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Sundeved Efterskole generelt
Skolens værdigrundlag
Sundeved Efterskole er en grundtvigsk efterskole. For os betyder ”det grundtvigske”, at vi har
fokus på ”det hele menneske”, og at vi vægter det alment dannende højt.
Fællesskab er en vigtig værdi i skolens virke. Det er i mødet mellem mennesker, vi udvikles og
lærer nyt. Det forpligtende fællesskab trives godt, når omsorg, glæde, respekt og tillid
kendetegner livet på skolen. Samtidig er det vigtigt, for at fællesskabet trives, at der er stilles krav,
og at der er konsekvens i forhold hertil.
Skolen og fællesskabet på skolen er et vigtigt element i den enkelte elevs udvikling. Vi skal være et
spændende og inspirerende lærested og en vigtig aktør i den enkelte elevs dannelsesprojekt – et
projekt som bl.a. skal føre til en aktiv deltagelse i vores demokratiske samfund. Vi har en tro på, at
elevernes personlighed udvikles gennem bevægelsesglæde og kreativ udfoldelse, samt ved at de
erkender, hvor vigtigt det er at udfordre sig selv og yde sit bedste.
Eleverne
Sundeved Efterskole har elever fra hele Danmark, Grønland, Sydslesvig og enkelte fra helt andre
lande, men de fleste elever kommer fra Sønderjylland.
Skolen har optaget 157 elever – med en ligelig fordeling af drenge og piger. Eleverne er fordelt på
tre 8.+9. klasser, og tre 10. klasser.
Optagelse
Såfremt der er plads, kan man flere år ud i fremtiden reservere en plads ved at lave en foreløbig
tilmelding og indbetale et tilmeldingsgebyr. Et lille års tid før skolestart inviteres de elever, som
har reserveret en plads, til et orienteringsmøde på skolen. Til dette møde præciseres de krav og
forventninger, vi har til eleverne (se afsnit om skolens regler), samt hvilke krav og forventninger
elever og forældre kan have til skolen. Det er først efter dette møde, at man laver en endelig
tilmelding og indbetaler depositum.
Evalueringer og kontakt til forældrene i årets løb
Hvert år i slutningen af et skoleår fastsætter bestyrelsen, hvordan skoleåret skal evalueres.
Skolen prioriterer et godt samarbejde med forældrene. Ca. en gang om måneden udsender
forstanderen et nyhedsbrev til alle forældre. To gange i skoleårets løb afholdes skole-hjemsamtaler. Og i maj afholdes en forældreaften.
Forældrene bliver desuden indbudt til at deltage i en forældreweekend og til at overvære musical,
foredrag og gymnastikopvisninger mm.
Forældrene er desuden velkommen til at deltage i fredagssamlingen med fællessang hver fredag
eftermiddag kl. 15.00 til 15.30 og den efterfølgende eftermiddagsservering. Udover sang vil vi lave
en opsamling på ugens begivenheder.
-5-
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Undervisningen
Boglig undervisning
Vi er en ”boglig skole”. Det betyder, at eleverne i de boglige fag skal yde deres bedste, og vi tager
det som en selvfølge, at eleverne møder forberedte til alle timer. Vi praktiserer niveaudeling i alle
de boglige fag, og vores inklusionsmidler bruges på et tolærersystem i vores basisklasser.
Vi er en skole, som stiller store krav til eleverne og en skole, hvor eleverne møder begejstring,
empati, engagement og faglig kompetence hos lærerne og de øvrige ansatte på skolen.
Vi lægger vægt på at være udviklingsorienterede og have rum til at tænke og afprøve nye idéer. Vi
har gode muligheder for at organisere undervisningen på nye og spændende måder.
Særligt om inklusion
Der indhentes forud for skolestart informationer på den enkelte elev. De primære
inklusionslærere udarbejder handleplaner for der elever, der kræver særlig opmærksomhed.
Denne gennemgås sammen med forældrene i løbet af sensommeren.
Ved skolehjemsamtalerne i november evalueres indsatsen første gang. SI den sammenhæng
drøftes indstillinger til prøver på særlige vilkår med eleven og forældrene.
I forbindelse med processen omkring studievalg drøfter elevens vejleder elevens studievalg med
eleven og dennes forældre. Her vil der være særlig fokus på hvordan elevens vanskeligheder og
oplysninger om behov kan og skal videregives til den modtagende uddannelses institution.
I foråret inviteres forældre og elever til samtalerunde nummer to. Her drøftes elevens udvikling,
og der laves eventuelt aftaler om særlige opmærksomheder op til afgangsprøverne.
Obligatoriske boglige fag
8. og 9. klasse: Dansk, matematik, tysk, engelsk, fysik/kemi, geografi, biologi, kristendom, historie
og samfundsfag.
10. klasse: Dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi (valgfrit i 10.) tysk (valgfrit i 10.) og
medborgerskab (samfundsfag). Vælger man tysk og/eller fysik vælger man også at gå til prøve i de
pågældende fag. Vælges disse fag ikke skal eleverne have ekstra matematik og dansk.
Skema
Undervisningen foregår delvis i et teamsamarbejde mellem flere lærere. Der lægges forskellige
skemaer i løbet af året. Derudover laves der skemaer for de uger, hvor vi bryder den ”almindelige”
undervisning op, og erstatter den med anden undervisning.
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Aktiv 10.
I 10. klasse kører fagene tysk og fysik/kemi halvårligt – og afsluttes med prøve efter det halve år.
Elever i 10. klasse vil i gennemsnit have 4 timers undervisning inden for fagrammen Aktiv 10.
Inden for denne ramme tigger faget FUT, fysisk udvikling og træning, faget SI, Sundeved instruktør
som er et grundfag der klæder eleverne på til at kunne være trænere og holdledere i
foreningsregi.
Fællesfag
Morgensamling, fortælling, fællessang, løb og gymnastik.
Morgensamling
Vi synger altid to sange fortrinsvis fra højskolesangbogen og orienterer om aktuelle nyheder. Det
er også til morgensamling, vi synger fødselsdagssang.
Fortælling
Vi har normalt fortælling to gange om ugen. Et vigtigt fag på skolen, hvor eleverne
gennem”detlevende ord” får fortalt om historie, politik, rejsefortællinger, sundhed, aktuelle
emner mm.
Kor/ fællessang
Hver fredag sluttes ugen af med 30minutters fællessang. Der fortælles altid om sangenes
baggrund. Her er forældre og pårørende meget velkomne.
Hver 14. dag synger alle elever i kor, hvor udgangspunktet er, at alle eleverne skal opleve glæden
og begejstringen ved at synge sammen. Vi arbejder med flerstemmig sang. Koret optræder ved
flere lejligheder igennem skoleåret.
Morgentur
Onsdag og fredag morgen er alle elever på en morgentur før morgenmaden. Turen er omtrent 1
km og eleverne bestemmer selv om de vil tage den i frisk gå tempo eller i løb. En del af formålet er
at være social, så det er der for ikke tilladt at medbringe mobil eller høre musik på denne tur.
Løb
Hver anden torsdag skal eleverne løbetræne. Eleverne deles i hold og træner sammen med en
lære. Formålet er at eleven får styrket sin grund kondition og opnår forbedring i egen evne til at
løbe.
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Gymnastik
Gymnastikken har en central placering på Sundeved Efterskole. Vi har gymnastik 3 gange om ugen,
både fælles og drenge og piger hver for sig. Vi arbejder varieret med gymnastikkens
grundelementer. I løbet af efteråret bliver undervisningen mere målrettet frem mod forårets
gymnastikopvisninger. Gymnastikken er for skolen også et ansigt udadtil med 20-25 opvisninger
årligt.
Udover den obligatoriske undervisning tilbyder vi både rytmisk gymnastik og spring som valgfag og
linjefag. Alle elever i 10. klasse gennemgår kurset SI – Sundeved Instruktør.
Gymnastik er:
• Fællesskab
• Sved på panden
• God fysisk træning
• Rytme, sving og dans
• Leg og akrobatik
• Håndstand og spring
Vi opnår:
•
•
•
•
•

