eleverne til OE9 prøven og 10. kl. prøven 
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-  at udvikle glæde og bevidsthed om sprog 
- at eleverne tilegner sig færdigheder, så de kan udtrykke sig på fransk 
- at gøre eleverne frie til at ”turde” fransk  
-  at udvide elevernes ordforråd, så de kan bruge sproget som kommunikations- 
 middel både mundtligt og skriftligt 
- at give eleverne kendskab til kultur og livsbetingelser i Frankrig og andre fransktalende 

lande 
- at udvikle elevernes medansvarlighed for læring. 
 
Midler 
Samtale på fransk er fundamentet til udvikling af et aktivt sprog. 
 
Der arbejdes med temaer omkring kultur, livsbetingelser og samfundsforhold i Frankrig og andre 
fransktalende lande. 
 
Eleverne tilegner sig indsigt gennem musik, bøger, film, medieklip, billeder, aviser og andet 
dokumentarisk materiale. 
Stoffet bearbejdes individuelt og i grupper med henblik på en præsentation i form af rollespil, 
foredrag, stil, planche eller samtale. 
 
Gennem musik, lege, læsning, rollespil, video, lytteøvelser, musik, sang, elevfremstillede 
materialer, som beskrives og forsvares, spil, tegninger og fortællinger gøres indfaldsvinklen til 
fransk så indholdsrig, alsidig og farverig som muligt.  
 

Elevernes fælles efterskole-hverdag kan give muligheder for emner og samarbejdsformer f.eks. ved at gøre 
hele dage til fransk dage. 

 
Der arbejdes endvidere med grammatiske begreber med henblik på at styrke den 
sproglige korrekthed og den sproglige fornemmelse. 
 

 
   Kristendom (OE9) 

Mål  
Formålet med kristendomsundervisning på Ollerup Efterskole er: 
- at give eleverne et grundlag for personlig og ansvarlig stillingtagen gennem mødet med 

 forskellige former for livsspørgsmål og svar, som findes i kristendommen og andre 
 religioner, herunder ikke-kristne religioner 

- at eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen  hos 
det enkelte menneske og for dets forhold til andre 

- at eleverne opnår kendskab til bibelske fortællinger og forståelse af kristendommens 
 betydning for værdigrundlaget i vor kultur 

- at stimulere elevernes lyst til at reflektere over og debattere kristendommens rolle i kultur og 
 samfund - også set i forhold til andre religioner 

- at eleverne forholder sig til sammenhænge mellem tid, rum og betydning af forskellige 
 ritualer i såvel kristne som ikke-kristne religioner 

 
Midler 
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Undervisningen tager sit udgangspunkt i kristendommen, som denne fremtræder i historisk og nutidig 
sammenhæng. 

Undervisningen består af teoretiske gennemgang, små øvelser(cases), individuelt arbejde, gruppearbejde 
samt klassediskussioner. 

Undervisningen lægger op til, at der arbejdes grundigt og uddybende inden for de - for klassetrinnet - 
udvalgte emner. 

Der arbejdes med alt for emnet relevant materiale, tekster, fortællinger, kilder, billeder, foredrag, film, 
musik osv. 

Der vil være en særlig vægtning af, at eleverne udvikler deres færdigheder i at indsamle, bearbejde og 
vurdere materialer. 

Elevernes egne holdninger og meninger udfordres i mødet med saglige, politiske og debatskabende 
materialer. 

 
 

Historie (OE9) 
Mål 
 Formålet med historieundervisningen på Ollerup Efterskole er: 
- at styrke elevernes historiebevidsthed 
- at øge deres lyst og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund 
- at fremme deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne 
- at videreudvikle deres forståelse af egen kultur, andre kulturer og vores samspil med 

 naturen 
- at bevidstgøre eleverne om relationer mellem individ, stat og samfund 
- at fremme elevernes indsigt i kontinuitet og forandring 
- at stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering 
 
Midler 
Undervisningen lægger op til, at der arbejdes grundigt og uddybende inden for de – for klassetrinnet – 

udvalget emner.  
 
Undervisningen består af teoretiske gennemgang, små øvelser(cases), individuelt arbejde, gruppearbejde 

samt klassediskussioner. 
Der arbejdes med alt for emnet relevant materiale, tekster, fortællinger, kilder, billeder, foredrag, fim, musik 

osv. 
Der vil være en særlig vægtning af, at eleverne udvikler deres færdigheder i at indsamle,  
bearbejde og vurdere materialer. 
 
Elevernes egne holdninger og meninger udfordres i mødet med saglige, politiske og  
debatskabende materialer. 
Eleverne trænes i at udarbejde relevante problemformuleringer, at fastholde fokus i større opgaver samt 

evaluere disse. 
 
 
Naturfag (OE9): Fysik, Kemi, Biologi og Geografi 

 
På Ollerup Efterskole bliver de fire fag undervist adskilt, men med fokus på at eleverne ser sammenhænge 
og forskelle på de fire fag. De fører til en fælles 24 timer eksamen, hvor man trækker et emne inden for ét af 
de fire fag. 
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Biologi (OE9) 

Målet 
- at bibringe eleverne forståelse for og viden om den verden, der omgiver dem 
- at bearbejde dele af de naturvidenskabelige og teknologiske problemstillinger, der er 

 baggrunden for udviklingen i et moderne samfund 
- at lære eleverne at se sig selv som aktive deltagere i udviklingen af det samfund, hvis 

 problemstillinger de konfronteres med 
- bruge deres viden om levende organismer og samspillet med omgivelserne til at sætte sig ind i 

forhold om natur, miljø, sundhed og praktisk anvendelse af biologi 
- forstå biologi som naturvidenskabeligt fag og dets anvendelse som en del af vores kultur og 

verdensbillede 
-   undervisningen skal forberede eleverne til OE9 prøven og gøre dem klar til 

ungdomsuddannelserne 
 
Midler 
Undervisningen vil både være teoretisk og praktisk. I den teoretiske del vil indgå tavleundervisning, 

gruppearbejde og fremlæggelser. Den praktiske del vil indeholde feltarbejde og laboratorie-
arbejde. Hvor det er muligt, inddrages aktuelle problemstillinger fra den lokale, nationale og 
globale debat. 

I faget arbejder eleverne med naturen i al dens mangfoldighed. Dyr, planter, svampe, encellede organismer 
samt mennesker og samspillet herimellem udgør fagets arbejdsområder.  

Praktiske og undersøgende aktiviteter, hvor lyst, nysgerrighed og fortrolighed får plads til at udvikle sig, 
kombineres med biologiske teorier og forklaringer. Arbejdet omfatter problemstillinger der giver 
stof til at overveje, hvordan vi kan forholde os til natur og miljø, medmennesker, fostre og 
fremtidige generationer. 

