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Generelt
Undervisningen på Sdr. Feldings Efterskole er for normaltbegavede elever i læse- og
skrivevanskeligheder og bygger på de pædagogiske tanker og idéer, som Grundtvig og Kold
har udviklet og virkeliggjort. Derfor er samtalen en vigtig del af undervisningen, og der vil
være en vekselvirkning mellem boglig, praktisk og alment livsoplysende undervisning.

Blandt gruppen af ordblinde elever vil der være mange, som gennem deres skoleforløb har
haft en del nederlag, derfor er det vigtigt at give eleverne succesoplevelser og få opbygget
deres selvværd. Først da bliver de i stand til at arbejde videre med de udfordringer, som
følger med læse- og skrivevanskelighederne.

Undervisningen på Sdr. Feldings Efterskole foregår i 8., 9. og 10. klasse, mindre hold med ca.
14-15 elever på hvert hold. I de boglige fag har skolen et samlet særligt
specialundervisningstilbud.

Computer vil være en bærende del af undervisningen.

I de mere praktiskorienterede fag og i linjefagene kan computer bruges som en støtte for at
fjerne den barriere, som elevernes læsevanskeligheder måtte give dem, så opmærksomheden
kan rettes mod fagets primære indhold.

Skolen optager normaltbegavede elever i 8., 9. og 10. klasse med læse- og
skrivevanskeligheder. Eleverne inddeles i kontakthold ved skolens start og deres hold
fungerer som deres stamhold.

Computer bruges som elevernes skoletaske forstået således, at relevante hjælpemidler til
eleverne forefindes på elevernes devices.

Der er fokus på, at det tekstmateriale, der arbejdes med i undervisningen, kan oplæses
digitalt. Dette gælder på tværs af fagene. Derudover arbejder skolen med Gyldendal, en
digital læringsplatform med højtlæsningsfunktion og digitale opgaver.

Computeren giver eleverne mulighed for nemmere at producere og samarbejde på nye og
spændende måder.

I undervisningen har eleverne adgang til enten intowords eller appwriter, et hjælpemiddel til
elevernes skriftlige fremstilling. Programmerne er anvendelig på tværs af fag og i elevernes
fritid. Ydermere vil eleverne lære at anvende almindelige apps og programmer på
computeren. Skolen har fokus på at anvende apps, som også efter tiden på skolen vil være
anvendelige. Eksempelvis arbejder vi med googledocs, googlesheets og googledrev.

Computeren skal gøre, at eleven f.eks. i matematik ikke hindres i at løse en opgave, fordi
denne ikke kan læse den.

Computeren skal ikke ses som en erstatning for almindelig læring, men som et hjælpemiddel
til den almene læring. Computeren er ikke i sig selv en løsning, men den er et middel til at nå
et mål. Derfor er det vigtigt, at eleverne ser den som et hjælpemiddel.

5



Computeren giver blandt andet mulighed for at;

● arbejde med digitale bøger (E-bøger) - hermed får eleverne fordel af
oplæsningsfunktion

● arbejde med søgeteknik - dette være sig gældende på apps såvel som på nettet
● bruge computeren til at gemme den information eller det man har arbejdet med i

timerne - hermed er al materiale nemt tilgængeligt
● at arbejde med noter
● arbejde med mobiler som et ideelt redskab til at tage billeder og optage video og lyd

For at computeren har en læringsværdi, er det nødvendigt at læreren kan udnytte teknologien
i relation til de faglige mål, der stilles til de specifikke fag. Derfor stiller Sdr. Feldings
Efterskole fortsat efteruddannelse til rådighed for lærergruppen, således at der til stadighed er
opdaterede kompetencer på området.

Skolen tilbyder elever at lease en computer på skolen. Ved skoleårets afslutning returneres
computeren til skolen. Ønsker man ikke at lease en computer, skal man selv medbringe sin
egen. Ønsker eleven selv at medbringe et device, er det skolens krav, at det er en device af
nyere dato. Skolen er ikke ansvarlig for computerens generelle stand.

Fra erhvervslivets side stilles der store krav til de unge. Formålet med vores
specialundervisning er at give eleverne kendskab til relevante hjælpemidler. Hjælpemidlerne
skal give eleverne mulighed for at bestå folkeskolens prøver og gøre eleverne i stand til at
anvende hjælpemidlerne i en senere uddannelses- eller arbejdsmæssig sammenhæng.

Har den enkelte elev lyst og evne til en gymnasial uddannelse, vil vi, gennem kontakt til det
enkelte gymnasium, søge at tilrettelægge undervisningen for den enkelte elev efter skolens
anvisninger.

Fokus på fællesskabet
På Sdr. Feldings Efterskole har vi fokus på fællesskabet. Vi har derfor valgt en it-politik der
begrænser det tidsrum, hvori eleverne har tilgang til telefoner, ipads og computere. I fagene
er computeren naturligvis tilgængelig. Elevernes telefoner og iPad er tilgængelige for
eleverne i tidsrummet 07.50 - 21.30. Vi har valgt at arbejde med denne it-politik, da vi
oplever at elevernes relationer til hinanden forbedres og forstærkes, når de ikke sidder med
ipads eller telefoner hele tiden.

Fokus på læse- og skrivevanskeligheder i boglige fag
Alle elever på Sdr. Feldings Efterskole har læse- og skrivevanskeligheder. Derfor har skolen
fokus på denne gruppe elever med vægt lagt på de boglige fag dansk, matematik, engelsk,
naturfag, fysik og samfundsfag som er obligatoriske fag samt tysk.

Undervisningens overordnede mål svarer til slutmålene i Fælles Mål for folkeskolen.
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Fokus på afgangsprøverne
På Sdr. Feldings Efterskole forventer vi, at alle elever i 8., 9. og 10. årgang går op til
afgangsprøverne. Undervisningens formål er, at motivere eleverne til læring og give dem et
øget selvværd. Kun ved at erkende sine udfordringer, kan man gøre noget ved dem.

Undervisningen er skoleåret igennem bygget op omkring, at alle elever skal deltage til
afgangsprøverne med et tilfredsstillende resultat, som sætter dem i stand til at gennemføre en
gymnasiel- eller erhvervsfagliguddannelse. Det er derfor også forventet, at eleverne indgår i
undervisningen med dette mål for øje. De enkelte hold fokuserer på, at den enkelte elev klarer
sig bedst muligt, med de forudsætninger eleven har.

Obligatoriske fag og linjefag
På Sdr. Feldings Efterskole forventes eleverne at deltage i alle undervisningslektioner. Skolen
har defineret fagene som obligatoriske fag samt linjefag. De obligatoriske fag er faste
undervisningsfag, som alle elever på årgangen skal deltage i. De obligatoriske fag kører hele
skoleåret igennem og er forskellige på de enkelte årgange.

Linjefag er halvårlige og eleverne ønsker selv, hvilken linje der ønskes at arbejde med. Der er
mødepligt til alle linjefagslektioner.

De obligatoriske fag er:

Dansk, matematik og engelsk for alle årgange. Her undervises på de enkelte årgange på faste
hold.

Samling og fællesgymnastik er fælles og for alle skolens elever. Dertil er det obligatorisk for
alle piger at deltage i pigegymnastik og for alle drenge at deltage i drengegymnastik.

Ydermere er der obligatoriske fag, tilknyttet de enkelte årgange.

Årgangsdelte, obligatoriske fag:

8 klasse:

● Samfundsfag
● Historie/kristendom
● Naturfag (fysik, biologi, geografi)

9 klasse:

● Naturfag (fysik, biologi, geografi)
● Samfundsfag
● Idræt
● Historie/kristendom

10 klasse:
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● Fremtid og uddannelse
● Innovation og iværksætteri

Vi anbefaler vores elever at have tysk på skolen, men det er muligt at fravælge i samråd med
forældre, hvor det er påkrævet at have forældrenes underskrift herpå.

Dansk
Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev.
Da vi er en specialefterskole, vil arbejdsformer og metoder have til formål at fokusere på at
styrke og udvikle elevernes faglige niveau, således at eleven er i stand til at bestå
folkeskolens afgangsprøver.

Undervisningens forløb, mål og evaluering:
På hver enkelt årgang arbejdes der efter en fælles årsplan, da det giver eleverne mulighed for
at samarbejde og sparre med hinanden på tværs af holdene.

Undervisningen i faget er tilrettelagt, så det tilgodeser behovet hos elever med læse- stave- og
skrivevanskeligheder. Der undervises på mindre hold afhængig af elevernes faglige niveau og
støttebehov.

Eleverne anvender computer med hjælpeprogrammer, som kan understøtte deres behov for
hjælp, når der læses og skrives. Programmerne understøtter elevens faglige udvikling, og
eleven lærer, hvordan denne i sit videre uddannelsesforløb kan gøre brug af en computer.

I 8. klasse arbejdes der med en videreudvikling af elevernes læse- og staveudvikling.
Derudover arbejdes der med begyndende genrekendskab. Eleverne forberedes til
opgavetyperne i 9. klasse med henblik på, at eleverne skal fuldføre afgangsprøverne.
Der undervises 7 lektioner pr. uge i dansk.