God fysisk form
Kropsbevidsthed
Smidighed, styrke og udholdenhed
Velvære og dejligt ømme muskler
Sus i maven ved opvisninger

Elevrådet
”Skolen og fællesskabet på skolen er et vigtigt element i den enkelte elevs udvikling. Vi skal være et
spændende og inspirerende lærested og en vigtig aktør i den enkelte elevs dannelsesprojekt – et
projekt som bl.a. skal føre til en aktiv deltagelse i vores demokratiske samfund.”
Fra skolen værdigrundlag
-8-
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Elevrådet er først og fremmest til for at fremme trivslen i det store fællesskab på skolen og øge
elevinitiativer
Eleverne skal blive bevidste om, hvor vigtigt det er, at de selv tager ansvar for deres og andres
trivsel. Indflydelse giver ansvar, og således er elevrådet et demokratisk elevorgan, der er med til at
give elevernes praktisk erfaring med medbestemmelse og ansvarstagen. Elevrådet skal have
mulighed for aktiv indflydelse på bl.a. arrangementer, emner og problemstillinger der vedrører
elevholdet.
Både medlemmerne af elevrådet og den resterende elevgruppe skal lære at deltage i
demokratiske processer, hvor man skal tage hensyn, afveje holdninger og meninger, give sin
mening til kende og vise respekt. Elevrådet må ikke diskutere individuelle elev- eller lærersager.
Forudsætningen for at elevrådet kan fungere er, at der er åbenhed fra skolens ansatte i forhold til
ønsker og initiativer fra elevrådet.
I praksis arbejder elevrådet med:
• Elevinitiativer ift. skolens hverdag
• Indflydelse på arrangementer
• Indflydelse på skolens retningslinjer
• Evaluering af arrangementer og undervisningsmiljø

Beskrivelse af de boglige fag
På Sundeved Efterskole prioriteres den boglige undervisning højt. Undervisningen er målrettet, og
foregår på et højt fagligt niveau. Hvis læreren er forhindret, vil der altid være en vikar til at
gennemføre timen. IT indgår i undervisningen, og der er interaktive tavler i alle klasselokaler og
store dele af undervisningsmaterialet er digitaliseret. Skolen har trådløst netværk og eleverne skal
medbringe en bærbar computer.
Vi forventer, at eleverne har lyst til at lære, er velforberedte og deltager aktivt i timerne. Der er
selvfølgelig mødepligt til alle undervisningstimer.
Eleverne har hver dag mulighed for at få hjælp til lektierne.
Obligatoriske fag
Al boglig undervisning foregår på niveaudelte hold
I nedenstående fag følger vi de mål, som undervisningsministeriet har sat for de enkelte fag. Vi
niveaudeler i alle fag, så den enkelte elev kan forbedre sig mest muligt. En lektion er 60 minutter.
Alle nedenstående fag er obligatoriske med undtagelse af tysk og fysik for 10. klasse.
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Dansk 8.+9. kl.
4 lektioner pr. uge

Niveaudelt, FP9*

Carsten D. Norup
Helle B. Johansen
Anne Pedersen
Louise C. Seiding

9.b
9.b
9.m
9.u

Danskundervisningen er niveaudelt: basis, mellem og udvidet. Ønsket med dette er at
skabe rammer for eleverne, hvor de har mulighed for at udvikle sig mest. Der er to lærere
på dele af undervisningen på basisniveauet. 9.klasse modtager danskundervisning i 3
lektioner pr. uge. Elever på 8. klassetrin er integrerede i undervisningen.
Formål:
Danskundervisningen i 9. klasse på Sundeved Efterskole har som formål at fremme
elevernes oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog
og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Eleverne skal
lære at beherske sproget og fremme deres lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i
samspil med andre. Eleverne skal udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og
andre perioders og kulturers udtryksformer. Eleverne skal udvikle deres udtryks- og
læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i litteratur og andre æstetiske tekster,
fagtekster, sprog og kommunikation.
Indhold:
Indholdet af undervisningen er tilrettelagt efter ministeriets fælles mål. Det prioriteres
højt, at eleverne lærer at indgå i mange forskellige samarbejdsfællesskaber - blandt andet
ved variation af undervisnings- og arbejdsmetoder. Der bruges flere IT-baserede
læringsmetoder, blandt har skolen abonnement på portalen www.dansk.gyldendal.dk.
Der er et tæt arbejdsfællesskab mellem lærer og elev, og eleverne får løbende feedback på
deres arbejde. Eleverne får desuden karakterer 2 gange årligt, og i foråret afholder skolen
terminsprøve i dansk.
Undervisningen er prøveforberedende, og skoleåret afsluttes med folkeskolens
afgangsprøve i dansk. Elever på 8. klassetrin skal til en intern prøve. Der henvises til
Undervisningsministeriets beskrivelse af afgangsprøven her: Link til UVM
Dansk 10. kl.
3,5 lektioner pr. uge i gennemsnit
Helle J. Senger
Maria Møgelhøj
Maria Wandahl
Nicolaj Bertelsen
Karen Hanne Munk