Det enkelte emne i undervisningen skal altid ses i en biologisk sammenhæng - i økologisk og 
udviklingsmæssigt perspektiv. En stor del af de biologiske problemstillinger kan imidlertid ikke 
adskilles fra menneskelig aktivitet. I disse tilfælde arbejdes der også med samfundsmæssige og 
etiske betragtninger. Så vidt muligt omfatter undervisningen derfor et økologisk, et 
udviklingsmæssigt, et værdibaseret og et samfundsmæssigt perspektiv.  

 
Materialer: 
Gyldendals BIOS- Grundbog A, B & C, Gyldendal 2007 
Ind i biologien Livsstil og sundhed, Alinea 2005, 
Ind i biologien, Alinea 1997 
 
 
 
Geografi (OE9) 
 
Målet 
- at bibringe eleverne forståelse for og viden om den verden, der omgiver dem 
- at bearbejde dele af de naturvidenskabelige og teknologiske problemstillinger, der er 
 baggrunden for udviklingen i et moderne samfund 
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- at lære eleverne at se sig selv som aktive deltagere i udviklingen af det samfund, hvis 
 problemstillinger de konfronteres med 
- at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsæt-
 ninger for levevilkår i Danmark og andre lande, samt samfundenes udnyttelse af natur-
 grundlag og ressourcer 
- at fremme elevernes forståelse for fremmede kulturer og give dem mulighed for at udvikle 
 engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed over for de problemer  
 vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte omverden og  
 konsekvenserne for miljø og levevilkår 
-  undervisningen skal forberede eleverne til OE9 prøven og gøre dem klar til 
ungdomsuddannelserne 

Midler 
Undervisningen vil både være teoretisk og praktisk. I den teoretiske del vil indgå tavleundervisning, 

gruppearbejde og fremlæggelser. Den praktiske del vil indeholde feltarbejde og 
laboratoriearbejde. Hvor det er muligt, inddrages aktuelle problemstillinger fra den lokale, 
nationale og globale debat. 

I faget arbejder eleverne med vores naturgivne omgivelser og den hverdag, vi lever i. 
Undervisningen vil behandle emner og problemer for såvel samfund som individ i både lokalt, nationalt og 

globalt perspektiv, så eleverne bedre kan lære om og forstå placering i en verden i forandring. 
Begrebet levevilkår er et centralt begreb i undervisningen. 
I kulturgeografien behandler vi samspillet mellem mennesker i udvalgte regioner. Undervisningen vil så vidt 

muligt inddrage elevernes egne erfaringer med henblik på en færdiggørelse af deres viden. 
Undervisningen vil tilgodese fagets arbejdsområder og tankegange: benytte geografiske kilder og 

hjælpemidler til analyse af globale mønstre, problemstillinger og regioner samt samspillet mellem 
disse. 

Vi vil anvende arbejdsredskaber som globus, fly- og satellitfotos samt elektroniske data, feltudstyr til 
undersøgelser, målinger og registreringer i natur- og kulturlandskab. 

 
Materiale: 
Kompendier ”Pladetektonik”, “Jordbund”, “Sten” 
Den Dynamiske jord (Kan downloades som pdf på www.geus.dk/viden_om/vo-dk.htm) 
Geotoper 2, Geografiforlaget 2005 
Geotoper 3, Geografiforlaget 2006 
GeoTest, Geografiforlaget 
Film klodens kræfter 1:5 Vulkaner 
Film: Danske Istidslandskaber af Leif Ole Sørensen og Finn Uno Kofoed 
Geografi - fag og undervisning, Geografforlaget 2007, s.144-145 
Landskabskort over Danmark og området omkring Ollerup 
  

 
Samfundsfag (OE9) 

 
Mål  
Formålet med samfundsundervisningen på Ollerup Efterskole er: 
- at forberede eleverne i 9. klasse til OE9 prøven i kulturfag.  
- at skærpe elevernes opmærksomhed i forhold til valg af information omkring det 

 omgivende samfund 
- at bevidstgøre eleverne omkring deres egen rolle, deres rettigheder og pligter i vores 

 samfund 
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- at fremme elevernes lyst og evne til at deltage i samfundsdebatten 
-  at kvalificere til en aktiv, seriøs og medlevende deltagelse som borger i et demokratisk 

 samfund 
- at give et historisk, socialt og teoretisk billede af vores samfunds opbygning og 

 konfliktpunkter 
 
 
Midler 
Målet skal nås ved - så vidt muligt med udgangspunkt i aktuelle situationer fra dagspressen og 

samfundsdebatten i øvrigt - at bevæge sig rundt i relevante emner i faget. 
Der arbejdes med bøger, undervisningsportaler, avisartikler, aktuelle dokumentarfilm, 

undervisningsmaterialer fra foreninger og interessegrupper og relevant undervisningsmateriale fra 
Folketinget og EU, samt materiale fra Internettet. 

Der øves i diskussioner med udgangspunkt i kilder, der forholder sig til de valgte emner i faget. 
Fagets lærer planlægger undervisningen i tæt samarbejde med læreren i historie og kristendom, målet er at 

kæde de tre fag så nært sammen som muligt, så elever ser deres indbyrdes afhængighed og 
fordelene heraf. Der undervises derfor i fælles emner. 

 
 
Fysik 10. kl 
Mål 
Formålet med fysikundervisningen på Ollerup Efterskole er 
- at forberede eleverne til OE9 prøven og 10. kl. prøven 
-  at bibringe eleverne forståelse for og viden om den verden, der omgiver dem 
-  at bearbejde dele af de naturvidenskabelige og teknologiske problemstillinger, der er 
 baggrunden for udviklingen i et moderne samfund 
- at lære eleverne at se sig selv som aktive deltagere i udviklingen af det samfund, hvis 
 problemstillinger de konfronteres med. 
 
Midler 
Eleverne lærer arbejdsmetoder, der giver dem mulighed for at forholde sig til/behandle de 
problemstillinger, et moderne teknologisk samfund er stillet overfor. 
 
Undervisningen tager udgangspunkt i lærer- og elevforsøg – sidstnævnte ofte som holdarbejde. 
Gennem en række forsøgsserier – gerne planlagt i et samarbejde – oplever eleverne sammen-
hænge i de enkelte hovedemner, ligesom undervisningen planlægges, så eleverne kommer til at 
benytte den erhvervede viden i næste forsøgsserie. 
 