I 9. klasse arbejdes der videre med læse- og stavetræning, genrekendskab og skriftligt udtryk.
I løbet af skoleåret er der et stort fokus på pensum, således at eleverne er trygge og bekendte
med årets pensumopgivelser, når de kommer til afgangsprøverne.
Der undervises 6 lektioner pr. uge i dansk.

I 10. klasse lægges der vægt på mere selvstændige arbejdsformer, og der arbejdes videre med
udvikling af færdigheder. I 10. klasse arbejdes der også med et stort fokus på pensum, således
at eleverne er trygge og bekendte med årets pensumopgivelser, når de kommer til
afgangsprøverne.
Der undervises 7 lektioner pr. uge i dansk.

Målsætningen er, at alle elever deltager ved folkeskolens afgangsprøve og 10. klasses prøven.

Alle elever får en udtalelse ved skoleårets afslutning.

I skoleåret 22/23 underviser følgende dansklærere:

● 8. årgang - Tina Kold og Lonnie Olesen
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● 9. årgang - Camilla Boesen, Line Isaksen, Caroline Christensen, Katrine Berthelsen
● 10. årgang - Kirsten Sørensen, Ursula Aadahl og Line Isaksen

Matematik
Matematikundervisningen planlægges med udgangspunkt i målene fra fælles mål.
Matematik undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev og dennes niveau og behov.
Vi arbejder mod at ruste eleverne til at kunne forholde sig til og anvende matematikken i
hverdagen, både på skrift og i tale. Eleverne anvender computer med hjælpeprogrammer, som
kan understøtte deres behov for hjælp, når der læses og skrives. Disse programmer yder
forskellig støtte til elevens læse- og skrive udfordringer. Programmerne understøtter ligeledes
elevens faglige udvikling, og eleven lærer, hvordan denne i sit videre uddannelsesforløb kan
gøre brug af en computer.
Ved skoleårets start udfyldes der et selvvurderings spørgeskema om fagligt niveau. Ydermere
laves der en personlig samtale med hver enkelt elev.
I løbet af skoleåret er der et stort fokus på årsplanen, således at eleverne er trygge og
bekendte med årets opgivelser, når de kommer til afgangsprøverne.Vi evaluerer løbende den
enkelte elevs udvikling vha. blandt andet MG- og terminsprøver. Målet er, at alle 9. og 10.
klasses elever består de afsluttende prøver.
Alle elever får en faglig udtalelse ved skoleårets afslutning.

Der undervises i faget 5 lektioner om ugen, én lektion er 45 minutter.

I skoleåret 22/23 underviser følgende matematiklærere:
●8. årgang – Thomas Kristensen og Liselotte Storgaard
●9. årgang – Kenneth Jønsson, Liselotte Storgaard,  Cecilie Jensen og Peter Hegård
●10. årgang – Ole Nørbjerg, Mette Impgaard og Cecilie Jensen

Engelsk
Undervisningen i engelsk foregår klassevis. Det tilstræbes, at alle elever i 9. og 10. årgang
går op til folkeskolens afgangsprøve, ligesom undervisningen er tilrettelagt med hensyn til
kompetencemålene for 8.-10. kl. (Forenklede Fælles Mål).

Formålet med undervisning i engelsk er at fremme elevernes evne til at forstå engelsk tale og
tekst, samt øge deres evne til at udtrykke sig på engelsk såvel mundtligt som skriftligt. Det er
desuden formålet at give eleverne viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende
lande og derved styrke deres internationale forståelse set i lyset af deres egen kultur.

I undervisningen arbejdes der, igennem computer, med engelske litterære tekster,
nyhedstekster, sange, dokumentarprogrammer, film mm. Eleverne arbejder holdvis, enkeltvis
og i grupper med videnstilegnelse, præsentation, analyse, samtale og debat. Mindre projekter
om specifikke emner indgår også i undervisningen, hvor eleven har til opgave at fremlægge i
grupper eller selvstændigt. Der arbejdes med kultur- og samfundsforhold i engelsktalende
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lande, herunder værdier, normer og livsstil. Eleverne arbejder med forskellige
præsentationsformer, fx vha videoer, lydoptagelser, skriftlige opgaver, plakater og meget
andet.

Der undervises i faget 3 lektioner om ugen. 1 lektion er 45 minutter.

Hovedsageligt bruges diverse online platforme som undervisningsmateriale, og
undervisningen forsøges tilrettelagt således at det er motiverende for eleverne og tilpasset den
enkelte elevs niveau.

Alle elever får en udtalelse ved skoleårets afslutning.

I skoleåret 21/22 underviser følgende lærere:

● 8. årgang - Simon Rindom og Thomas Kristensen
● 9. årgang - Caroline Christensen, Thomas Kristensen, Marie Houbak, Katrine

Berthelsen og Cecilie Jensen
● 10. årgang - Rieke Bossen, Mads Tryk og Cecilie Jensen

Idræt
Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige, idrætslige oplevelser og
erfaringer opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver dem mulighed for kropslig
og almen udvikling.

Der lægges i timerne vægt på det sociale aspekt i undervisningen, således at der opbygges et
fællesskab ud fra grundpillerne; tryghed, tillid og respekt. Undervisningen er tilrettelagt, så
der er plads til den enkeltes præstation såvel som fællesskabets. Eleverne kommer i
idrætsfaget omkring flere forskellige områder, som alle indeholder emner og øvelser, der
udvikler elevernes kompetencer, og som er prøveforberedende.

Faget er prøveforberedende til folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse, ligesom
undervisningen er tilrettelagt med hensyn til kompetencemålene for 10. kl.

Alle elever får en skriftlig udtalelse ved skoleårets slutning. Undervisningen er delt på
årgangene.

I skoleåret 22/23 underviser følgende lærere:

● 8. årgang - Simon Rindom og Tina Kold
● 9. årgfang - Kathrine Berthelsen, Caroline Christensen, Kenneth Jønsson og Simon

Rindom
● 10. årgang - Peter Hegaard, Mads Tryk og Rieke Bossen
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Naturfag (8. årgang)
Naturfag indeholder biologi, geografi, fysik og kemi. Kendskabet til disse fag er vigtigt, for at
kunne forholde sig til det moderne samfund, og samtidig er disse forberedende til naturfag i
9. klasse, hvor det er obligatorisk at afslutte med en prøve.

Formålet med faget er, at eleverne opnår viden om naturen og dens opbygning, naturen og
miljøet i hverdagen og brugen af naturens ressourcer for derved at forstå, at vi alle har et
ansvar for anvendelsen og udnyttelsen af disse.

Der skal opnås viden om den verden, der omgiver os, også globalt, for at kunne forstå andre
samfund og kulturers livsvilkår.

Der undervises i faget 2 lektioner om ugen. 1 lektion er 45 minutter.

Hovedsageligt bruges diverse online platforme som undervisningsmateriale.

I skoleåret 22/23 forestår Ole Nørbjerg og Kenneth Jønsson undervisningen.

Naturfag (9. årgang)
Formålet med naturfag i 9.kl er, at eleven tilegner sig viden om:

● Forhold i naturen og teknikken
● Grundlæggende forståelse af naturfaglige sammenhænge
● Fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer samt indblik i, hvordan

fagområderne i samspil bidrager til vores forståelse af verden
● At naturvidenskaben er en del af vores kultur og verdensbillede
● Ansvar for naturen og dets ressourcer
● Stillingtagen til egne evner til at handle i forhold til menneskets samspil med naturen

Undervisningen vil bestå af oplæg, øvelser og gruppearbejde/fremlæggelser. Som
udgangspunkt benyttes online platforme som undervisningsmateriale.

Fremlæggelserne, som foregår i grupper, giver fortrolighed og større tryghed ved at stå frem,
som afgangsprøven kræver.

Der afsættes ca. en måned til forberedelse af den fællesfaglige prøve i naturfag, hvor alle
naturfagslærere fungerer som vejledere. Prøven er obligatorisk, og de enkelte fag, geografi,
biologi, og fysik/kemi indgår i udtrækspuljen.

Eleverne går til prøve i grupper på to, højst tre elever.

Undervisning vil foregå på den lokale skole og på efterskolen. Eleverne vil også selv komme
til at lave praktiske opgaver. Der undervises i naturfag 4 lektioner om ugen. 1 lektion er 45
minutter.

I skoleåret 22/23 forestår Kenneth Jønsson, Liselotte Storgaard, Mette Impgaard og Ole
Nørbjerg undervisningen.
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Samfundsfag (8. årgang)
Samfundsfag på 8. årgang arbejder indeværende år med emner som fx identitet, demokrati i
Danmark, globalisering etc. Kendskabet til disse områder er vigtigt for at kunne forholde sig
til det moderne samfund, som eleverne lever og agerer i.

Formålet med faget er, at eleverne opnår viden om samfundet og dens opbygning, historie,
mangfoldighed og forhold i hverdagen for derved at forstå, at vi alle har et ansvar og en
forpligtelse i vores samfund og demokrati.

Der skal opnås viden om den verden, der omgiver os, også globalt, for at kunne forstå andre
samfund og kulturers livsvilkår.