FP10**

10.b
10.b
10.m1
10.m2
10.u
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Danskundervisningen er niveaudelt: basis, mellem og udvidet. Ønsket med dette er at
skabe rammer for eleverne, hvor de har mulighed for at udvikle sig mest. Der er to lærere
på dele af undervisningen på basisniveauet. 10. klasse modtager danskundervisning i 3
lektioner pr. uge.
Formål:
Danskundervisningen i 10. klasse på Sundeved Efterskole har som formål at fremme
elevernes oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog
og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Eleverne skal
lære at beherske sproget og fremme deres lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i
samspil med andre. Eleverne skal udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og
andre perioders og kulturers udtryksformer. Eleverne skal udvikle deres udtryks- og
læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i litteratur og andre æstetiske tekster,
fagtekster, sprog og kommunikation.
Indhold:
Indholdet af undervisningen er tilrettelagt efter ministeriets fælles mål. Det prioriteres
højt, at eleverne lærer at indgå i mange forskellige samarbejdsfællesskaber - blandt andet
ved variation af undervisnings- og arbejdsmetoder. Der bruges flere IT-baserede
læringsmetoder, blandt har skolen abonnement på portalen www.dansk.gyldendal.dk.
Der er et tæt arbejdsfællesskab mellem lærer og elev, og eleverne får løbende feedback på
deres arbejde. Eleverne får desuden karakterer 2 gange årligt, og i foråret afholder skolen
terminsprøve i dansk.
Undervisningen er prøveforberedende, og skoleåret afsluttes med folkeskolens
afgangsprøve i dansk – FP10. Der henvises til Undervisningsministeriets beskrivelse af
prøven her: Link til UVM
Matematik 8.+9. kl.
3 lektioner pr. Uge

Niveaudelt, FP9

Undervisningen i matematik for 9. klasse på Sundeved Efterskole varetages i skoleåret
20/21 af:
Anders Pontoppidan
Tine Oddershede
Nicolaj Asmussen
Steffan Backmann

9.u
9.m
9.b
9.b

Det ugentlige timetal er på 3 timer.
Undervisningen foregår på dansk og sigter mod folkeskolens afgangseksamen i matematik.
Elever der går på skolen i 8. klassetrin følger 9. klassetrin i matematikundervisningen. På
basis-niveauet er der en hjælpelærer til rådighed i 2 af de 3 timer.
Formål
Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og
viden, således, at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematik relaterede situationer i
deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv.
- 11 -
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Undervisning
Undervisningen planlægges emnebaseret ud fra kompetenceområderne, således der
dannes en rød tråd mellem emnerne og en hensigtsmæssig progression. Eleverne er opdelt
i niveauer, så der er mulighed for i højere grad at møde eleven på sit faglige niveau.
Eleverne præsenteres både for individuelt arbejde, gruppearbejde og klasseundervisning.
Herigennem kan eleverne erfare matematikken redskaber til problemløsning,
argumentation og kommunikation.
Materiale
Vi bruger mange forskellige materialer til at dække undervisningen i matematik. Gyldendals
fagportaler for matematik og matematikbanken.dk’s online materialer er ofte benyttet,
ligesom undervisernes eget udviklede materiale.
Matematik 10. kl.
4 lektioner pr. uge i et ½ år

Niveaudelt FP10

Undervisningen i matematik for 10. klasse på Sundeved Efterskole varetages i skoleåret
20/21 af:
Nicolaj Asmussen
Helle B. Johansen
Tine Oddershede
Anders Pontoppidan
Klaus Deutschbein

10.B
10.B
10.M1
10.M2
10.U

Det ugentlige timetal er på 4 timer og foregår i den sidste del af skoleåret fra januar til juni.
På basis-niveauet er der en hjælpelærer til rådighed i 2 af de 4 timer. Undervisningen
foregår på dansk og sigter mod folkeskolens afgangseksamen i matematik.
Formål
Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og
viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematik relaterede situationer i
deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv.
Undervisning
Undervisningen planlægges emnebaseret ud fra kompetenceområderne, således der
dannes en rød tråd mellem emnerne og en hensigtsmæssig progression. Eleverne er opdelt
i niveauer, så der er mulighed for i højere grad at møde eleven på sit faglige niveau.
Eleverne præsenteres både for individuelt arbejde, gruppearbejde og klasseundervisning.
Herigennem kan eleverne erfare matematikken redskaber til problemløsning,
argumentation og kommunikation.
Materiale
Vi bruger mange forskellige materialer til at dække undervisningen i matematik. Gyldendals
fagportaler for matematik og matematikbanken.dk’s online materialer er ofte benyttet,
ligesom undervisernes eget udviklede materiale.
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Engelsk 8.+9. kl.
2,5 lektioner pr. Uge
Marianne P. Lindemann
Maria Møgelhøj
Louise C. Seiding
Carsten D. Norup

Niveaudelt. FP9
9.b
9.b
9.m
9.u

Undervisningen i engelsk foregår på niveaudelte hold.
Formål
Formålet med undervisningen er at opkvalificere elevernes engelskkundskaber – mundtlige
såvel som skriftlige. Undervisningen er organiseret på forskellig vis alt efter elevernes
kundskaber og undervisningens indhold. VI har alle fire engelskfaglige kompetencer i fokus
(speaking, writing, listening, reading), men vægter særligt højt, at eleverne, uanset
udgangspunkt, får talt en masse engelsk i undervisningen.
Undervisning
Omdrejningspunktet for indholdet i undervisningen er kultur- og samfundsforhold i
engelsktalende lande, hvor eksempler på forløb kunne være ”Black American History”,
”Youth Culture”, ”Travelling” mm
Materiale
Arbejdet med undervisningens mål sker særligt gennem forskellige CL-strukturer. Gennem
hele året arbejder alle klasser sideløbende med grammatiske opgaver. Særligt her
fremtræder niveaudelingen, da der er stor spredning på eleverne på de forskellige hold.
Hen mod skoleårets slutning arbejder vi fokuseret med at forberede den mundtlige prøve i
engelsk, der er obligatorisk for både Fp9. Her lærer eleverne at strukturere et indhold,
udvælge kilder, finde relevante gloser mm.
Undervisningen evalueres formativt gennem skoleåret ved mundtlige fremlæggelser,
skriftlige fremstillinger, videoafleveringer, terminsprøver mm. Derudover afgives der
standpunktskarakterer minimum 2 gange årligt.