Forsøgenes resultater diskuteres, bearbejdes og nedfældes samtidig med, at der anlægges en mere 
filosofisk vinkel, hvor dette er naturligt i forhold til fagets mål. 
 
Som afslutning på en forsøgsserie foretages en evaluering af arbejdsmetoderne dels med henblik 
på en rationalisering af næste forsøgsserie og dels med henblik på en forståelse for arbejdsmeto-
der i og uden for fysik/kemilokalerne. 
 
Undervisning mod FSA 
Hovedområder: 
-  energiteknologier og deres baggrund 
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-  stofkredsløb i naturen 
-  atom- og molekylemodeller med udgangspunkt i det periodiske system og syre- baseforsøg. 
 
 
 
Undervisning mod 10. kl. prøven 
Her lægges der større vægt på faglig fordybelse, overblik og på forståelse af de større  
sammenhænge. Fordybelsen gælder både det praktiske og det teoretiske arbejde. 
 
Der arbejdes med et eller flere af følgende områder: 
-  en udvalgt produktion i samfundet og dens relation til fysiske og kemiske grundfænomener 
-  en behandling af et miljø-, energi- eller sundhedsproblem med sigte på en fysisk og kemisk 

synsvinkel 
-  et aktuelt emne, der kan belyses med fysiske og kemiske grundfænomener 
-  en dybere behandling af et af stofområderne: 
  - stoffer og fænomener omkring os 
  - det naturvidenskabelige verdensbillede 
  - liv og miljø 
  - teknologi. 
Undervisningen dækker såvel fysik som kemi. 

 
Fysik og kemi 9. kl 
Mål 
Formålet med fysikundervisningen på Ollerup Efterskole er 
- at forberede eleverne til OE9 prøven og ungdomsuddannelserne 
-  at bibringe eleverne forståelse for og viden om den verden, der omgiver dem 
-  at bearbejde dele af de naturvidenskabelige og teknologiske problemstillinger, der er 
 baggrunden for udviklingen i et moderne samfund 
- at lære eleverne at se sig selv som aktive deltagere i udviklingen af det samfund, hvis 
 problemstillinger de konfronteres med. 
 
Midler 
Eleverne lærer arbejdsmetoder, der giver dem mulighed for at forholde sig til/behandle de 
problemstillinger, et moderne teknologisk samfund er stillet overfor. 
 
Undervisningen tager udgangspunkt i lærer- og elevforsøg – sidstnævnte ofte som holdarbejde. 
Gennem en række forsøgsserier – gerne planlagt i et samarbejde – oplever eleverne 
sammenhænge i de enkelte hovedemner, ligesom undervisningen planlægges, så eleverne kommer 
til at benytte den erhvervede viden i næste forsøgsserie. 
 
Forsøgenes resultater diskuteres, bearbejdes og nedfældes samtidig med, at der anlægges en mere 
filosofisk vinkel, hvor dette er naturligt i forhold til fagets mål. 
 
Som afslutning på en forsøgsserie foretages en evaluering af arbejdsmetoderne dels med henblik 
på en rationalisering af næste forsøgsserie og dels med henblik på en forståelse for 
arbejdsmetoder i og uden for fysik/kemilokalerne. 
 
Undervisning mod Naturfags eksamen OE9 
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Hovedområder: 
 Fysik 

Atomer og ioniserende stråling 
El og magnetisme 
Kemi 

Basiskemi 
Alkohol 
 
Materialer 
Ny Prisma 9 
Prisma fysik 10U  

 Pasco Capstone 
Nuklidkort, det periodiske system og oversigt over bindinger og opslag på internettet 
Uddrag fra: 
Spørg naturen: Olie: G. Cederberg: Gyldendal: s.18-22 (s.23-24 opgives ikke) 
Alkohol - også et kemikalie: G. Cederberg: Gyldendal 
 
 

OE9 

 
FORMÅL 
Styrke bevidsthed om læring og ressourcer 
Øge samarbejdsevner og studiekompetencer 
Samlæsning af fag 
Semesterlæsning 
 
INTENTION 
Afsmitning fra fag til fag: værktøjer og redskaber 
Optimere overgang til ungdomsuddannelserne 
Genkendelighed i arbejdsformer, opgaver og prøver 
 
PRAKSIS 
Overvejende lektiefrit, intenst arbejde i timerne 
Refleksive studiegrupper i stadig udvikling 
Stor elevindflydelse 
Alsidigt brug af arbejds- og undervisningsmetoder 
 
PRØVER - Egne prøver i alle fag 
Prøver, der afspejler dagligdagen 
Prøver med afsæt i virkeligheden 
Prøver der sigter mod ungdomsuddannelserne 

 
 

 
OE10 
 
SOLID BOGLIG UNDERVISNING 
Elever i OE10 har alle dansk, engelsk og matematik. Derudover kan du vælge fysik samt tysk eller 
fransk. Desuden er der mulighed for i OE10 at vælge Cambridge engelsk. OE10 er for dig, som 



20 
 

trives godt med de fag, du kender. Du vil gerne forbedre de kompetencer og den viden, du allerede 
har med dig. Du er glad for solid boglig undervisning, men vil også gerne overraskes og udfordres 
fagligt. 
  
   
LIGE OG ANDERLEDES VEJE TIL AFGANGSPRØVEN 
Undervisningen i alle OE10 fagene vil forberede dig godt til folkeskolens afgangsprøve i foråret. 
Nogle af vejene vil være direkte og give dig de redskaber og den viden, du har brug for, for at klare 
dig bedst muligt til prøven. Andre vil være “omveje”, som forhåbentlig vil overraske dig og måske 
også “forstyrre” dig - men som ender med at udvide dine kompetencer frem mod afgangsprøven.  
Vi præsenterer dig for forskellige arbejds- og undervisningsmetoder. 
  
PROJEKTUGER OG TVÆRFAGLIGHED 
Nogle gange i løbet af året vil vi bryde den daglige undervisning i OE10 på tværs af klasserne eller 
fagene. Disse uger kan handle om kortfilmproduktion, konstruktiv brug af feedback, grammatisk 
opkvalificering, samfundsfag m.m. 
  
PRAKSIS 
I OE10 arbejder vi overvejende uden dag-til-dag lektier, idet alle lektier som udgangspunkt nås i 
klassen. Det betyder, at vi arbejder intenst i timerne. Vi vil gerne styrke dine samarbejdsevner og 
øge din bevidsthed om egne ressourcer og kompetencer. Vores pensum tilrettelægges efter de mål, 
der er til afgangsprøverne, men vi sikrer også for elevindflydelse for give dig ejerskab til din egen 
læring. 
  