Der undervises i faget 2 lektioner om ugen. 1 lektion er 45 minutter.

Undervisningen er baseret på fortælling og samtale, men benytter sig også af praktiske
opgaver, elevoplæg etc.

I skoleåret 22/23 forestår Simon Rindom og Lonnie Olsen undervisningen.

Samfundsfag (9. årgang)
Samfundsfagsundervisningen på 9. årgang er bygget op omkring fire hovedemner:

● Politik handler om, hvordan de forskellige demokratier, der omgiver os, påvirker
vores hverdag, samt hvordan vi kan påvirke de forskellige demokratier og de
systemer, der omgiver et demokrati.

● Økonomi handler om, hvilken betydning det har, at mennesker producerer og
konsumerer varer. Dette ses i både et personligt, nationalt og internationalt perspektiv.

● Kultur handler om de forskellige måder, vi som mennesker møder vores omverden på,
her forholder vi os både til vores egen dagligdag og til mere generelle og
verdensomspændende problemstillinger.

● Samfundsfagmetode handler om, hvordan vi behandler de informationer, vi får.
Medier, statistik og kildekritik er her bærende elementer.

Samfundsfag er til prøveudtræk, hvorfor der arbejdes målrettet hen imod en eventuel prøve til
sommer.

Der undervises i samfundsfag 2 lektioner om ugen. 1 lektion er 45 minutter.

Undervisningen er baseret på fortælling og samtale, men benytter sig også af praktiske
opgaver, elevoplæg etc.

I skoleåret 22/23 forestår Camilla Boesen, Kirsten Sørensen, Kathrine Berthelsen og Mads
Tryk undervisningen.
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Samling
Fællestime er et obligatorisk fag for alle årgange på SFE. Faget er helt centralt i de frie
skolers grundtanke og er dermed også en af grundpillerne på en efterskole som SFE.

Fællestimen er udelukkende baseret på fortælling. Faget beskæftiger sig med vores historie,
vores kristne fundament og vores nordiske traditioner. Men vi vil også præsentere eleverne
for filosofi, etik, religion og kultur i bred forstand. Det er et fag, der rummer mange aspekter,
og som har livsoplysning som sin altoverskyggende opgave.

Alle elever har fællestime i 1 lektion om ugen. 1 lektion er 30 minutter.

I skoleåret 22/23 forestår Asbjørn Lyby undervisningen.

Tysk
På Sdr. Feldings Efterskole har vi tysk som andet fremmedsprog. Undervisningen i tysk
foregår holddelt på årgangene. Vi har et hold i 8. klasse, to hold i 9. klasse og et hold i 10.
klasse.

Formålet med tyskundervisningen er, at eleverne opnår færdigheder, der gør dem i stand til at
begå sig i et tysktalende land, dvs. kunne præsentere sig og føre en samtale på et enkelt og
forståeligt niveau. På 9. og 10. årgang arbejdes der hen imod folkeskolens afgangsprøve i
tysk. I 9. klasse er faget et udtræksfag, mens vi forventer af 10. klasses eleverne som har tysk,
at de går til eksamen både mundtligt og skriftligt. Da eleverne ofte på forhånd ikke har
modtaget ret meget tyskundervisning, og niveauet på holdet er meget bredt, vil hovedparten
af arbejdet foregå i undervisningen. Undervisningen på alle årgange er tilrettelagt med
hensyn til kompetencemålene for 8.-10. kl. (Forenklede Fælles Mål).

Formålet med undervisning i tysk er at fremme elevernes evne til at forstå tysk tale og tekst,
samt øge deres evne til at udtrykke sig på tysk såvel mundtligt som skriftligt. Det er desuden
formålet at give eleverne viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande. I løbet af
undervisningen lærer eleverne at bruge ordbog for derigennem at få støtte til og forståelse for
sproget.

I undervisningen arbejdes der med at læse og forstå korte, enkle tekster og derigennem få et
indblik i det tyske sprog. Der arbejdes med samtale, hvorigennem ordforråd i forhold til de
emner og situationer, som indgår i undervisningen, tilegnes. Yderligere arbejdes med
skriftlighed gennem mindre opgaver og inddragelse af den brugbare grammatik. I løbet af
skoleåret tager tyskholdet på 9. årgang på en dagstur til Flensborg. Her skal de besøge
Duborg-skolen, de får mulighed for at afprøve deres tyske sprog i naturlige rammer, og de får
oplevelsen af at være i en tysk by.

Tysk er et obligatorisk fag som vi anbefaler vores elever at have på alle 3 årgange. En
fritagelse fra faget kan kun ske i samråd med skolens ledelse og elevens forældre. Skolens
forstander og elevens forældre godkender med deres underskrift fritagelsen.
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Der undervises i faget 2 lektioner om ugen. 1 lektion er 45 minutter.

I skoleåret 22/23 underviser følgende lærere:

● 8. årgang - Caroline Christensen
● 9. årgang - Caroline Christensen og Rieke Bossen
● 10. årgang - Rieke Bossen

Demokrati og dannelse
Med udgangspunkt i livsoplysning og demokratisk dannelse er fagets omdrejningspunkt, at
eleverne skal forholde sig til sig selv og deres omverden. De skal forholde sig til den
baggrund, de bruger til at begrunde deres valg og prioriteter i livet. Eleverne vil blive
præsenteret for filosofiske tænkere, aktuelle meningsdannere og etiske dilemmaer.

Faget har baggrund i teori og i det felt, hvor elevernes holdning møder hinanden.

Undervisningen er baseret på fortælling og samtale, men vil også benytte sig af selvstændige
elevopgaver og elevoplæg. Derudover vil vi i løbet af året tage på 4-6 (pilgrims)vandreture á
varierende længde (fra få timer til en hel dag), hvor ro og fordybelse er nøgleordene.

Der undervises i faget 2 lektioner om ugen. 1 lektion er 45 minutter.

I skoleåret 22/23 varetages undervisningen af følgende lærere:

● 10. årgang - Mette Impgaard, Camilla Boesen og Mads Tryk

Innovation og iværksætteri
Innovation og iværksætteri handler, i modsætning til størstedelen af de øvrige fag, ikke om at
reproducere allerede kendt og veldokumenteret viden. Fagets fokus er i stedet på, hvordan vi
kan nyskabe og re-designe en gammel idé. Dette medfører også en anderledes tilgang til
arbejdsprocessen, hvor afprøvelse og forbedringer af produkt kan gå igen mange gange.
Kunsten at lave fejl og derigennem forbedre sig er også vægtet højt.

Som en del af faget skal eleverne arbejde med at planlægge, forberede og afvikle et
event/arrangement. Her er holdet med til at forme og beslutte, hvordan det skal udformes,
hvilket sker under tæt vejledning af fagets lærere.

Et eksempel på en naturlig arbejdsproces i faget: Først undersøgende arbejde, hvor vi
analyserer og indsamler viden, stiller og besvarer spørgsmål.

Først herefter stilles den egentlige opgave og den egentlige design- og innovationsproces går
i gang, derigennem skitser, mock-ups og modeller konkretiseres og udmyntes i et færdigt
“produkt”, der kan evalueres.

Innovation og iværksætteri er et fag for 10. årgang, og der undervises i faget 4 lektioner om
ugen. 1 lektion er 45 minutter.
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I skoleåret 22/23 forestår Ursula Aadahl, Ole Nørbjerg og Line Isaksen undervisningen.

Fremtid og uddannelse
I faget fremtid og uddannelse, på 10. årgang, arbejder vi med at hjælpe eleverne med at blive
klar til at spring ud i ungdomslivet, når skolen er slut.
Vi vil arbejde med elevernes drømme om fremtiden, og hvordan de kan arbejde hen imod
disse. Andre emner kan være økonomi, om at lægge et budget og undgå faldgruber op et ofte
uigennemskueligt lånemarked.

formålet med faget er, at klargøre for eleverne, hvad det er, der venter dem i deres ungdoms-
og voksenliv.Hvordan man kan få arbejde, uddannelse og fritid til at gå op i en højere enhed.

Der skal opnås viden om uddannelsesmuligheder for den enkelte. Om hvor man skal
henvende sig for at få bolig, understøttelse, melde flytning,...
Vi skal besøge uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Vi skal tale med fagforeninger og
fritidsforeninger.

Der undervises i faget 2 lektioner om ugen.

Undervisningen er baseret på samtale, praktiske øvelser og besøg.
I skoleåret 22/23 forestår Line Isaksen, Mads Tryk og Kirsten Sørensen undervisningen

Fællesgymnastik
Fællesgymnastik er med til at samle vores elever og styrke fællesskabet, hvor formålet er, at
eleverne skal have det sjovt og lære deres krop bedre at kende. I timerne har vi gennem leg
og bevægelse fokus på at sprede glæden ved gymnastikken. Her inddrager vi forskellige
bevægelsesformer, der tager afsæt i den klassiske grundgymnastik.

I fællesgymnastik arbejder vi hen imod skolens fælles opvisning, som vi i løbet af foråret
tager ud og viser til stævner og andre arrangementer. De fælles opvisninger er ofte en stor
oplevelse for elevflokken, og de kan være med til at styrke følelsen af fællesskab blandt
eleverne.