Engelsk 10. kl.
3 lektioner pr. Uge

Niveaudelt. FP10

Helle J. Senger
Maria Møgelhøj
Anne Pedersen
Nicolaj Asmussen
Louise C. Seiding

10.b
10.b
10.m1
10.m2
10.u

Undervisningen i engelsk foregår på niveaudelte hold.
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Formål
Formålet med undervisningen er at opkvalificere elevernes engelskkundskaber – mundtlige
såvel som skriftlige. Undervisningen er organiseret på forskellig vis alt efter elevernes
kundskaber og undervisningens indhold. VI har alle fire engelskfaglige kompetencer i fokus
(speaking, writing, listening, reading), men vægter særligt højt, at eleverne, uanset
udgangspunkt, får talt en masse engelsk i undervisningen.
Undervisning
Omdrejningspunktet for indholdet i undervisningen er kultur- og samfundsforhold i
engelsktalende lande, hvor eksempler på forløb kunne være ”Black American History”,
”Youth Culture”, ”Travelling” mm
Materiale
Arbejdet med undervisningens mål sker særligt gennem forskellige CL-strukturer. Gennem
hele året arbejder alle klasser sideløbende med grammatiske opgaver. Særligt her
fremtræder niveaudelingen, da der er stor spredning på eleverne på de forskellige hold.
Hen mod skoleårets slutning arbejder vi fokuseret med at forberede den mundtlige prøve i
engelsk, der er obligatorisk for både Fp10. Her lærer eleverne at strukturere et indhold,
udvælge kilder, finde relevante gloser mm.
Undervisningen evalueres formativt gennem skoleåret ved mundtlige fremlæggelser,
skriftlige fremstillinger, videoafleveringer, terminsprøver mm. Derudover afgives der
standpunktskarakterer minimum 2 gange årligt.

Tysk 8.+9. kl.
2 lektioner pr. Uge
Helle J. Senger
Mads Møller
Marianne P. Lindemann

Niveaudelt. FP9
9.b
9.m
9.u

Der arbejdes overordnet med følgende områder:
•
•
•

Mundtlig kommunikation
Skriftlig kommunikation
Kultur og samfund

Målet med undervisningen i tysk er:
• Eleverne skal udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk både mundtligt og
skriftligt, så de kan anvende tysk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv.
Eleverne skal samtidig udvikle deres sproglige bevidsthed og fremmedsprogsindlæring
samt styrke deres kulturelle og interkulturelle forståelse gennem kulturmøder.
• Stk. 2. Gennem oplevelse, fordybelse og aktiv medvirken skal elevernes lyst til at bruge
sproget personligt og i samspil med andre fremmes. Eleverne skal herved få tillid til
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egne evner og lyst til at beskæftige sig med tysk sprog og kulturer til fremme af deres
videre udvikling.
• Stk. 3. Faget tysk skal give eleverne grundlæggende viden om kultur- og
samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale og
interkulturelle forståelse.
Der arbejdes hen mod FP9
Undervisning
I undervisningen arbejder vi med, at eleverne kommer til at formulere sig så meget på tysk
som muligt. De skal være i stand til at læse, forstå og referere hovedindholdet af forskellige
typer tekster inden for genkendelige emner. De skal ligeledes være i stand til at udtrykke
sig skriftligt i et forståeligt sprog. Samtidig vil jeg give eleverne indsigt i kultur- og
samfundsforhold i tysktalende lande for herved at udvikle deres bevidsthed om tysk sprog
og sprogbrug.
Undervisningen vil veksle mellem klasse-, par og gruppearbejde samt individuelt arbejde.
Materialer
Der arbejdes primært med tekster fra tysk.gyldendal.dk og Kindernetz.de samt med eget
udarbejdet materiale. Der laves gennem hele skoleåret små fremlæggelser og der arbejdes
med grammatikken. Ligeledes laves der skriftlige opgaver i forbindelse med de emner, vi
arbejder med.

Tysk 10. kl.
3 lektioner pr. uge i et ½ år

Valgfrit, niveaudelt. FP10

Marianne p. Lindemann
Tine Oddershede
Mads Møller

10.b
10.m
10.u

Tysk er i 10 klasse et tilvalgsfag og organiseres i således at undervisningen ligger i sidste
halvdel af skoleåret.
Der arbejdes overordnet med følgende områder:
•
•
•

Mundtlig kommunikation
Skriftlig kommunikation
Kultur og samfund

Målet med undervisningen i tysk er:
• Eleverne skal udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk både mundtligt og
skriftligt, så de kan anvende tysk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv.
Eleverne skal samtidig udvikle deres sproglige bevidsthed og fremmedsprogsindlæring
samt styrke deres kulturelle og interkulturelle forståelse gennem kulturmøder.
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•

Stk. 2. Gennem oplevelse, fordybelse og aktiv medvirken skal elevernes lyst til at bruge
sproget personligt og i samspil med andre fremmes. Eleverne skal herved få tillid til
egne evner og lyst til at beskæftige sig med tysk sprog og kulturer til fremme af deres
videre udvikling.
• Stk. 3. Faget tysk skal give eleverne grundlæggende viden om kultur- og
samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale og
interkulturelle forståelse.
Der arbejdes hen mod FP10
Undervisning
I undervisningen arbejder vi med, at eleverne kommer til at formulere sig så meget på tysk
som muligt. De skal være i stand til at læse, forstå og referere hovedindholdet af forskellige
typer tekster inden for genkendelige emner. De skal ligeledes være i stand til at udtrykke
sig skriftligt i et forståeligt sprog. Samtidig vil jeg give eleverne indsigt i kultur- og
samfundsforhold i tysktalende lande for herved at udvikle deres bevidsthed om tysk sprog
og sprogbrug.
Undervisningen vil veksle mellem klasse-, par og gruppearbejde samt individuelt arbejde.
Materialer
Der arbejdes primært med tekster fra tysk.gyldendal.dk og Kindernetz.de samt med eget
udarbejdet materiale. Der laves gennem hele skoleåret små fremlæggelser og der arbejdes
med grammatikken. Ligeledes laves der skriftlige opgaver i forbindelse med de emner, vi
arbejder med.