 
MULIGHED FOR CAMBRIDGE ENGELSK  
Ollerup Efterskole har siden 2013 været godkendt som Cambridge skole, og det betyder, at du som 
E10 elev har mulighed for at deltage i Cambridge engelsk. Du skal forvente at tale udelukkende 
engelsk i timerne og have lyst til at arbejde intensivt med materialerne. 
  
Du kan altså vælge Cambridge engelsk, hvis du har lyst og mod til at: 
· udvide dit engelske ordforråd markant og blive bedre til at kommunikere på engelsk 
· træne din forståelse af det talte sprog og søge vigtig information i aktuelle avisartikler og andre 
autentiske tekster 
· tale udelukkende engelsk i timerne også i grammatikundervisningen 
· skrive forskelligartede tekster (formelt og uformelt) afhængigt af modtager 
· arbejde intensivt med engelsk og have et internationalt anerkendt bevis på, at du mestrer sproget 
· stifte bekendtskab med og afprøve en international eksamenstype. 
  
Vælger du Cambridge engelsk, går du både til folkeskolens 10. klasses afgangsprøve i engelsk og til 
Cambridge-eksamen. 
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OEX 

Formål 
OEX er et alternativ til en almindelig 10. klasse. OEX-klassen er en prøve- og karakterfri 10. 
årgang og afholder ikke terminsprøver eller folkeskolens afgangsprøver. 
   I OEX arbejder vi ud fra en projektorienteret tankegang, som gennem afsluttede forløb/projekter 
med iterative processer, velbeskrevne milepæle, faglige formidlingsloops og formative 
evalueringsloops, er med til at stilladsere elevernes faglighed og deres fordybelsesevne, samt 
skærpe deres blik for egen læring og egne styrker. Vores mål er, at eleverne derved opnår en evne 
til at handle dynamisk på baggrund heraf i deres fremtidige ungdomsuddannelse. Vi ønsker altså 
med OEX at give eleven en ny ramme at udvikle sig i fagligt, med nye mål i forhold til egen 
arbejdsadfærd og kompetencer for at ruste dem til en fremtidig ungdomsuddannelse.  
   Læringsmålet i OEX er todelt. Overordnet ønsker vi at skærpe elevernes evner inden for 
undersøgelse og vidensproduktion, deres overblik i forhold til processtyring af både eget arbejde og 
gruppearbejde, styrke deres færdigheder i forhold til multimodal produktion samt danne eleverne til 
at være ansvarlige deltagere i det faglige fællesskab; læringsmål som kan genkendes fra de fire 
elevpositioner i UVM’s Fælles Mål: 
 
1. Eleven som kritisk undersøger  
2. Eleven som analyserende modtager 
3. Eleven som målrettet og kreativ producent 
4. Eleven som ansvarlig deltager 
 
Derudover anser vi det 21. århundredes kompetencer som en rettesnor for vores didaktiske 
planlægning. Vi lever i en tid hvor viden og fakta kan søges digitalt og hvor den verden vi uddanner 
til, forandrer sig med meget stor hastighed via teknologiudviklingen: derfor er følgende 
kompetencer er derfor en del af OEX’ faglige og didaktiske målsætning; seks kompetencer som alle 
kan indeholdes i ovennævnte undersøgelses-, proces- og produktkompetencer. 
 

1. Kollaboration 
2. Problemløsning og innovation 
3. Videnskonstruktion 
4. Kompetent kommunikation 
5. Selvevaluering 
6. It og læring  

Midler 

Vi underviser ud fra en hermeneutisk grundtanke om horisontsammensmeltning, ud fra det 
grundtvigske dannelsessyns værdier om tillid, åbenhed og omsorg og med fokus på værdien af 
individets aktive deltagelse i fællesskabet, som grundlag for identitetsskabende læring. Vi vil 
involvere elevens personlige ressourcer i et læringsfællesskab med innovative projekter som 
slutmål, som muliggør både internaliserende og eksternaliserende læring. Med et blik for både de 
mange modaliteter og et nuanceret syn på læringsdesigns forskellige kvaliteter, vil vi kvalificere 
elevernes læring i OEX og samtidig udvikle en didaktik med fokus på progression gennem hele året 
og med øget transfer mellem hvert projekt. Samtidig skal en bevidstgjort tilgang i anvendelse af 
digitale og analoge læringsressourcer føre til digital dannelse og dannelse af det hele menneske med 
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lige vægtning af faglig, personlig og social udvikling. Vi orienterer os ligeledes mod at motivere 
elevernes læringslyst ved: 
 
- At lade eleverne opnå viden om fag eller emner, der har deres særlige interesse 
- At lære eleverne at kunne mestre en læringssituation (jo større tro på at jeg kan, jo bedre kan jeg) 
- At lade eleverne være medskabere af undervisningen 
- At lade eleverne opleve at de kan klare sig godt i præstationer 
- At italesætte at vi lærer gennem relationer (lærerens interesse har stor betydning) 
  

 
Formål med og beskrivelse af mundtlig prøveperiode. 
  
Prøveperioden er en integreret del af undervisningsåret, hvor eleverne stadig tilegner sig viden og 
færdigheder igennem processen med forberedelse og gennemførsel af prøverne. Vi ser det som vores 
opgave at understøtte og facilitere denne fase, der samtidig i det væsentlige er baseret på elevernes 
selvstændige arbejde med de enkelte prøver. 
Derfor har vi tilrettelagt dagsplanen på nedenstående måde: 
- Der er hver formiddag og eftermiddag obligatorisk forberedelse til prøver i koncerten, med hjælp fra og 
tilsyn af lærer. 
- Der er hver formiddag og eftermiddag også et modul med aktivitetstilbud planlagt af lærere. 
- Sideløbende med ovenstående er der om eftermiddagen forberedelse til festival i aktivitetsmodulerne. 
- Vi laver samtidig god efterskole, og eleverne har derfor stadig praktiske gøremål, obligatoriske måltider, 
morgensang, fællesmøder, kontaktgruppemøder og elevmøder samt koncerter på og uden for skolen. 
  
Faglærerne sørger for at der er aftalt studiegrupper som sammen kan læse/repetere og forberede sig til 
næste prøve.  tilsynslæreren er i koncerten hele første modul og har ansvaret for at de elever der skal 
forberede sig, er i koncerten. Tilsynslæreren har i god tid planlagt aktivitet som tilbydes i andet modul. Det 
samme gælder i de to moduler om eftermiddagen. 
 