Der undervises i faget 2 lektioner om ugen. 1 lektion er 45 minutter.

I skoleåret 22/23 forestår Katrine Berthelsen, Mette Impgaard, Mads Tryk, Peter Hegaard,
Rieke Bossen og Simon Rindom undervisningen.

Drenge- og pigegymnastik
Undervisningen i drengegymnastik er obligatorisk for alle drenge uanset årgang. Der arbejdes
i drengegymnastik på at styrke fællesskabet og lære sig selv og andre bedre at kende gennem
bevægelse. I drengegymnastik arbejder vi med grundgymnastikken, herunder rytme, styrke,
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balance, motorik og leg. Vi arbejder frem mod den fælles gymnastikopvisning, hvortil der
indlæres en rytmisk sekvens til drengene. Der er plads til alle, uanset om man har lavet
gymnastik før eller ej, og alle bliver udfordret på nye bevægelsesmåder.

Undervisningen i pigegymnastik er obligatorisk for alle piger uanset årgang. Der arbejdes i
pigegymnastik på at styrke fællesskabet og lære sig selv og andre bedre at kende gennem
bevægelse. I pigegymnastik arbejder vi med den rytmiske grundgymnastik, herunder dans,
håndredskaber, styrketræning og leg. I pigegymnastik indlæres der forskellige rytmiske serier,
og vi arbejder frem mod den fælles gymnastikopvisning, hvor alle elever er med på gulvet.
Der er plads til alle, uanset om man har lavet gymnastik før eller ej, og alle bliver udfordret
på nye bevægelsesmåder og koreografier.

Der undervises i faget 2 lektioner om ugen. 1 lektion er 45 minutter.

I skoleåret 22/23 forestår Peter Hegård, Mads Tryk undervisningen i drengegymnastik og
Rieke Bossen og Katrine Berthelsen i pigegymnastik.

Linjefag
Eleverne vælger i begyndelsen af skoleåret to linjefag, som de deltager i indtil jul. Efter jul
vælger eleven igen to linjefag. Her har eleverne mulighed for at prøve kræfter med nye
linjefag eller yderligere at fordybe sig i deres første linjefag. I hvert linjefag undervises der 4
lektioner om ugen.

Skolen tilbyder i skoleåret 22/23 følgende linjefag i første halvår:

Mandag og onsdag

● Flagfootball
● Madlavning
● MTB
● Spinning
● Rytmisk gymnastik
● Springgymnastik
● Trædesign

Tirsdag og torsdag

● E-sport
● Spinning
● Makerspace
● Billedkunst med prøve
● Fodbold
● Madlavning med prøve
● Design

Skolen tilbyder i skoleåret 22/23 følgende linjefag i andet halvår:
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Mandag og onsdag

● Makerspace
● Madlavning
● MTB
● Rytmisk gymnastik
● Springgymnastik
● Trædesign

Tirsdag og torsdag

● E-sport
● Adventure
● Billedkunst med prøve
● Fodbold
● Madlavning med prøve
● Design

Adventure
På adventurelinjen arbejder vi med at styrke elevernes tro på egne evner. Vi dyrker at være
ude i alt vejr og ser det som en fornøjelse at være gennemblødte af regn, sved eller en tåre.

Eleverne skal være indstillede på, at der er mange forskellige oplevelser og udfordringer på
adventurelinjen. Derfor er der naturligvis en masse forskellige kompetencer, vi arbejder med
at styrke hos eleverne. Herunder blandt andet navigation, vand til over navlen, sved på
panden og en positiv attitude, er centrale fokusområder på vores adventurelinje.

I undervisningen lægges der vægt på både en praktisk og en teoretisk tilgang til
undervisningen.

I skoleåret 22/23 forestår Simon Rindom undervisningen.

Trædesign
Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig håndværks- og designmæssige
kundskaber og færdigheder, som gør dem i stand til at fremstille brugbare ting, som f.eks.
små møbler, brugskunst eller pyntegenstande.

Undervisningen er tilrettelagt således, at der skiftes mellem at arbejde med fælles oplæg og
arbejde med egne designidéer.

I de fælles oplæg er fokus at forstå en arbejdstegning, anvende værktøj, maskiner og
materialer korrekt samt at tilegne sig håndværksmæssige færdigheder. Her er målet at skabe
et produkt og at lære teknikker undervejs.
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I designdelen arbejdes med egne idéer og alle dele af en designproces - fra behov til produkt -
er sat i spil. Idéen skal udforskes, undersøges, konkretiseres, afprøves og fremstilles. Der
arbejdes efter “FIRE” princippet: Forstå, Ideudvikling, Realiser og Evaluer. Her er målet at
lave forskellige forsøg, tests og afprøvninger undervejs. Og naturligvis også at få et flot og
brugbart resultat ud af anstrengelserne.

Faget er et praktisk fag, men meget af det eleverne lærer i fagene dansk og matematik, vil de
få brug for, derved øges interessen også for de boglige fag, og sammenhængen mellem teori
og praksis styrkes.

I skoleåret 22/23 forestår Ursula Aadahl undervisningen.

Design
Har du lyst til at designe og fremstille dine egne ting ud fra gode og spændende idéer? Så læs
med…

I dette fag arbejder vi med design inden for bløde og hårde materialer, hvor vi gør stor brug af
designprocesser, genbrug og upcycling. Gennem faget tilegner vi os et grundlæggende
kendskab til de forskellige teknikker, redskaber og materialer, som vi bruger i timerne.
Derudover arbejder vi med farvelære, materialevalg og forbrug.

Vi har et særligt fokus på designprocessen fra start til slut, når vi syr beklædningsgenstande
og accessories efter egne gode idéer og tidens trends.

Eksempler på designede artikler kan være tasker, bolig accessories, smykker, udsmykning til
efterskolens fællesarealer og tøj. Det kræver ingen forkundskaber at have design, men vilje
og interesse og en dejlig portion kreativitet.

Det er kun fantasien, der sætter grænser!

I skoleåret 22/23 forestår Tina Kold undervisningen.

Tema Tidsramme

Syning af tasker og punge
Syning af nederdel eller t-shirt
Klassisk håndarbejde

- strik
- broderi
- hækling

Upcycling - medbring en beklædningsdel
Filt - vådflit, nålefilt og færdig filt
Mobiler - svævende kunstværker

Uge 32 til 41 /uge 1 til 14

Fremstilling af hovedbeklædning
Opbevaring -

- kasse
- krukke

Uge 43 til 52/ uge 15 til 24
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- vase
Upcycling af brugsgenstand
Nøgleringe
Navneskilte
Materialet gummi
Puden, min blødeste ven

Rytmisk gymnastik
På linjefaget rytmisk gymnastik er der plads til alle niveauer, både nye som erfarne
gymnaster. I undervisningen er bevægelse til musik i fokus, hvor eleverne stifter bekendtskab
med at følge musikken og tælle takter.

Vi arbejder med den rytmiske grundgymnastik, herunder dans, håndredskaber, styrketræning
og leg. I løbet af forløbet går vi i dybden med teknik, eleverne bliver udfordret på nye
bevægelsesmønstre, og deres kropsbevidsthed øges.

I løbet af linjefagsperioden indlæres og trænes en særskilt sammensætning til musik, som
skal bruges i skolens fælles gymnastikopvisning. På denne vis har rytmelinjen en særlig rolle
i forbindelse med opvisningen.

I skoleåret 22/23 forestår Kathrine Berthelsen og Rieke Bossen undervisningen.

Springgymnastik
På linjefaget spring er der plads til alle niveauer, både nye som erfarne gymnaster. Vi arbejder
især med grundelementer fra springgymnastikken, herunder spring på airtrack, stortrampolin
og trampet. Vi arbejder med springenes faser, og hvordan et spring er bygget op, for i sidste
ende at kunne udføre springet selv.

Undervisningen starter altid med en opvarmning, hvor eleverne vil opleve flere forskellige
former for opvarmning. Her er der fokus på at styrke eleven fysisk, og der vil også blive
arbejdet med motorik og balance.

Tekniktræning er en stor del af træningen i starten af skoleåret. Senere på året arbejder vi hen
imod opvisningsprogrammet, hvor spring vil være et af de centrale elementer i forbindelse
med skolens fælles opvisninger.

I skoleåret 21/22 forestår Mads Tryk og Peter Hegård undervisningen.

Madlavning
Linjefaget madkundskab, tager udgangspunkt i grundlæggende færdigheder i et køkken,
herunder hygiejne, behandling af råvarer og opbevaring. De får en forståelse for “du bli’r
hvad du spiser”. Her kommer smagsoplevelser på prøve, og nye nuancer opleves.
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Maden tager udgangspunkt i det, eleverne kender, for senere at lave om på og bruge
råstofferne i andre retter. Vi sætter fokus på såvel hovedretter som desserter og bagværk. Her
har smag, udseende, økonomi og sundhed fokus.

Der vil være mulighed for selv at komme med idéer og opskrifter hjemmefra, her kan stort set
alt afprøves.