Naturfag 8.+9. kl.
3 lektioner pr. Uge

Niveaudelt, FP9

Klaus Deutschbein
Lærke Bæk Nielsen
Tine Oddershede
Marianne P. Lindemann

9.b fysik og naturfag
9.m naturfag
9.m fysik
9.u fysik og naturfag

Fysik
Mål
I faget fysik/kemi på Sundeved efterskole, vil vi udvikle elevernes naturfaglige kompetencer
og eleverne skal opnå indblik i, hvordan fysik og kemi – og forskning i fysik og kemi – i
samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i
fysik/kemi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende fysiske og kemiske forhold.
Vi lægger vægt på, at eleverne forstår og kan anvende de fysiske og kemiske begreber og
sætte fagets emner i perspektiv til omverdenen.
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Undervisningen
Undervisningen er baseret på forskellige arbejdsformer så vi både inddrager undersøgelser,
iagttagelser, forsøg og teori. Vi har samtidig fokus på de fire kompetenceområder indenfor
faget, så eleverne i løbet af året øver sig i at undersøge, bruge og forklare modeller samt at
perspektivere og kommunikere med et naturfagligt fokus.
I faget fysik/kemi i 9. klasse arbejder vi tæt sammen med biologi og geografi i 4 fælles
faglige fokusområder, der tilsammen udgør grundlaget for elevernes obligatoriske
mundtlige afgangsprøve i naturfagene.
Naturfag
Naturfagene dækker over biologi og geografi.
Mål
I naturfag på Sundeved Efterskole vil vi udvikle elevernes naturfaglige kompetencer og
eleverne skal opnå indblik i, hvordan biologi og geografi i samspil med fysik/kemi bidrager
til vores forståelse af verden.
Eleverne skal i biologi tilegne sig færdigheder og viden om blandt andet krop og sundhed,
økosystemer, mikrobiologi, evolution og anvendelse af naturgrundlaget. Vi lægger vægt på
forståelse af de grundlæggende biologiske begreber, biologiske sammenhænge og vigtige
anvendelser af biologi.
I geografi skal eleverne tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende naturgivne og
kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige verden. Vi lægger vægt
på forståelse af de grundlæggende geografiske begreber, sammenhænge og samfundenes
udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer.
Undervisningen
Undervisningen er baseret på forskellige arbejdsformer så vi både inddrager undersøgelser,
iagttagelser, forsøg og teori. Vi har samtidig fokus på de fire kompetenceområder indenfor
faget, så eleverne i løbet af året øver sig i at undersøge, bruge og forklare modeller samt at
perspektivere og kommunikere med et naturfagligt fokus.
I fagene biologi og geografi arbejder vi tæt sammen med fysik/kemi i 4 fælles faglige
fokusområder, der tilsammen udgør grundlaget for elevernes obligatoriske mundtlige
afgangsprøve i naturfagene.

Fysik 10. kl.
3 lektioner pr. uge i et ½ år

Valgfrit. FP10

Tine Oddershede
Klaus Deutschbein

10.b
10.u

Faget er et tilvalgsfag og er organiseret som et halvårligt fag og afviklet i skoleårets første
halvdel. FP10 i fysik afvikles primo januar.
- 17 -

Sundeved Efterskole
Indholdsplan for skoleåret 2022/23
Mål
I faget fysik/kemi på Sundeved efterskole, vil vi udvikle elevernes naturfaglige kompetencer
og eleverne skal opnå indblik i, hvordan fysik og kemi – og forskning i fysik og kemi – i
samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i
fysik/kemi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende fysiske og kemiske forhold.
Vi lægger vægt på, at eleverne forstår og kan anvende de fysiske og kemiske begreber og
sætte fagets emner i perspektiv til omverdenen.
Undervisningen
Undervisningen er baseret på forskellige arbejdsformer så vi både inddrager undersøgelser,
iagttagelser, forsøg og teori. Vi har samtidig fokus på de fire kompetenceområder indenfor
faget, så eleverne i løbet af året øver sig i at undersøge, bruge og forklare modeller samt at
perspektivere og kommunikere med et naturfagligt fokus.

Kulturfag 8.+9. kl.
2 lektioner pr. Uge

Niveaudelt, FP9

Helle B. Johansen
Nicolaj Bertelsen
Carsten D. Norup

9.b
9.m
9.u

Kulturfag på Sundeved Efterskole dækker over de obligatoriske fag samfundsfag, historie
og kristendom.
Undervisningen foregår på dansk og sigter mod folkeskolens afgangseksamen i
samfundsfag, historie og kristendom.
Samfundsfag
Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret
stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i
et demokratisk samfund.
Historie
Eleverne skal i faget historie opnå sammenhængsforståelse i samspil med et kronologiske
overblik og kunne bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Eleverne skal
blive fortrolige med dansk kultur og historie. Kildekritik er ligeledes et centralt element.
Kristendom
Eleverne skal i faget kristendomskundskab tilegne sig viden og færdigheder, der gør dem i
stand til at forstå og forholde sig til den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen
hos det enkelte menneske og dets forhold til andre.
Undervisning
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Undervisningen planlægges emnebaseret og gennemføres med 2 eller 3 timer i streg. Dette
giver os mulighed for at have meget fokus på det mundtlige samt arbejde projektorienteret
med udvalgte emner. Eleverne præsenteres både for individuelt arbejde, gruppearbejde og
klasseundervisning. Al undervisning planlægges og gennemføres ud fra en række relevante
problemstillinger, ligesom progressionen fra redegørelse over analyse til perspektivering og
fortolkning altid er medtænkt.
Materiale
Vi bruger Gyldendals fagportaler for samfundsfag, historie og kristendom som
udgangspunkt. Derudover supplerer vi med relevant materiale fra diverse nyhedsmedier,
youtube, faktalink m.m.