 
 
Fortælling 
Mål 
-  at give eleverne oplevelser med fortællekunstens muligheder 
- at give elevholdet fællesoplevelser i en intens fortællestemning 
- at lade eleverne opleve historier fra det litterære, mytologiske, historiske og musikalske 

univers 
 
Midler 
Gode historier fortalt i en intens atmosfære. 
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Idræt 
 

Mål 
Målet for Idræt på Ollerup Efterskole er  
- at give eleverne mulighed for at blive rørt, lave fysisk aktivitet ud over den obligatoriske 
 idræt 
- at give eleverne mulighed for at lege med andre idrætsdiscipliner end de „store“ og vel-
 kendte discipliner. 
 
Midler 
Vi vil, så længe vejret tillader det, være udendørs. Der indgår dog enkelte aktiviteter, som vil 
kræve leje af haller / sportsanlæg (svømmehal, tennis-anlæg). 
Eksempler på aktiviteter 
- softball- ultimate 
- soft-tennis / tennis 
- orienteringsløb 
- lege 
- svømning 
- gå / løbeture 
- træningslære - teori 
- småspil - boldbasis 
- slagbold (rundbold, langbold og evt. badminton) 
- touch rugby 
- rope-skipping m.m. 

 
 

   Fællessang 
Mål 
-  at give eleverne mulighed for at opleve glæden ved fællessang 
- at give kendskab til et væsentligt antal gamle og nye danske sange og deres historie 
- at opbygge en god fælles identitet i elevholdet gennem de fælles sange, de lærer 
 
Midler 
-  sange fra Højskolesangbogen 
- sange - specielt nyere - fra andre sangbøger 
 
 
Tematime 

   Mål 
-    Viden om emner der ligger ud over den daglige undervisning 
-     Supplere emneuger 
-     Evaluering af gennemførte emneuger 

 
   Midler 
   Hen over året planlægges timerne så det bliver en vekselvirkning imellem, at timerne varetages af 
skolens medarbejdere og foredragsholdere/kunstnere udefra.         
   Indholdet er nedenstående: 

-     Foredrag med musikere som samme dag gennemfører koncert for eleverne 
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-     Foredrag med konsulenter udefra 
-     Oplæg til emneuger  
-     Workshops med kunstnere  
-     Evalueringsforløb efter gennemførte emneuger 
-   Undervisning i uddannelse og job 
 
 
Instrumental- og sangundervisning 
Mål 
- at udvikle elevernes tekniske niveau ud fra den enkelte elevs forudsætninger 
- at udvikle elevernes musikalske niveau  
- at udvikle elevernes musikalitet gennem gehørspil og øget kropsbevidsthed 
- at øge elevernes færdigheder inden for nodelæsning og becifring 
-  at fremme elevens musikalitet og evne til at indgå i forskellige musikalske sammenhænge 
- at opbygge et repertoire inden for de genrer, som interesserer eleven mest 
- at hjælpe eleverne med at lære de stemmer, de spiller på deres sammenspilshold 
- at give eleverne oplevelse af fordybelse og koncentration 
- at udvikle bevidsthed om lyd og klang. 
 
Midler 
Udgangspunktet tages i den enkelte elev og dennes ønsker om videre musikalsk udvikling. 
Planlægningen af undervisningen sker af læreren og eleven i fællesskab hen imod de formulerede 
mål. 
Det er forskelligt fra instrument til instrument, hvad der vægtes mest, men generelt omfatter  
undervisningen bl.a. 
- at spille originallitteratur for instrumentet 
- at spille noget af det, som eleven skal bruge i sammenspilstimerne 
-  at spille kendte melodier efter hukommelsen 
- at improvisere 

 
 
Musikteori 
Mål 
-  at give eleverne et generelt kendskab til musikteoriens ideer og grundprincipper 
-  at opnå indsigt i fagets betydning og muligheder som hjælpemiddel i elevernes eventuelle 

fremtidige musikvirke 
-  at udvikle eleverne så meget som muligt inden for følgende kundskabs- og færdigheds-

områder 
   rytmelære og pulstræning 
  alm. nodekendskab: noder og nodeværdier i bas - og soprannøgle  
  intervallære: samtlige intervaller fra prim til decim 
  akkordlære: dur, mol, formindskede og forstørrede treklange m.m. 
  skalaer: dur - og molskalaer 
  trinanalyse: trinnene I til VII 
  kvintcirklen  
  funktionsanalyse: tonika, dominant, subdominant samt paralleller 
  becifringslære: becifringssystemets idé og opbygning 
  de mest almindelige musikudtryk. 
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   Midler 
Eleverne opdeles ved skoleårets begyndelse i 5 hold efter, hvor meget de kan inden for de musik-
teoretiske områder. På de enkelte hold differentieres undervisningen mest muligt, så hver enkelt 
får mulighed for at forbedre sit niveau. 
 
Undervisningen varieres og vil bl.a. omfatte 
   pulstræning, koordinationstræning og elementær rytmisk træning 
  gehørs træning, intervallytning 
  nedskrivning af noder og rytmer 
  bladsang, rytmediktat og melodisk diktat 
  flerstemmig akkordsyngning og talekor 
  musikeksempler (noder, musiktjenester, live)  
  prøver og tests 
  forelæsning. 
 
Desuden udnyttes det tætte miljø på efterskolen til at integrere disciplinerne i alle de musikalske 
fag: kor, sammenspil, instrumentalundervisning, fællessang, musical, koncerter m.m.  
 
Musiklærernes tilsynsaftener og weekends udnyttes til at give individuel hjælp til eleverne inden 
for de områder, hvor de har behov for det. 
 
 
Sammenspil 
Mål 
Formålet med sammenspilsundervisningen på Ollerup Efterskole er 
-  at få eleverne til at opleve glæden ved sammenspil 
-  at give eleverne de musikalske udfordringer, som ligger i at få en sammenspilsgruppe til at 

fungere 
- at være motivation for videre indlæring på det enkelte instrument 
- at lade eleverne opleve de elementer som et band, en gruppe eller et orkester består af 
- at lære eleverne processen at skabe et nummer, indøve det og præsentere det ved en koncert 
- at lære eleverne at turde optræde for andre 
- at lære eleverne den disciplin og gensidige respekt, som er nødvendig for at få en 

sammenspilssituation til at lykkes 
- at få eleverne til at forholde sig til problematikken omkring musik og tinnitus 
-  at opbygge et repertoire, så sammenspilsholdene tilsammen kan få musikken til at fylde 

meget i skolens hverdag. 
 