Så vidt muligt vil der være ture ud af huset, hvor der kommer andre oplevelser. Som for
eksempel mad i gamle dage, mad nu til dags, konservering af fødevarer, sundhed og trivsel.

I skoleåret 22/23 forestår Camilla Boesen undervisningen.

Madlavning med prøve
Valgfaget madkundskab består af fire kompetenceområder:

1. Mad og sundhed
2. Fødevarebevidsthed
3. Madlavning
4. Måltid og madkultur

På tværs af de fire kompetenceområder er undervisningen fokuseret på madglæde, fantasi,
mad- og smagsmod.

Der tages udgangspunkt i de faglige forudsætninger og forventninger, eleverne kommer med.

I valgfaget arbejdes der med små forsøg og eksperimenter, f.eks. med udgangspunkt i
aktuelle emner i samfundet.

Også her er eleverne medinddraget, idet de selv deltager i eksempelvis at afsøge nyeste
information om nye kostråd, slankekure etc.

Eleverne inddrages i planlægningen af undervisningen, der tager udgangspunkt i fagets
indhold og perspektiveres i forhold til levevilkår og erfaringer med mad, smag og måltider.
Der arbejdes praktisk og teoretisk.

Der arbejdes det meste af tiden i tomandsgrupper.

Valgfaget mad til mennesker er et helårsfag, med undervisning 2 gange 90 minutter pr. uge.

Valgfaget madlavning er en del af den praksisfaglige fagpakke, som for 8. klasse er
obligatorisk. 8. og 9. klasses elever vil ved skoleårets afslutning afslutte faget med en prøve.

I skoleåret 22/23 forestår Liselotte Storgaard undervisningen.

Flagfootball
Indholdet i undervisningen af Flagfootball er en non contact udvikling af amerikansk
fodbold, hvor vi skal arbejde på de basale færdigheder såsom at kaste og gribe den ovale
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bold. Derudover vil vi arbejde med nogle taktiske færdigheder, når vi har fået spillet ind
under huden.

Vi vil også som en del af undervisningen besøge en af de lokale klubber for at prøve
amerikansk fodbold få udstyr på og mærke, hvordan det er at tackle og spille med de
forudsætninger, det giver.

Der findes ikke dårligt vejr, kun dårlig påklædning.

Fagets formål: Formålet med Flagfootball er at skabe et godt samvær eleverne imellem på
tværs af årgangene. Samtidig er formålet at styrke elevernes motoriske evner samt
hånd-øje-koordination.

Et vigtigt mål med undervisningen er også at opleve glæden ved spillet gennem spil og
øvelser, der udfordrer alle samt at styrke elevernes færdigheder.

I skoleåret 22/23 forestår Thomas Kristensen undervisningen.

E-sport
På linjefaget E-sport omfatter undervisningen, at eleverne skal lære at bruge
computer/tastatur/mus alsidigt og skal lære at mestre forskellige discipliner indenfor CS:GO.
Der vil også være fokus på motion og dets positive effekt på eleverne i E-sport.

Eleverne kommer til at udforske CS:GO og vil få gennemgået forskellige strategier og
spille-stile.

Formålet er at give eleverne både teoretiske og praktiske kompetencer inden for genren af
computerspil og give dem kompetencer i samarbejde, sammenhold, fællesskab, strategi og
kommunikation. Desuden lærer eleverne at lægge, træne disciplin, viljestyrke og gåpåmod og
indleve sig og koncentrere sig om en given opgave.

I skoleåret 22/23 forestår Thomas Kristensen undervisningen.

Billedkunst med prøve
I valgfaget arbejdes der med tre kompetenceområder; billedfremstilling, billedanalyse og
billedkommunikation. Eleverne skal således udvikle deres kompetencer i at opleve, producere
og analysere billeder.

I fagets teoretiske del er der fokus på at lære billedsproglige udtryk, så eleverne bliver i stand
til at analysere egne og andres værker ud fra et fagligt perspektiv. I den teoretiske del vil
elevernes oplevelser af kunst og billedsamtaler derfor være centrale. Dette er medvirkende til,
at eleverne får en bredere billedforståelse og kan se og forstå bevæggrunde for billeder i deres
omgivelser.

I fagets praktiske del arbejdes der både med plane, rumlige og digitale billeder, som grundlag
for elevernes egne billedmæssige udtryk indenfor forskellige emner.
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Eleverne dokumenterer løbende deres processer og produkter, så disse kan indgå i elevens
afsluttende årsudstilling.

Valgfaget billedkunst er en del af den praksisfaglige fagpakke, som for 8. klasse er
obligatorisk. Elever, der vælger faget i 8. klasse, skal derfor til prøve, mens det for elever i 9.
klasse er en frivillig prøve.

Faget er et helårligt valgfag for elever, som skal til prøve.

I skoleåret 22/23 forestår Lonnie Olsen undervisningen.

Makerspace
Formålet med undervisningen er, at eleverne skal tilegne sig praktiske og tekniske
kundskaber, der sætter dem i stand til at indgå i en skabende proces med et særligt fokus på
teknologi. Således bliver eleverne i stand til at blande klassiske processer og materialer med
moderne elektronik og programmering.

Linjefaget bærer præg af både at have fælles undervisning og at være en workshop.

I den fælles undervisning bliver eleverne blandt andet præsenteret for nye teknologier som
3D-tegning, 3D-print, programmering af spil og animationer i Scratch, programmering af
Lego Mindstorms og anvendelse af forskellige maskiner som lasercutter og vinylskærer.

I takt med at eleverne får større erfaring indenfor faget åbnes mere og mere op for
workshoppen. Her er det elevernes egne idéer og projekter, der er i fokus.   Eleverne bliver i
stand til at gennemgå en designproces, hvor de udvikler og designer egne digitale løsninger
på baggrund af egne problemstillinger.

I skoleåret 22/23 forestår Ole Nørbjerg undervisningen.

MTB
MTB valgfag er for alle, nybegyndere, nysgerrige og øvede. Det forventes at alle har efen
cykel med til dette fag.

Vi har fokus på basale vigtige elementer for at få den bedste og mest sikre følelse på
mountainbiken.

I undervisningen arbejder vi med:

● Placering/positioner på cyklen.
● Sikkerhed, før under og efter mountainbike-turen.
● Fodstillinger
● Balance, statisk og dynamisk
● Stop- og bremseteknikker
● Læsning af sporet
● Stoppie. Balanceposition, forbremse
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● Preskontrol, timing og terrænforståelse
● Pump i naturen
● Kante, rotere og vægtforskydning

Vi arbejder også med vedligehold og reparation af cyklerne, samt søger inspiration til nye
udfordringer og forbedringer af praktiske og fysiske øvelser mv. på nettet og youtube.

Vi kører både i de lysere tidspunkter og de mørkere. Cirka en gang hver måned tager vi på
udflugter væk fra skolen for at køre på andre spor/baner.

I skoleåret 22/23 forestår Simon Rindom undervisningen.

Fodbold
Udendørs fodbold med styrketræning og løb.

Indholdet i undervisningen: Vi er et fodboldhold, hvor der er plads til elever, der både er
meget og mindre øvede. Træningen vil bestå af styrketræning, konditionstræning og
kamptræning. Vi arbejder desuden med de fysiske, taktiske og tekniske sider af spillet.

Vi vil som hovedregel være udendørs og tage tøj på efter vejret.

Fagets formål: Formålet med fodbold som linjefag er at styrke elevernes sociale samvær, at
styrke elevernes motoriske færdigheder og at styrke elevens lyst til at bruge kroppen fysisk.
Endvidere er målet at styrke elevernes sammenhold og kommunikation på tværs af klassetrin
og alder. Et vigtigt mål med undervisningen er også at opleve glæden ved spillet gennem
lege, spil og øvelser, der udfordrer alle samt at styrke elevernes færdigheder inden for
fodboldspillet, både fysisk og taktisk.

I skoleåret 22/23 forestår Kenneth Jønsson undervisningen.

Spinning og styrke
Linjefaget er for alle der gerne vil udfordre sig selv fysisk, brænde mange kalorier af og
bygge muskler op.

Vi arbejder med både puls og styrke.
Hver gang vil vi være på spinningcyklen og lave styrketræning. Vi har et højt aktivitetsniveau
og skal have det sjovt mens vi træner. Vi bruger musik som motivation og jeres musik ønsker
vil være med i programmet.
I løbet af linjefaget vil I få mulighed for at snuse til instruktør cyklen. Så du måske en dag
selv kan undervise i spinning.

Faget er for alle, også dig som aldrig har dyrket motion, bare du har lyst til at være med.
Det kan være en fordel at medbringe cykelsko og cykelbukser

I skoleåret 22/23 forestår Tina Kold undervisningen.
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Tema Tidsperioder

Spinning
Begyndertræning
Max 40 min. på cyklen

Vi starter med at lære cyklens indstillinger
og de forskellige teknikker.

Styrkedelen

Vi arbejder med simple øvelser for at lære
kroppen at kende.
Vi arbejder både i samlet flok og individuelt

Uge 31 til 41

Spinning
Niveau 1 og 2 træning
Max 60 min. på cyklen

Vi arbejder med hårdere programmer og
bygger på. Vi skulle gerne mærke at vores
grundform er blevet bedre.