Medborgerskab 10. kl.
2 lektioner pr. uge Intern prøve
Anne Pedersen
Karen Hanne Munk
Nicolaj Asmussen
Mads Møller

10.b
10.u
10.x1
10.x2

På Sundeved Efterskole modtager alle elever i 10. klasse undervisning i faget
”Medborgerskab”. Undervisningen er placeret i efteråret, med to timer pr. uge.
Mål:
At eleverne bliver optaget af – og indser værdien i at tage aktivt del i vores demokratiske
samfund.
At eleverne øver sig i at fremlægge for andre og at argumentere for deres synspunkter.
Indhold:
At tage stilling til samfundsrelevante emner kræver konkret viden om samfundet. På
Sundeved Efterskole finder vi det oplagt, igennem samtale og diskussioner, at lade
eleverne tage stilling til holdningsprægede emner. Elevfremlæggelser af aktuelle og
samfundsrelevante emner indgår som en naturlig del af undervisningen. De enkelte hold
planlægger og gennemfører en ”fortælling” for hele skolen.
Evaluering:
Faget afsluttes med en mundtlig prøve. Den mundtlige prøve består af en
gruppefremlæggelse af et selvvalgt aktuelt emne indenfor et lodtrukket emne fra årets
pensum. Der gives en prøvekarakter og en årskarakter.
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Ekstra dansk 10. kl.
2 lektioner/uge i ½ år
For de elever i 10. kl. som ikke vælger tysk
Karen Hanne Munk

10 X1

På Sundeved Efterskole modtager alle elever i 10. klasse tilbud om ekstra
danskundervisning. Undervisningen ligger parallelt med valgfaget ”tysk”. Eleverne skal
således vælge mellem ekstra dansk eller tysk. Undervisningen er placeret i foråret, med to
timer pr. uge.
Mål:
Som et supplement til den obligatoriske danskundervisning får eleverne med dette fag
mulighed for at fordybe sig yderligere i de færdigheds- og vidensmål, der er opsat for
danskfaget i 10. kl.
Indhold:
I undervisningen bliver der især lagt vægt på kompetenceområdet, fremstilling, hvor
eleverne lærer at udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en
form, der passer til genre og situation. Gennem faserne: planlægning, forberedelse,
fremstilling, respons og korrektur styrker eleverne deres færdigheder og står dermed
bedre rustet til at opfylde kravene til den skriftlige prøve i 10. kl.
Eleverne får løbende feedback på deres arbejde og i foråret aflægger klassen en skriftlig
intern prøve i forbindelse med skolens terminsprøver. Resultatet evalueres med den
enkelte elev.

Ekstra matematik 10. kl.
2 lektioner/uge i ½ år
For de elever i 10. kl. som ikke vælger fysik
Anders Pontoppidan
Mads Møller

10. X1
10. X2

Undervisningen tager afsæt i elevernes kompetencer i faget og der arbejdes på forskellige
niveauer med at styrke dem i deres matematiske kompetencer. Der anvendes forskellige
materialer, online ressourcer, digitale platforme, tidligere FP10 prøvesæt mm
* FP9 = Folkeskolens 9. klasseprøve
** FP10 = Folkeskolens 10. klasseprøve
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Billedkunst 8. årgang
2 timer pr uge
Alle elever der går i 8. klasse skal have obligatorisk billedkunst og går til praksisfaglige
prøve i dette fag.
Louise C. Seiding

8. årgang

Formål:
Eleverne skal i faget billedkunst udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere
billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog i
kommunikative og innovative processer.
Eleverne skal i arbejdet med plane, rumlige og digitale billeder tilegne sig færdigheder i og
viden om kunst, medier og andre visuelle udtryks- og kommunikationsformer som grundlag
for at udtrykke sig gennem billeder og andre visuelle former.
I faget billedkunst skal eleverne som deltagere i og medskabere af kultur og som del af
deres kreative udvikling og æstetiske dannelse udvikle deres kundskaber om kunstens og
mediekulturens billedformer, som de fremstår i lokale og globale kulturer.
Særlige forhold vedrørende organisering og undervisningsform
Eleverne har som udgangspunkt billedkunst hver mandag formiddag i to lektioner. Den
obligatoriske prøve vil blive afholdt i juni 2023.
Uge 49, som er projektuge for 9. og 10. klasserne – bliver en billedkunstfaglig uge for
valgholdet, hvor de vil modtage undervisning i billedkunst. Her vil temaet – i samarbejde
med de naturfaglige fag – blive ”Vand”.
Museumsbesøg og eventuelt undervisning af kunstner udefra er endnu ikke fastlagt – men
det vil blive en del af årsplanen.
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Vejledning
Vejledere: AN, HBJ, KHM
Vejledningsindsatsen på Sundeved Efterskole er karakteriseret ved at være en integreret del af
efterskolens hverdag. Vejlederne er de bærende kræfter i vejledningsindsatsen, men både lærere
og teknisk personale er blevet introduceret til, og har fået redskaber, der gør dem i stand til at
forestå samtaler med elever omkring deres uddannelsesvalg. Derudover er alle lærere en aktiv del
af elevernes individuelle uddannelsesparathedsvurdering og refleksive udvikling gennem
elevernes studievalgsportfolio.
Formålet med skolevejledningen og undervisningen i job og uddannelse på Sundeved Efterskole
er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og
indser værdien af at gennemføre en uddannelse.
Undervisningen i forskellige emner skal give eleven et godt grundlag til at træffe et
uddannelsesvalg og senere et erhvervsvalg. Personlig vejledning skal medvirke til, at eleven opnår
erkendelse af egne forventninger og forudsætninger.
Alle elever modtager vejledning af skolens tre vejledere. Vi gennemfører årligt en til to samtaler
med hver enkelt elev på alle klassetrin.
Eleverne arbejder fokuseret med deres studievalgsportfolio året igennem. Her forbereder de sig til
samtaler med huslærere og vejledere, og desuden indgår et refleksivt element, hvor eleverne har
fokus på deres egen udvikling ifm. bl.a. musical, udlandsture og kommende studievalg.
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Praktik
Som udgangspunkt tilbyder vi ikke praktik i almindelige skoleuger på 9. og 10. klassetrin. Vi
opfordrer eleverne til at undersøge muligheden for praktik i skolens ferier. Hvis et praktikforløb
har afgørende betydning for elevens valg af ungdomsuddannelse, kan vejleder, sammen med
forældre, træffe en særlig aftale.
Elever på 8. klassetrin kommer i foråret i tre dages erhvervspraktik i lokalområdet. Eleven skal i
samarbejde med vejlederen finde en relevant praktikplads.
Brobygning
I 10. klasse laver vi IBO (Innovations-Brobygnings-Opgave), som er en nytænkning af OSO
(Obligatorisk Selvvalgt Opgave) og den ordinære brobygning. Eleverne arbejder i opgaven med at
udvikle ideer til en virksomhed og får sparring på idéen i forbindelsen med brobygningen på en
erhvervsuddannelse.
Vejlederne forestår vejledning i følgende klasser:
8. årgang: HBJ
9. årgang: AN
10.b: KHM
10.m1: deles mellem KHM og HBJ
10.m2: HBJ
10.u: KHM