Midler 
Repertoiret for et sammenspilshold lægges af læreren i et samarbejde med eleverne. Ved udvælg-
elsen tages hensyn til besætning og sværhedsgrad samt genre. 
Indstuderingsmåden kan variere mellem det helt lærerstyrede til det helt elevstyrede. I indstude-
ringen bevidstgøres eleverne om de musikalske karakteristika ved den musik, der arbejdes med. 
Eleverne inddrages i overvejelser om musikken: tempo, styrke, dynamik osv. 
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Fælleskor 
Mål 
Formålet med Fælleskor på Ollerup Efterskole er 
- at få eleverne til at opleve glæden ved at deltage i korsang 
-  at give eleverne en oplevelse med og et kendskab til deres egen sangstemme 
-  at lære eleverne om almene sangteknikker som vejrtrækning, afspænding, støtte, artikulation 

og koncentration 
-  at opbygge et musikalsk fællesskab mellem alle skolens elever 
-  at give eleverne kendskab til forskellige stilarter inden for vokalmusikken 
-  at opbygge et repertoire, som kan give mulighed for koncerter på skolen, på egnen og på 

skolens turné. 
 
Midler 
Korsangen bruges som musikalsk fællesnævner, fordi korsang er den musikalske sammenhæng, 
hvor flest mennesker kan fungere sammen uden de store forudsætninger. 
Opvarmnings- og stemmedannelsesøvelser bruges, for at eleverne oplever deres stemmes  
muligheder. 
Eleverne oplever både a cappella og akkompagneret sang. 
Eleverne oplever sangens mange udtryksmuligheder gennem musikkens diversitet og dynamikker. 
Eleverne oplever forskellige stilarter fra klassisk til rock. 
 
 
Rytmisk valgkor 
Mål 
Formålet med rytmisk valgkor på Ollerup Efterskole er 
- at få eleverne til at opleve glæden ved at deltage i korsang 
-  at give eleverne en oplevelse med og et kendskab til deres egen sangstemme 
-  at lære eleverne om almene sangteknikker som vejrtrækning, afspænding, støtte, artikulation 

og koncentration 
-  at opbygge et musikalsk fællesskab mellem skolens elever 
-  at give eleverne kendskab til forskellige stilarter inden for vokalmusikken 
 
Midler 
Korsangen bruges som musikalsk fællesnævner, fordi korsang er den musikalske sammenhæng, 
hvor flest mennesker kan fungere sammen uden de store forudsætninger. 
Opvarmnings- og stemmedannelsesøvelser bruges, for at eleverne oplever deres stemmes 
muligheder. 
Eleverne oplever både a cappella og akkompagneret sang. 
Eleverne oplever sangens mange gennem musikkens diversitet og dynamikker. 
Eleverne oplever forskellige stilarter. 
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Korledelse  
 Mål 
Formålet med dette valgkorsforløb er 

- at få eleverne til at opleve glæden ved at deltage i korsang 
-  at give eleverne en oplevelse med og et kendskab til deres egen sangstemme 
-  at opbygge færdigheder i slagskemaer 
- at skabe musik ved direktion: Dynamik - tempo - stilarter - frasering 
- at få indblik i - og stå for koropvarmning. 
- at gøre elever nysgerrige på korledelse og motivere til nye kommende korledere 

 
Midler 
Forløbet er et minikursus i korledelse på begynderniveau, så alle kan være med.  
Man kan også bare indgå som korsanger og være med som “kanin” for dem som har lyst til at 
afprøve direktion.  
Vi træner de grundlæggende slagskemaer og afprøver foran koret.  
Der afprøves forskellige opvarmningsøvelser, hvor eleverne bevidstgøres om øvelsens kvaliteter. 
Dem der har lyst kan sammensætte og stå for koropvarmning. 
Vi indstuderer sange og eleverne kan skiftevis øve at dirigere disse. 
Der synges en mindre koncert, som kun er elevstyret. 
Er der elever med en særlig interesse, kan vi tilbyde at de afprøver korledelse til Fælleskorets 
koncerter. 
 
 

 
Musikmageri 
Mål 
Musikmageri er et forum for dem der har lyst til at arbejde med deres egne kompositioner.  Der 
bliver også arbejdet med arrangement af musik. I det fælles forum arbejder man med at lave 
musik, man præsenterer musikken for hinanden, der bliver lyttet, kommenteret og der gives 
ideer, så hver enkelt får inspiration til at arbejde videre. 
 
 Der vil også blive arbejdet med at optage og forevige musikken. Målet er at få eleverne i gang 
med at komponere eller at hjælpe dem videre med deres kompositioner. 
 
Midler 
Skolens instrumenter, optagelsesudstyr i øvelokaler og studie.          
 

    
  
 Groove 
  
 Under udarbejdelse 
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Studie 
 
I studie-faget bliver elever præsenteret for Apple Road Studio på Ollerup Efterskole.  
Indledningsvist får eleverne kendskab til studiets udstyr og hvad det er, alle de  
forskellige maskiner, computere etc. kan og gør ved musikken.                                                                            
Elevernes lærer at gøre studiet klart til brug (sætte mikrofoner op og sætte kabler sammen). 
Den primære del af undervisningen består af at optage og mixe musikken. I denne del af 
undervisningen prøver eleven at sidde ved pulten, hvor man skal:                                                                                                                                    
- lære at klargøre til optagelse 
- route mikrofoner  
- sende monitor til hovedtelefoner i de tilstødende optagelsesrum (Hammond og Moog) 
         Efter optagelsen skal musikken redigeres, klippes, limes, kopieres osv. 
 
Når vi arbejder med at mixe, koncentrerer vi os hovedsagelig om:  
· EQ 
· kompressor/limiter 
· reverb  
· delay.    
Afhængig af optagelsernes karakter vil eleverne også komme til at arbejde med andre effekter. 
 

 Drama  
Mål 
Målet for dramaundervisningen på Ollerup Efterskole er  
- at eleverne skal lære kroppens og sprogets varierede udtryksmuligheder 
- at eleverne skal styrke deres fantasi og kreativitet omkring teaterverdenens udtryksmåder 
- at eleverne oplever og styrker deres egen personlighed gennem et bevidst arbejde med typer, 

roller og miljøer 
- at eleverne opnår sikkerhed i at stå frem og præsentere sig selv som en anden person. 

 
Midler 
For at eleverne oplever fagets muligheder, må de glemme tid og sted og bevæge sig bort fra eget 
væsen og virkelighed. Det kræver, at de oplever undervisningen – holdet – som et trygt sted. Gør 
de det, kan de agere frit og indleve sig som en anden person i et fiktivt rum.  
 