Styrkedelen

Vi arbejder nu med muskelopbygning og
hele kroppens muskler.

Uge 42 til 52

Uddannelses- og erhvervsvejledning
Sammen med den enkelte elev arbejder vi videre på den personlige uddannelsesplan, som
eleven har med fra sin tidligere skole. Det sker dels ved gruppevejledning, dels i forbindelse
med undervisningsforløb (se beskrivelsen af IBO-opgaven for 10. klasse, praktik for 9. klasse
og erhvervsugen for 8. klasse), og endelig ved personlig rådgivning i forbindelse med
udfærdigelsen af planen og ved individuelle elevsamtaler.

I forbindelse med udarbejdelse af uddannelsesplanen anvendes relevante websider og
portaler. Vi vil ret tidligt i skoleåret afklare, om der er overensstemmelse med elevens ønske
om ungdomsuddannelse og skolens indstilling. Denne afklaring vil ske i samarbejde med
forældrene, således der kan ske en målrettet indsats i løbet af skoleåret.

IBO
Eleverne i 10. kl. arbejder i efteråret med IBO.
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Efterskolernes Innovations Brobygnings Opgave (IBO) er verdensmål, OSO, erhvervspraktik
og brobygning i én opgave. Eleverne finder selv på en idé med udgangspunkt i ét af FN’s 17
verdensmål. De udvikler idéer med bæredygtighed som et grundlæggende vilkår til en
selvvalgt virksomhed. Undervejs kommer eleverne i brobygning og får hjælp på
erhvervsskolerne Herningsholm, SOSU-skolen og Teko i Herning.

Eleverne kommer i erhvervsbrobygning – altså dage, hvor de besøger erhverv og
virksomheder i forbindelse med deres opgave, som kombineres med IBO-brobygning.

Eleverne præsenterer slutteligt deres projekt for vejledere på efterskolen, virksomheden og en
vejleder fra erhvervsuddannelsen. Projektet evalueres med en karakter og en udtalelse.

Praktik - 9. klasse
Eleverne i 9. kl. er i en uges erhvervspraktik i efteråret, hvor den enkelte elev får praktiske
erfaringer, der kan bidrage til at inspirere, afklare og afprøve elevens valg af uddannelse og
erhverv.

Eleverne er selv aktive i processen mod praktikugen, idet de afsøger mulige
interesseområder, finder lokale virksomheder hvor jobinteressen kan afprøves, tager kontakt
til virksomhederne og laver praktikaftalen samt skriver en ansøgning til stedet.

Praktikken forberedes og efterbehandles af elev og vejleder.

Anderledes faglige uger og dage
Seksualundervisning for 9. og 10. kl

På Sdr. Feldings Efterskole holder vi seksualundervisningen separat på årgangene. Dels fordi
der er forskelligt fokus på de enkelte årgange, men også fordi vi ønsker et trygt rum at tale
om sex og følelser i.

Målet for begge årgange er at gøre eleverne mere bevidste om egen krop. De skal lære om
forskellige rettigheder og accept af egen krop og udseende.

Vi skal arbejde med respekt og forståelse for egne og andres grænser.

Dagene tilrettelægges af de enkelte lærerteams i samråd med skolens sundhedsfaglige lærer.
Der evalueres sammen med eleverne ved ugens afslutning.

Vi arbejder med debat, quiz, film og almen oplysning.

Projektopgave - 9. klasse
Den obligatoriske projektopgave på 9. klassetrin er en tværfaglig opgave.

Formålet med opgaven er at udvikle og vurdere elevens projektfaglige kompetencer, herunder
elevens evner til at arbejde med:
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● Indkredsning og formulering af problemstilling
● Afgrænsning af projektopgavens indhold i forhold til den formulerede problemstilling
● Valg og brug af arbejds- og undersøgelsesformer
● Valg og brug af indhold og metoder
● Valg og brug af kilder og materialer
● Valg og brug af udtryks- og formidlingsform
● Fremstilling af produkt
● Tilrettelæggelse og gennemførelse af fremlæggelsen

Vi arbejder med projektopgave på 9. årgang i to hold.

Uge sex - 8. årgang

Formål

På Sdr. Feldings Efterskole anvendes uge 6 til gennemførelse af et samlet
undervisningsforløb i Seksual Sundhed for skolens 8. årgang. Ugen tilrettelægges og
gennemføres af skolens sundhedsfaglige lærer i samarbejde med en gruppe af skolens
resterende lærere samt ekstern underviser, eksempelvis jordemoder eller
jordemoderstuderende og relevante oplægsholdere. Dertil kan der være mulighed for
studiebesøg. Der evalueres sammen med eleverne ved ugens afslutning.

Ugen tilbydes og gennemføres således at eleverne:

● får uddybet deres kendskab til kroppen og dens udvikling
● udvikler accept af egen krop og udseende
● udvikler større forståelse for - og bliver fortrolig med -  egen krop og dens funktioner
● får forståelse for de signaler eleverne sender til deres omgivelser via krop, sprog,

adfærd og sociale medier
● får forståelse og respekt for - og accept af - forskelligheder og mangfoldighed

indenfor krop og seksualitet
● får forståelse for egne og andres grænser og valg
● får kendskab til og forståelse for, hvordan man beskytter sig selv og andre ift seksuel

sundhed
● lærer at begå sig i en tid, hvor det seksuelle udtryk giver sig åbent til kende på

mangfoldige måder i det omgivende samfund
● lærer at træffe valg i en tid, hvor sociale medier giver adgang til mange fristelser og

faldgruber

Som grundmateriale tager vi udgangspunkt i tema-materialet, som hvert år udsendes fra
foreningen Sex & Samfund.

Form:

● Fælles debat i små grupper
● Debat med udgangspunkt i cases og fælles opsamling
● Pædagogiske øvelser og quizzer med aktiv elevdeltagelse

26



● Filmklip
● Studiebesøg f.eks. til ungerådgivningen UngMod i Herning
● Spørgekassen

Indhold/emner:

● Kroppen og dens udvikling i puberteten/fakta om ham og hende
● Køn, identitet og seksualitet
● Sex og relationer
● Grænser, ansvar og rettigheder
● Seksuelt overførte sygdomme
● Prævention
● Graviditet og fødsel
● Normer og idealer
● Minoriteter og normalitetsbegrebet
● Sociale medier

Terminsprøver
På Sdr. Feldings Efterskole afholdes der tre gange årligt terminsprøver, hvor den første gang
kun er for 9. og 10. kl. Alle tre gange er der terminsprøver i skriftlig dansk og skriftlig
matematik. En enkelt gang er der terminsprøve i skriftlig engelsk. Terminsprøven afholdes
for alle 3 årgange på samme tid.

Terminsprøver afvikles for at give eleverne mulighed for at teste egne faglige standpunkter i
de prøveforberedende fag samt give eleverne indsigt i, hvordan de arbejder under pres,
således de har mulighed for at forbedre deres arbejdsprocesser.

Prøverne afvikles som ved folkeskolens skriftlige prøver, og der gives standpunktskarakterer
bl.a. af hensyn til elevernes eventuelle valg af gymnasial ungdomsuddannelse.

I skoleåret 22/23 afholdes terminsprøverne på flg. datoer.

● 10. og 11. oktober

● 16., 17. og 18. januar

● 3. og 4. april

Årlige aktiviteter - udflugter, anderledes uger og anderledes dage
Formålet med skolens anderledes uger og dage er at åbne elevernes øjne for vigtige emner i
det danske samfund og at give eleverne muligheder for at udtrykke sig selv og kommunikere
på nye måder. Dertil er formålet, at eleverne får mulighed for at blive udfordret for
derigennem at udvikle nye sider af sig selv i fællesskabet og få mulighed for at se hinanden i
et nyt lys. Yderligere er det også vigtigt med disse uger og dage at give eleverne et tættere
forhold til vigtige emner i samfundslivet.
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Introdage
Formålet med disse dage er at få skoleåret til at begynde på en rar og afvekslende måde. På
introduktionsdagene præsenteres lærere og elever på de enkelte årgange for hinanden.
Introugens fokus er på at skabe en social relation i de enkelte kontakthold, dels ved samtaler
og tid i klasserne men også igennem konkurrencer og opgaver på skolen.

Udover fokus på sammenhold på de enkelte kontakthold er der arrangeret aktiviteter hvor alle
skolens elever er deltagende. Dette for at skabe relationer på tværs af årgange og kontakthold.

Overnatningstur

I skolens anden undervisningsuge er eleverne på overnatningstur. Her er de enkelte
kontakthold væk fra skolens område og der er stor fokus på sociale aktiviteter og
sammenhold. Overnatningen er arrangeret af holdenes primærlærere.

Formålet med turene er at få skoleåret til at begynde på en rar og afvekslende måde. På turene
er der forskellige aktiviteter alt efter destination, hvilket både kan være vandreture,
teambuilding, vandaktiviteter og madlavning over bål eller grill. Der er god mulighed for
snak og grin undervejs, og målet er at skabe et godt sammenhold med fokus på relationen
eleverne imellem. Eleverne står selv for madlavning og rengøring i løbet af dagene.