Linje- og valgfag
Eleverne vælger linje- og valgfag 3 gange om året, og skal vælge min. 5 lektioner i de forskellige
valg- og linjefag om ugen.
Linjefag
Linjefag er fag som i omfang fylder 2-3 timer om ugen: Badminton, springgymnastik, rytmisk
gymnastik, volleyball, fodbold, musik, billedkunst og outdoor. I linjefag, hvor det er relevant,
deltager vi i stævner og lignende.
Følgende linjefag udbydes i skoleåret 2022/23:
Badminton – AP, (ANP)
I badminton spiller vi først og fremmest en masse badminton og træner grundlæggende
færdigheder. Her skal eleverne selv medbringe egen ketcher. Herudover indgår:
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•
•
•
•

Kampe mod elever fra andre efterskoler
Teknisk/ taktisk- og fysisk grundtræning
Deltagelse i DGI stævner
Afvikler eget DGI stævne

Springgymnastik - SB, MB, KF, KD, (MWJ og MHL)
Hvis man har gejsten og masser af gå-på-mod, så har
vi rammerne til at lære eleverne en masse nye
spring. Centeret indeholder 4 stortrampoliner,
normale grave + en løsskumsgrav. 18 m. fast-track,
luft- og fiber baner, Dorado trampoliner, Tarpan,
m.m. Der er opsat videoforsinkelsesudstyr til analyse
og springoptimering.
Vi deltager i stævner og konkurrencer med andre
efterskoler.
Rytmisk gymnastik – MA og LBN
Rytmisk gymnastik er for elever, der godt kan lide at svede, grine, give den gas og udfordre sin
krop med bevægelser og koordination og at udvikle sig.
Man behøver ikke at have gået til gymnastik før, men skal bare have lyst til at bevæge sig og lære
en masse nyt.
Vi arbejder med grundgymnastik, der giver teknik og styrke til også at arbejde med anderledes
former for gymnastik og dans. Vi skal også lege med håndredskaber, spring over gulv, vores egen
serie i opvisningsprogrammet og meget andet. Udvikling og dygtiggørelse – det er vores mål i
rytmisk linjefag.
Volleyball – NB (ASL)
Volleyball er for både drenge og piger, øvede og nybegyndere.
Vi deltager både i efteråret og foråret i stævner, hvor vi møder andre efterskolehold og lokale
volleyballhold. Gennem tekniktræning, småspil og kampe forbedres spillernes niveau.
Der er mulighed for at have volleyball 2 timer i ugen. Med faget følger der en bliveweekend. I
denne weekend arbejdes der med både teknik og øvelser, samt vi afholder vores eget
volleyballstævne.
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Fodbold - CDN, NA, JMM
I fodbold får eleverne trænet deres grundlæggende færdigheder. Vi lægger stor fokus på de
tekniske og taktiske færdigheder.
Vi har både et pigehold og to drengehold. På den måde
kan alle på fodboldlinjen komme ud og spille kamp.
Man kommer til at spille kampe mod andre efterskoler i to
forskellige rækker. Drenge 1 er meldt til i Serie A og 2.
holdet er meldt til i Serie B. Pigeholdet spiller også mod
andre efterskoler.
Vi tilbyder fodbold flere gange om ugen hele året rundt.
Om sommeren på vores træningsbane og om vinteren på
vores kunstbane.
Musik – KHM
I musik arbejder vi både praktisk og teoretisk med det mål, at eleverne opnår større musikalsk
selvtillid og oplever glæden ved at synge og spille sammen med andre.
Eleverne gør sig erfaringer med at komponere musik, og kan komme til at opføre teater eller
musical sammen med resten af skolens elever. I løbet af året optræder musikholdet ligeledes til
forskellige arrangementer, der bliver afholdt på skolen: Forældredag, Efterskolernes Dag,
bedsteforældredag m.m.
Musik kræver ikke et forhåndskendskab til noder, eller at man kan spille på et instrument. Det
kræver derimod lyst og mod til at synge og spille for hinanden og andre. Man må desuden regne
med at skulle bruge en del tid på at øve sig.
I faget indgår bl.a. spil på guitar / keyboard, trommer, musikteori og flerstemmig sang. Hovedfokus
i linjefaget er at spille en masse numre i forskellige stilarter.
Billedkunst - LCS
Vil du arbejde kreativt med hænder og hoved? Tør du bruge dine egne og andres gode idéer? Er
du frisk på at fordybe dig, eksperimentere og lade fantasien få vinger? Så er Billedkunst lige noget
for dig!
Om du er begynder, eller allerede har arbejdet med billedkunst, er der altid nyt at lære og nyt at
opleve. Du får undervisning i farvelære og komposition. Ligesom der vil være fokus
på billedkunsthistoriens forskellige stilarter og udtryk. Vi arbejder både teoretisk og praktisk med
billedkunsten.
Du vil komme til at arbejde med forskellige materialer og teknikker, og du lærer bl.a. at tegne, lave
collage, male og forme – med fokus på processen fra tanke til produkt.
Alt i alt et fag, hvor du i høj grad kommer til at opleve friheden til at sætte dine egne aftryk!
Billedkunst er obligatorisk for 8. årgang og de skal til praksisfags prøve ved årets afslutning
Outdoor - HBJ, TO (UA)
Linjefaget outdoor er aktivt udeliv hver gang!
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Outdoor tilbydes som linjefag i efteråret, hvor du har 3 timer ugentligt.
• Du afprøver forskellige reb- og klatrebaner i træerne og får forhåbentligt et sus i maven,
når du via en tovbro går fra træ til træ eller prøver ”kæmpegyngen”.
• Du bliver introduceret til at cykle mountainbike.
• Du udfordres i bl.a. bueskydning, orienteringsløb, GPS samt masser af leg og udfordringer.
• Du prøver at lave mad over bål og på trangia.
• Der tilbydes én weekend i løbet af året, hvor vi har ekstra fokus på outdoor og
udfordringer. En weekend kunne for eksempel indeholde overnatning i hængekøjer,
5retters menu over bål, adventurerace eller noget helt andet.
• I foråret tilbydes disciplinerne træklatring og mountainbike som valgfag i 3 timer ugentligt.
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Valgfag
Valgfagsudbuddet skal leve op til vore intentioner om at præstere en undervisning, der opfylder
målsætningen om at tilgodese ”det almene” og ”det hele menneske”. Valgfagene består dels af
linjefag som ekstra valg, og dels består de af en bred vifte af forskellige fag med et alsidigt og
spændende indhold. Valgfagene varierer hen over året. Nogle gange opstår ideer og deraf nye
valgfag i løbet af året.
Følgende valgfag udbydes i skoleåret 2022/23:
Musiske: KHM
Klaver, Guitar, Sang
Praktisk/kreative: LCS, AN, MW, AKJ, ML
Krea og podcast, glaskunst, strik dig glad, Mindebøger, Foto m.fl.
Værkstedsfag: Kim, KD
Powergirls og Handymænd
Idræt og aktive fag: MB, KF, SB, MA. LBN, CDN, KD, HJS, PKJ, KH, UA,
Spring, Team-Gym, Trampolin-Nørd, Power-tumbling, Dans, Rytmenørd, Yoga, Løb, Crossfit,
Fitness, Mountainbike, Ultimate, Træklatring m.fl.
Genoptræning: AKJ
Genoptræning, sportsmassør
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Anderledes dage og uger
Introuge
Den første uge i skoleåret består af et koncentreret intro-forløb med det formål, at eleverne bliver
rystet godt sammen, og at de bliver fortrolige med skolens hverdag og regler. Samtidig bruges
dagene til at niveaudele klasserne.
Introtur
Onsdag og torsdag i den anden uge af skoleåret tager alle af sted på ”intro- tur” – en tur med
fysiske udfordringer (gå og cykle). Formålet er gennem leg og fysiske aktiviteter at styrke det
sociale fællesskab.
Forældreweekend
En weekend i september indbydes alle elevernes forældre til at komme og opleve et døgn sammen
med deres børn på efterskolen.
Kulturtur
Formålet med denne tur er, at eleverne skal få et
indblik i livet i en helt anden egn og at opleve ”at være
på tur sammen”. Turen ligger i uge 41, og vi afslutter
ugen med at afholde motionsdag/ Tonseløb om
fredagen.
Gymnastikdage og gymnastikuge
Linje- og valgfag erstattes i mandag og tirsdag i uge 44
og fredag i uge 50 af gymnastik. I uge 6 vil dagen være
delt mellem gymnastik og terminsprøver hele ugen.
Her bliver årets opvisningsprogram endeligt sat
sammen, og eleverne fornemmer helheden i
programmet.
Musical
I hele uge 45 arbejder alle med opsætning og opførelse
af årets musical. Der vælges et stykke, som er afpasset
til de elever, som udgør elevholdet 22/23.
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IBO - Brobygning for 10. kl.
For at give eleverne et bredt kendskab til valg af ungdomsuddannelse deltager vi i skoleåret
2022/23 i et projekt, der hedder ”E2E – fra efterskole til erhvervsuddannelse” Konkret betyder
det, at vi laver Innovations-Brobygnings-Opgave (IBO), en nytænkning af den
eksisterende Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) i 10. kl. Med Innovations-Brobygnings-Opgave
(IBO) i 10. kl vil elever udvikle idéer til virksomheder og få sparring på deres idéer i forbindelse
med den obligatoriske brobygning på en erhvervsuddannelse. Projektet kobler i forløbet IBO med
brobygning til virksomheder og erhvervsuddannelser.
”Et døgn på Sundeved”
I weekenden den 26. og 27. november inviteres børn i alderen 10 – 14 år til at deltage i ”Et døgn
på Sundeved.” Vi forventer et deltagerantal på ca. 200 børn. Hovedindholdet vil være gymnastik,
leg, sang og fortælling. Formålet er, ud over at give de mange børn en intens oplevelse af et
efterskoledøgn, at vore elever skal planlægge, gennemføre og evaluere et koncentreret
undervisningsforløb for børn, således at de bliver rustet til at blive dygtige ledere i det frivillige
foreningsliv. Det er frivilligt for vore elever at deltage i arrangementet.
Julehyggedag
Den 1. december er afsat til juleklargøring på hele skolen. Her bliver skolen pyntet op til jul, og der
sættes juletræ ind i spisesalen.
Projekt for 8. og 9. klasse
I uge 49 arbejder 9. klasserne med en Naturfaglig projektopgave. Formålet er at træne den
projektorganiserede arbejdsform, og at klargøre eleverne til den afsluttende naturfagsprøve.
8. klasserne arbejder med deres billedkunstprojekter som optakt til praksisprøven.
Husbytte
Torsdag den 15. december bliver skolen rengjort, og i samme ombæring flytter eleverne værelse.
Formålet med værelsesbyttet er at skabe endnu flere relationer eleverne imellem. Eleverne vil få
nye værelseskammerater, men blandt huskammeraterne kan der godt være gengangere i de huse.
Juletraditioner
Vi slutter december af med at holde lidt julehygge i spisesalen. Til middag spiser vi det store
julebord, hvorefter vi tager i kirke til Julekoncert. Her spiller musikholdet en koncert for os, og
præsten holder en juleprædike. Dagen sluttes på skolen med gløgg og æbleskiver.
FP 10 prøve i fysik/kemi og medborgerskab
I januar afholdes mundtlig prøve i fysik og medborgerskab i 10. klasse.
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Vintertur til udlandet
Vi tager hvert skoleår på en udlandsrejse,
rejsemålet er ikke altid det samme. I dette
skoleår tager vi til Sverige i uge 4.
Formålet med vores vintertur til udlandet
er:
•