Der arbejdes hen imod et synligt produkt for et lille publikum, men også i den daglige 
undervisning bliver der små forestillinger, hvor eleverne får oplevelsen af „at være på“.  
Faget er udover at være et teaterfag, hvor man arbejder med det teatermæssige formsprog samt det 
symbolske formsprog, også et identitetsdannende fag. De unge har brug for at skabe sig selv og 
bliver i drama udfordret med sansemæssige oplevelser, som de kan bruge i deres egne 
søgeprocesser. 
Indholdet i drama kan hentes inden for alle emner og begivenheder. Det vil i princippet sige, at alt 
hvad der rører sig i mennesker og mellem mennesker kan undersøges og fremstilles i faget. Der 
arbejdes med en mangfoldig række af skuespilteknikker og arbejdsprocesser, og hvad det 
indebærer af basale færdigheder.  
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Alt i alt faget hvor eleverne tildeles en ramme for fantasiens udfoldelse, ikke med henblik på at 
begrænse den kreative proces, men derimod for at hjælpe igangsætningen og skabe den 
nødvendige grad af tryghed for et „legaliseret skaberi“.     
 
                       

Billedkunst 

Billedkunst figurerer på skemaet 2 gang om ugen med henholdsvis to og tre lektioner.  

I hverdagen omgiver vi os med kunst i alle former, farver og materialer lige fra lyd og lys til 
skulpturer i fast form, samt usynlige og urørlige kunstværker. 
Her arbejder vi med det der kan ses og røres. Forskellige former for todimensionelle billeder; 
maleri og tegning, grafik og plakat teknikker, samt tredimensionelle skulpturer i materialer som 
f.eks. ler, gasbeton, gips og metal. Store fællesprojekter hvor vi laver udsmykning til skolen er en 
oplagt mulighed.  

 
Målet for billedkunstundervisningen er: 
- at eleverne oplever, at man også gennem tegning, maling, modellering og skulpturering kan 
 formidle et budskab eller udtrykke følelser og stemninger  
- at vække elevernes interesse og skabe grobund for, at de kan udvikle et nyt selvstændigt og 
 personligt udtryksmiddel  
- at eleverne får indsigt i den æstetiske, kulturelle og historiske side af fagområdet, så elev-
 erne oplever den sammenhæng, der er mellem kultur, samfund, person og kunst  
- at eleverne bliver fortrolige med et eller flere af fagets håndværksmæssige eller kunstneriske 
 udtryksmidler 
 
 
Spil og Event  
Mål 
Målet for spil og event undervisningen på Ollerup Efterskole er  
- at eleverne skal have tid til at nørde og fordybe sig i spil og regler 
- at eleverne skal styrke deres fantasi  
- at eleverne oplever fællesskabet omkring fordybelse i fiktive universer  
- at eleverne får mulighed for og evner til at planlægge og forberede et event for en større 

gruppe mennesker  
 
 
Brætspil (Forskellige brætspil som bl.a. Avalon og Space Crusade) 
 
Vi har også mulighed for at lave et valgfri større event for de andre elever. Det kan være Humans v 

Zombies (menneskets kamp for at overleve zombierne) eller Battle (forskellige kamplege med 
skumsvær.Eks. Capture the flag) 

  
 

Midler 
Vi spiller 
Magic (Et taktisk kortspil) 
Forskellige brætspil (eks.Varulv, Avalon og Space Crusade) 
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 Terningerollespil (Rollespil med pen, papir og terninger. Dungeons and Dragons er et kendt spil i 
den genre). 

         Og lavet et eller flere valgfri større event for de andre elever. Det kan være Humans vs. Zombies 
(menneskets kamp for at overleve zombierne) eller Battle (forskellige kamplege med 
skumsvær.Eks. Capture the flag) 

 
 

Foto 
 
     Under udarbejdelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strik og snor 
 
     Under udarbejdelse   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturredaktion 
 

Udgiver bladet Akkorden 4-5 gange årligt. Trykkes i 500 eksemplarer til nuværende og tidligere 
elever, forældre og skolekreds. 
Journalistik: Lær at blive skarp i de journalistiske genrer: Reportage, interview, voxpop, 
foromtale, anmeldelse, klumme og essay.  
Layout: Lær at kunne arbejde stramt og kreativt med layout. 
Foto: Vi tager selv - eller bestiller hos Fotoholdet - gode fotos til artiklerne. Har du dit kamera 
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fuld af gode fotos? Kunne du godt tænke dig, at flere skulle se dem? Bliv redaktionens fotograf 
og få dine fotos længere ud. 
Redaktionshygge - gode snakke - kaffe og andet godt. 
 

Radio 
Mål: 

- At give eleverne et indblik i radiomediets og lydmodalitetens genrer og virkemidler 
- At eleverne tilegner sig færdigheder i både planlægning, produktion og afvikling af direkte 

radioudsendelser 
- At eleverne gennem feedback fra lyttere og de andre elever på valgfaget gennemgår en 

progression i både produktionskvalitet og planlægning. 
- At eleverne gennem lytte-lektier opnår kendskab til velproducerede podcasts fra både 

Danmark og udlandet. 
 
 
Midler: 
- I hvert semester oprettes tre redaktioner, som ud fra egen beskrivelse selv planlægger og 
producerer indhold. 
- Hver uge sender en redaktion 1 times live netradio, som kan høres på nettet. De to øvrige 
redaktioner er i “produktion”. Til hver udsendelse oprettes ligeledes en beskrivelse af udsendelse, 
som følger den podcast udsendelsen bliver en del af. 
- Hver uge gives der “lyttelektier” for, som eleverne skal høre inden næste uge. 
- Eleverne får en introduktion til både software og hardware i radiostudiet, heriblandt Reaper, PlayIt 
Cartwall, BUTT samt brugen af 12 kanals mixer.  
- I alle alternative uger sendes enten genudsendelser eller forproducerede udsendelser. 
 
 
 Science for nørder 

 
Naturvidenskab er et valgfag, der i første omgang er for de elever, der kunne ønske sig at gå      
mere i dyb den med nogle af de emner, der behandles i fysik/kemi.  
Herudover arbejdes der med mange andre emner – som for eksempel nanoteknologi, universets 
skabelse, evighedsmaskiner og andre opfindelser.  
Der er mange muligheder. 
Faget har to lektioner om ugen samlet i et modul, så der udover at tale om teorier også er tid til 
det eksperimentelle.  
 