Fælles for alle grupper er, at der foregår noget for alle elever næsten hele tiden. Dette er for at
forhindre for meget tid til at spekulere og få hjemve. Jo hurtigere eleverne falder til og danner
relationer til deres nye kammerater, jo bedre viser resultatet sig i slutningen af året.
Relationsdannelse har derfor en stor betydning i skolens opstartsdage.

Skolernes motionsdag
Motionsdagen er lavet med fællesskabet i højsæde. Vi arbejder med, at eleverne skal styrke
deres sociale kompetencer ved at blive afprøvet sammen i forskellige arenaer. Derved er vi
med til at skubbe til deres grænser i et sikkert miljø.

Formålet er at fremme samarbejde, udholdenhed, tolerance, planlægning og relationer blandt
eleverne i primærgrupperne, hvor de igennem en holdindsats får det bedste frem i hinanden:
respekt, glæde og iver.

Vinterlejrskole
Aktiv vinterlejrskole, januar 2023.

Sdr. Feldings Efterskole tilrettelægger og gennemfører hvert år i januar en fælles
vinterlejrskole til Østrig for alle elever.

Turen går i januar 2023 til Kreischberg, Østrig, og finder sted i uge 3/4.

Eleverne deles op i grupper på 10-12 elever afhængigt af niveau og disciplin. Alle grupper
tildeles en lærer samt en professionel ski- eller snowboardinstruktør.
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Turen omfatter:

● Fælles forberedelse til turen, hvor eleverne hjemmefra beslutter både personligt
niveau samt disciplin, hvor der kan vælges mellem alpint skiløb eller snowboard

● Fælles busrejse
● Ophold på velindrettet ungdoms-hotel i Østrig
● Daglig undervisning v. professionel skiinstruktør på stedet samt fast skigruppe-lærer
● Diverse aftenaktiviteter og socialt samvær
● Træning i sprog og adfærd i en fremmed kultur

På turen lægges vægt på:

● Ansvar for sig selv og andre både under rejsen, under opholdet og ikke mindst på
pisterne

● Elevernes opmærksomhed omkring egen formåen og indsats
● Viden om og respekt for egne grænser
● Fastholdelse af vilje og udholdenhed
● Social ansvarlighed og deltagelse i sociale aktiviteter om aftenen
● Positivt og aktivt samvær mellem elever og lærere
● Det er vores erfaring, at sammenholdet mellem eleverne, såvel som relationerne

mellem elever og lærere, styrkes på turen

Formål med turen:

● At eleverne tør udfordre egne fysiske grænser
● At styrke elevernes udholdenhed, når fysikken udfordres
● At eleverne lærer at mestre  eller udvikler deres kompetencer indenfor ski- eller

snowboardløb
● At eleverne bringes ud af deres vanlige komfortzone i samværet om nye udfordringer

og med andre kammerater end i dagligdagen
● At eleverne, når de kommer hjem, har oplevet at overskride grænser, vist mod og

vilje, fået personlige sejre - og derigennem fået mod og vilje til at udfordre flere
personlige grænser i fremtiden.

● At eleverne stifter bekendtskab med og kan agere i en fremmed kultur og et fremmed
sprog

Rejsen evalueres dels dagligt på skisportsstedet i grupperne og dels efter hjemkomsten af de
deltagende lærere samt sammen med eleverne.

Lejrtur i uge 15
I skoleåret 22/23 afholdes lejrskolen fra mandag til fredag i uge 15.

Turen kommer til at være til en destination i udlandet og er endnu under udvikling. Den vil
blive planlagt både med et fagligt fokus samt et fokus på fællesskab og sammenhold.
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Lejrskolen afsluttes med en evaluering efter hjemkomsten samt evt. løbende dagligt på
lejrturen.

Afslutningsuge
Formålet med afslutningsugen er at afvikle skoleåret på en rar og afvekslende måde, hvor
eleverne tager afsked med hinanden og skolen.

Afslutningsugen er for alle elever. Der planlægges og afvikles en lang række fællesaktiviteter
og arrangementer, hvori eleverne får lov til at vise, hvad de har lært i det forgangne skoleår.
Ugen er bygget op omkring forskellige fastlagte aktiviteter, som fx. madlavning, fysiske
aktiviteter, lege, samarbejdsøvelser samt mindre vandreture, løb m.m. Der er ligeledes frie
perioder, hvor der er plads til de spontane sociale aktiviteter. I løbet af ugen får eleverne
udleveret årbog, som eleverne får tid til at skrive i for at få et godt minde med fra året.

Dels planlægges der aktiviteter fælles for hele skolen, men der bliver også prioriteret tid i de
enkelte kontaktgrupper. Vi er bevidste om, at der knyttes meget tætte relationer eleverne
imellem, og vi prioriterer derfor elevernes afsked med hinanden, lærerne og skolen.

Der vil i løbet af ugen, sammen med eleverne, blive evalueret på skoleåret. Det er vigtigt, at
skoleåret afsluttes med manér, og derfor vil eleverne være inddraget i den fælles planlægning
og afvikling af bl.a. en gallafest, men også i ugens andre aktiviteter.

Traditioner og fester
På Sdr. Feldings Efterskole holder vi gerne fast i traditioner. Vi mener, at det er vigtigt for
eleverne at lære om forskellige traditioner og om, hvorledes disse arrangeres og afholdes.
Derfor har vi hvert år nogle faste arrangementer på skolen, som gennemføres af lærere og
elever.

Juleklippedag
Formålet med denne dag er, at eleverne på kreativ vis og i fællesskabets ånd, udsmykker
skolen, så der på stedet skabes den rette julestemning. Der vil være forskellige værksteder,
som eleverne vælger sig ind på, så de derved får mulighed for at sætte deres eget personlige
præg på stedet.

Udover at skabe julestemning til skolens december måned er det også en optakt til skolens
julefrokost.

Juleklippedagen ligger i skoleåret 22/23 den 1. december.

Julefrokost
Der vil i december blive afholdt en traditionsrig julefrokost. Formålet med denne er, at de
unge bliver præsenteret for traditionel julemad samt julens traditioner. Den ligger i
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forlængelse af dagens juleklippedag. På denne måde startes december måned op på hyggelig
vis. Julefrokosten er en fælles fest for alle skolens ansatte og elever.

Julefrokosten ligger i skoleåret 22/23 den 1. december.

Fastelavnsfest
Fastelavnsfesten er for alle elever og hele personalet med familie.

Traditionen tro slås katten af tønden og der er præmier til kattekonge og dronning. Både
lærere og elever er klædt ud. Skolen emmer af hyggelig stemning, når et sammensurium af
underholdende, uhyggelige og kreative kostumer mødes i Balladen. Tønderne er fyldt op med
overraskelser, og der er præmie til den bedst udklædte.

Gallafest
Der vil blive afholdt en gallafest i skolens afslutningsuge. Til gallafesten møder man op i sit
stiveste puds. Da nogle af eleverne ikke ejer et jakkesæt, vil vi opfordre til at låne hos familie
eller venner, og vi vil også være behjælpelige dermed. Pigerne har ligeledes mulighed for at
låne en kjole. Der vil i løbet af aftenen være underholdning ved både elever og lærere.
Kåringer af elever og personale afvikles efter elevafstemning.

Gallaaftenen er elevernes officielle afslutningsceremoni, her er tid til dans og hygge med
både gallapartneren og de øvrige elever på skolen.

Daglige rutiner

Morgentid
Eleverne står selv op og mødes kl. 6.45 til skolens morgentur, som er en ca. 2 km. lang rute.
Hver morgen følges eleverne med en lærer. Efterfølgende går eleverne på værelserne, reder
seng og går til morgenmad.

Formålet med morgenrutinen er:

● at eleverne skal udvikle ansvarlighed for selv at stå op og møde til tiden.
● at få startet dagen med frisk luft og motion, så eleverne har appetit til morgenmaden.
● at eleverne forbedrer deres kondition og føler fysisk velvære.

Der er morgentur alle ugens første fire hverdage fra kl. 6.45. Fredag morgen er der grundig
værelsesrengøring kl 6:45-8:15 (morgenmad inkl.).

Morgenmaden er klar fra kl 7.10.

Evt. sygemelding aftales med skolens afdelingsleder for Sundhed og Trivsel på torvet kl 7.00.
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Stilletime
Formålet med stilletimen er at give arbejdsro til lektielæsning. I stilletimen kan eleverne lave
lektier på deres værelser, eller de kan få lektiehjælp.

Når der er stilletime, skal der være ro på alle gange og fællesarealer. Lektiehjælpen foregår på
Torvet, hvor der også er mulighed for gruppearbejde.

Hvis det kniber for nogle elever at få lavet deres lektier og hjemmeopgaver, kan de blive
henvist til at lave lektierne i et klasseværelse under opsyn.

Stilletime foregår alle hverdage mellem 18.30 - 19.15 i normale skoleuger.

