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Skoleåret i korte træk  

- I juni (før skolestart) afholdes Nye Elevers Dag for alle kommende elever og forældre. 
På dette møde bliver der orienteret om det kommende skoleår og om de krav og 
forventninger skolen har til forældre og elever. 
Eleverne bliver inddelt på deres trivselsgrupper, således at de, sammen med deres 
forældre, på dette tidspunkt får den første samtale med deres kommende 
trivselslærer. 

- Skoleåret starter en søndag, hvor eleverne ankommer sammen med deres forældre. 
Når forældrene er sendt hjem, bruger vi hele den første uge på at blive rystet 
sammen med et væld af aktiviteter og ture. 

- I starten af september ligger den første lejrtur; Outdoor tager til Sverige på kanotur 
og Medie tager til Berlin.  

- I løbet af september afholder vi et familiearrangement, hvor vi hygger med sjove 
aktiviteter og lækker mad. 

- Lige efter efterårsferien afholdes terminsprøver. 
- I løbet af november/december gennemfører vi IBO (innovations-brobygnings-

opgave). Helt kort handler det om, at eleverne i små grupper med udgangspunkt i de 
17 verdensmål arbejder projektorienteret med en problematik, som de udfolder i en 
virksomhed i lokalområdet. Undervejs er de på besøg på en erhvervsskole, hvor de 
får hjælp til deres proces.  

- Der afholdes en skole/hjemsamtale i november måned. 
- I starten af januar afholdes et forældremøde med fokus på uddannelsesvalg og 

linjefag. 
- I januar har vi vores bryllupsweekend, som er obligatorisk.  
- I uge 7 og 8 er der henholdsvis lejrskoler og temauge på skolen. Medie er delt i to 

(derfor to uger) og er på filmlejrskole i filmbyen ved Station Next. Outdoor er i Norge 
på vinterfjeldtur. Temaugen på skolen handler om ungdomspolitik og journalistik.  

- Midt i marts har vi vores teateruge, hvor vi bruger 6 hverdage på at opbygge et 
teater og en en forestilling op og stå. Vi spiller forestillingen for familiemedlemmer i 
slutningen af ugen. 

- Midt i april ligger vores sidste lejrskole. Medie er i Toronto, Canada og outdoor er i 
Sri Lanka.  

- I starten af maj ligger de skriftlige prøver 
- Midt eller sidst i maj ligger outdoors 3dags vandretur  
- Den mundlige eksamensperiode ligger 14 dage i juni. Vi runder af med en outdoruge, 

hvor vi har galladage med gallafest og en afslutningsdage hvor vi ofte er ude af huset.  
- Skoleåret slutter med en dimission, hvor familierne er inviteret til at komme og fejre 

de unge mennesker.  
- Skoleåret består selvfølgelige af MEGET MEGET MERE.. 
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Dagsrytme  

7.00 Morgenmad 

7.30 Morgensamling evt. med sang 

8.10 Undervisning 

9.40 Rengøring 

10.10 Pause 

10.30 Undervisning 

12.05 Frokost 

12.45 Undervisning 

14.15 Pause 

14.30 Undervisning til  

16.10 Valgfalg 

18.00 Mad 

18.45 Lektietime 

21.00 Aftente 

22.00 Skal være på egen gård 

22.30 God nat  

 

Tilsyn  

Tilsynsordningen på skolen omfatter tilsyn på skolen, spisning med eleverne, tilsyn ved 
sygdom, hjælp i lektielæsningstimerne og at være igangsætter af og føre tilsyn med 
aktiviteterne.  
2 lærere har således det overordnede tilsyn fra undervisningen ophører til efter aftenteen, 
mandag til torsdag, mens tilsynet på fredage og i weekender går på skift blandt lærerne.  
Lærerne er kontaktlærere til eleverne og varetager primært forbindelsen til hjemmene 
angående dagligdags ting som at give fri til tandlæge, besøg, familiebegivenheder, sygdom, 
orientering om skolearbejdet, den sociale og faglige udvikling o.a., men er også den 
personlige støtte og rådgiver for eleverne.  
Eleverne har fast lektielæsningstime på værelserne, og i fællesrummet hvis de skal have 
hjælp. Efter lektielæsningstimen er der altid aktivitetstilbud fra tilsynslærerne.  
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Involvering af eleverne i skolens dagligdag  

Det umiddelbare og tætte samarbejde foregår på afdelingen. Det er hér eleven har den 
første umiddelbare voksenkontakt, som skal være med til at skabe den fornødne tryghed for 
eleven. Men eleven gives også mulighed for at gøre opmærksom på forhold i dagligdagen 
som kræver ændringer.  
Hver afdeling vælger 1 repræsentant til at deltage i elevrådet. De mødes en gang om ugen.  

 

Standpunktskarakterer  

Eleverne får standpunktskarakter 1. december som skal bruges til uddannelsesvalg. 
Derudover gives en årskarakter lige inden de skriftlige prøver, som kommer på prøvebeviset.  

 

Evaluering  

Der foretages elevsamtaler kontinuerligt i løbet af skoleåret. Her taler trivselslæreren med 
eleven om både det personlige og det faglige på efterskolen.  
I november ligger skole/hjemsamtalerne, hvor både det faglige og det personlige aspekt 
italesættes.   
Sidst på året evaluerer eleverne hele skoleåret skriftligt.  

 

 