 Formålet med valgfaget Naturvidenskab er: 
 
 -      at give eleverne mulighed for indlevelse og at fremme deres fantasi og nysgerrighed inden 
 for naturvidenskaben. 
-  at bibringe eleverne forståelse for og viden om den verden, der omgiver dem. 
-      at gøre det til en naturlig ting at undre sig og at give sig tid til det at benytte og forholde 
 sig kritisk til moderne teknologi i informationssøgning omkring naturvidenskabelige 
 emner. 
-      at uddrage linjer i udviklingen inden for forskning og udvikling. 
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-      at eleverne oplever og erkender naturvidenskabernes rolle i en kulturel og samfunds-
 mæssig sammenhæng. 
-      at se på erhvervsuddannelsesmuligheder inden for naturvidenskab. 
 

 
Puls og styrke – styrk din kropskerne og kondition 
 
Mål 
På det fysiske plan er målet at styrke elevernes kropskerne og kondition via øvelser, der primært 
træner ryg, mave, baller og lår. På det mentale plan er det i fokus at have det sjovt med at få 
kroppen til at yde det maksimale via høj musik, fællesskab, godt humør og et vist pres fra træneren.  
 
Midler 
Vi arbejder hovedsageligt med egen kropsvægt men bruger også vægtbolde, elastikker, vægte, 
karklude (!) og andre materialer til at krydre øvelserne. Musikken er valgt ud fra kriterier om 
drivkraft og energi i forhold til de øvelser, den skal understøtte.  
 
Eksempler på øvelser 

● Lungees 
● Interval-løb 
● Mavebøjninger 
● Squats 
● Koreograferede puls-serier 
● Burpees 
● Planke(r) 
● Rygøvelser 

 
  Yoga 
 
   Under udarbejdelse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Friluftsliv  



33 
 

 
Mål: 

- At give eleverne et indblik i og en tilknytning til den natur der omgiver os.  
- At eleverne tilegner sig nye færdigheder når vi under træklatring bevæger os vertikalt, men 

også på vandet og i vandet prøves grænserne af når vi tager på tur i havkajak eller kano i det 
Sydfynske ø-hav.  

- Praktiske færdigheder og erfaringer med båltænding, bålmad, lejrliv, primitive 
overnatningsmuligheder, naturens spisekammer.    

 
   Midler: 

- I friluftsliv finder vi roen på gåture i nærmiljøet, hvor eleverne lærer om spiselige planter, 
    årstidernes foranderlighed og dyrelivet. 

- Vi får pulsen op når de store bøgetræer i skolens park skal erobres, men når toppen er nået 
findes en grundlæggende glæde ved at være en del af noget større. 

- Året sluttes af med en friluftstur, hvor forår og efterårs holdene tager på en overnatningstur 
sammen.   

- Mennesket i naturen er en læren om hvilke aftryk vi som mennesker sætter i vores 
nærmiljøer, samt på globalt plan. Vi diskuterer bæredygtighed og natur kontra kultur. Alt 
skylles ned med en kop kakao og et knitrende bål hvor gløderne giver næring til mange lune 
retter. 
 
 

 
 
Inklusion på Ollerup Efterskole 
 
Et stort flertal i Folketinget har vedtaget lovforslaget om inklusion på de frie skoler. Loven er 
trådt i kraft 1. januar 2013 og giver mulighed for inklusion på efterskoler fra skoleåret 2013/14. 
 
På Ollerup Efterskole har vi valgt at benytte de nye muligheder, som inklusionsloven giver 
mulighed for. Her følger en forklaring på, hvorledes vi griber arbejdet an. 

 
 
Hvad er inklusion på Ollerup Efterskole? 
 
Som skole har vi med inklusionsloven fået nye og bedre muligheder for at støtte enkelte elever 
på det menneskelige/sociale plan og det boglige/faglige plan. Vi har således fået mulighed for at 
hjælpe i boglige fag og støtte i den vanskelige kunst at leve livet - i samvær med andre unge 
mennesker.  
 
Ifølge loven skal der være tale om tilbud, der ligger ud over, hvad der går under betegnelsen 
almindelig undervisningsdifferentiering eller skolens generelle pædagogiske tilgang.  
 
Tilbuddet er således rettet mod enkelte elever begrundet i enkeltelevers behov og kan placeres i 
såvel den boglige del af skolen som skolens samværsdel eller vejledning/lektiehjælp. Hertil 
kommer individuelle samtaler, hjælp til struktur på hverdagen og hjælp til at klare 
efterskolelivets udfordringer.  Alt sammen tiltag der tjener til at gøre eleven undervisningsparat. 
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Når vi på Ollerup Efterskole taler om inklusion, mener vi ordet i dets bredeste forstand. Det at 
være inkluderende vil for os sige, at vi vil skabe plads til mangfoldighed og til elever med 
forskellig baggrund og behov, fordi vi tror på, at det er samspillet med andre, der danner 
grobund for udvikling. Det er simpelt hen et succeskriterium for os, at alle elever får udbytte af 
undervisningen og deltager i fællesskabet, så alle elever får et udbytterigt år - både fagligt og 
socialt.  

 
Det er vores holdning at arbejde med eleverne i den sammenhæng de optræder i. Vi opererer 
derfor ikke med særlige hjælpeklasser, men søger løbende integrationen. Hvor det tjener et 
formål inddrages elevens kontaktgruppe eller anden social gruppe i arrangementer, som tjener 
til at hjælpe eleven. 
 
En skriftlig plan 
 
Inklusionstimerne beskrives i en skriftlig plan, som skal evalueres løbende hen over året. I 
denne plan beskrives de tiltag og pædagogiske aktiviteter, som er omdrejningspunktet for 
gennemførelsen af indsatsen. Der udarbejdes individuelle aftaler mellem skolen, eleven og 
forældrene, som indeholder en beskrivelse af eleven, målsætningen for inklusionen, beskrivelse 
af inklusionstilbuddet/den særlige støtte samt en plan for evaluering. 
 
Helt konkret vil vi tage udgangspunkt i den enkeltes behov for støtte og vil i samarbejde med 
elever og forældre udarbejde en plan for året. Denne plan vil blandt andet indeholde: 

● En beskrivelse af elevens behov og styrker 
● Elevens mål for skoleåret 
● En beskrivelse af hvilke metoder eleven evt. tidligere har draget nytte af 
● Særlig støtte eller tiltag, der vil hjælpe eleven 
● Elevens og forældrenes forventninger til skolen 
● Skolens forventninger til elev/forældre  
● Evt. særlige hensyn ifm. UU-Vejledning 
● Formidling af elevens udvikling til næste uddannelsessted 
● Afsluttende evaluering  

 
Forud for skoleåret informerer vi til kommende elever/forældre om inklusionstilbuddet og 
indbyder til et møde. Efter dette møde visiterer vi de elever, som lever op til kravene i loven. 
Der gennemføres samtaler og udarbejdes en skriftlig aftale før skoleåret begynder. 
 
 

 
 

 