Skolens opdragerrolle
Forældrene har overladt deres børn i skolens varetægt. Derfor har skolen principielt fået
overladt forældrenes opdragerrolle, så længe eleverne er på skolen. Forældrene skal trygt
kunne aflevere deres børn i sikker forvisning om, at de udvikler sig på en sund og positiv
måde. Målet med skolens opdragelse er at hjælpe eleverne i deres egen personlige udvikling.
Det drejer sig om elevernes selvforvaltning, og opdragelsen skal derfor aldrig dreje sig om at
få eleverne blindt til at gøre, som vi vil.

Målet er at lære eleverne selv at tage stilling og handle derefter, og det håber vi at kunne gøre
ved at møde dem med åbenhed, tillid og ligeværdig samtale.

Vores opgave er at skabe det frie rum, der gør, at eleverne får plads til at afprøve egne
muligheder. Respekten for den enkelte og ansvaret for fællesskabet skal styrkes, derudover
skal eleverne rustes til at møde omverdenen med kritisk sans og etisk forståelse.

Det kan ske, at enkelte elever overskrider nogle af de rammer, skolen har opstillet. I de
tilfælde er det vigtigt, at vi opfatter det som en afprøvning af rammerne, og at vi
efterfølgende gennem samtale og dialog får eleven til at reflektere over situationen og
konsekvenserne.

Bortvisning bruges kun, når vi har vurderet, at en dialog ikke længere slår til.

Bortvisning sker altid efter nøje overvejelse af den enkelte elevs situation og de andre elevers
trivsel.

Kontaktlærer
På efterskolen er alle elever inddelt i kontaktgrupper, så alle elever fra starten af skoleåret har
et særligt tilhørsforhold til en mindre gruppe på skolen. I hver kontaktgruppe er der tilknyttet
to kontaktlærere, som er den enkelte gruppes primære kontaktpersoner. I nogle
kontaktgrupper er der en inddeling i primær og sekundær kontaktlærer for de enkelte elever i
gruppen.
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Kontaktlærerens primære opgave er at rådgive eleven i forhold til vedkommendes færden på
skolen og i forhold til kammerater og personale. Kontaktlæreren medvirker til at løse
konflikter mellem eleverne. Kontaktlæreren skal være opmærksom på den enkeltes trivsel, og
han/hun skal vejlede ved uheldig adfærd.

Kontaktlæreren har ydermere et fokus på at højne den enkelte elevs trivsel på skolen.

Kontaktlæreren har den primære kontakt til hjemmet, især i forbindelse med det sociale og
trivselsmæssige.

Konflikter i forbindelse med værelseskammerater skal forsøges løst gennem samtale med
eleverne og kontaktlærerne.

Støttelærer
Elever med særlige støtteprogrammer kan udover sine kontaktlærere endvidere have en
støttelærer, der tilgodeser de i støtteprogrammet opsatte mål for den enkelte.

Rengøring
På Sdr. Feldings Efterskole er rengøring opdelt i to perioder. Den ene er rengøring på
fællesarealer på skolen, den anden er værelsesrengøring.

Formålet med elevernes medvirken i rengøringen er at give dem praktiske færdigheder i
forskellige rengøringsområder, såsom opholdsrum, gangarealer, køkkener og badeværelser.
Vi ønsker at lære eleverne ansvarlighed, god hygiejne, selvstændighed og ”team-ånd” i
rengøringstimerne. Vi betragter rengøringen som undervisende samvær, og rengøringen er
obligatorisk. I skoleårets start undervises eleverne i fremgangsmåden ved daglig samt grundig
rengøring. De lærer vigtigheden af en fornuftig arbejdsgang samt rigtig brug og dosering af
de mest almindelige rengøringsmidler. Der undervises i forskellige gulvvaskemetoder og
gives instruktion i støvsugning. Desuden kan eleverne få vejledning i sortering af vasketøj og
vask i maskine. Gradvist arbejder eleverne mere og mere selvstændigt på
rengøringsområderne superviseret af lærere og praktisk personale.

Rengøringens omfang er 30 minutter alle hverdage. Dertil er der særlig værelsesrengøring om
fredagen.

1 gang årligt er eleverne med til at gøre hovedrent på henholdsvis fællesområder og
elevværelserne. Formålet med dagene er at lære eleverne, at der nogle gange skal gøres ekstra
og grundigt rent.

Projekt køkken
Vi ved der er en sammenhæng mellem elevernes trivsel, indlæring og deres kost. Derfor gør
vi meget ud af at give vores efterskoleelever de bedste forudsætninger for at spise en sund,
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varieret og ernæringsrigtig kost. Vi tilbyder 6 måltider om dagen, hvilket sikrer et stabilt
blodsukker i løbet af hele dagen og giver god energi til en aktiv fritid.

Vi vægter det sociale samvær omkring måltiderne højt. Derfor er der mødepligt til de tre
hovedmåltider.

Elever i køkkenet

Køkkenet sammensætter menuer til alle skolens elever og personale ud fra efterskolens
kostpolitik, sæson og økonomi. Vi vil gøre vores elever bevidste om vigtigheden i at spise
sundt og varieret, vække deres interesse for at tilberede velsmagende mad, give dem viden
om, hvordan den mad, vi spiser bliver sammensat og undervise i, hvilke valg de selv kan tage
for at fremme egen sundhed.

Eleverne skal lære at samarbejde og øve sig i at kommunikere med hinanden.

I køkkenet er der fokus på madspild, højtider, emnedage og sæsonvarer i deres
sammensætning af måltider.

Det skal være sjovt og spændende, og eleverne skal føle ejerskab overfor de retter, de
sammen med køkkenet tilbereder.

Alle elever har en uge i løbet af skoleåret, hvor de arbejder ude i køkkenet. De skal deltage i
infomøde fredagen før deres køkkenuge. Køkkenpersonalet informerer om mødetider,
påklædning, hygiejne og rutiner.

Måltider
Køkkenpersonalet og elever på køkkenvagt tilbereder sammen de tre hovedmåltider:
Morgenmad klokken 7.10, varm middagsmad klokken 12 og aftensmad klokken 17.30.

De tre hovedmåltider er obligatoriske, da vi betragter måltiderne som vigtigt samvær, der
reflekterer det fællesskab, som skolen vægter højt. Til disse måltider gives der samtidig
vigtige beskeder om dagens og aftenens forløb. Desuden er det vigtigt, at eleverne får noget
at spise til de tre hovedmåltider, da dette er forudsætningen for at kunne modtage
undervisning og tage imod læring.

Middags- og aftensmåltidet afvikles og styres af den pågældende vagtlærer.

Mellemmåltiderne er et tilbud.

Aftenvagter
Efter undervisning overtager skolens aftenvagter tilsynet med eleverne. Aftenvagterne er altid
tilstede på skolen. Hvis der er arrangementer ud af huset, er der også en aftenvagt
repræsenteret. Det er aftenvagterne, der er ansvarlige for tilbud om diverse aktiviteter.

Aftenvagterne sørger for, at dagens rutiner følges, og de står til rådighed for konfliktløsning.
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I tilfælde af, at forældre har brug for kontakt til skolen, er skolens aftenvagt tilgængelig på
skolens vagttelefon. Dette nummer er udleveret til elevernes forældre.

Aftenaktivitet
Nogle aftener vil der være arrangeret forskellige aktiviteter, som eleverne skal være med til.
Andre aftener har eleverne fri til egne gøremål, dog må de ikke forlade skolen uden at aftale
det med vagtlæreren.

I skoleåret 22/23 er der hver tirsdag i normale uger obligatorisk drengegymnastik for skolens
drenge, og hver torsdag i normale uger er der obligatorisk pigegymnastik for skolens piger.

Eleverne kan desuden deltage i byens tilbud fx håndbold, fodbold m.m. i et tæt samarbejde
med skolen.

Weekendaktivitet
Skolen er en syvdages skole. Dermed menes, at eleverne har mulighed for fuldt ophold på
skolen i alle ugens syv dage, hvorfor der også foregår noget i weekenderne. Noget af det
vigtige ved et efterskoleophold er samværet i weekenderne, og derfor vil vi gerne gøre dem
så indholdsrige, at eleverne får lyst til at blive på skolen en del af disse. De pågældende
weekenders vagtlærer sørger, i samarbejde med de elever, der er på skolen, for måltiderne i
løbet af weekenden.

Der er tre forskellige former for weekender:

● Almindelige weekender hvor eleven kan rejse hjem fredag eftermiddag eller blive på
skolen.

● Forlængede weekender hvor eleven har en ekstra fridag.
● Blive-weekender hvor eleven, som navnet siger, skal blive på skolen.

I de almindelige weekender vil der på skolen være nogle obligatoriske aktiviteter, nogle
frivillige aktiviteter og tid til egen rådighed.

Eleverne skal melde tilbage, om de bliver på skolen i weekenderne eller tager hjem. Det skal
ske på vores intrasystem senest søndag aften weekenden forinden. Programmet for de enkelte
weekender kan ses i weekend-mappen, der er tilgængelig på skolens torv.

Nattevagt
Nattevagtsfunktionen varetages af enten en lærer eller skolens forstanderpar. Eleverne vil
altid kunne komme i kontakt med nattevagten på skolens matrikel. Nattevagten fredag og
lørdag varetages af weekendvagtlæreren.
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