Fysiske udfordringer (langrend korte og lange ture, alpint, lege i
sneen mm)

•

Anderledes og udfordrende
naturoplevelser

•

Styrkelse af det sociale fællesskab
ved at være på tur sammen

Terminsprøver
I uge 6 er alle elever til terminsprøver. Prøverne skal give eleverne erfaringer med at gå til skriftlig
prøve, samt give eleverne mulighed for at måle sig selv ift. de faglige krav.
Bedsteforældredag
Fredag den 24. februar er afsat til bedsteforældredag. Denne eftermiddag vil være fyldt med
aktiviteter og et indblik i efterskolelivet. Dagen rundes af med gymnastikopvisning, sang og musik.
SES stævne
De sydjyske efterskoler, der laver gymnastik, laver opvisning for hinanden. Dagen er krydret med
små konkurrencer, der er med til at skabe stemning i hallen.
Tysklandsture
I uge 14 tager eleverne til Tyskland for at opleve tysk kultur og sprog. 8.-9. klasserne tager til Berlin
og 10. klasserne tager til Hamburg. Der laves workshops og gymnastikopvisning for tyske elever.
Skriftlig prøveperiode (2. – 11. maj 2023)
9. og 10. kl. går op til folkeskolens afsluttende prøver. 8. kl. laver ligeledes en prøve for at øve sig
til næste år. Når de ikke er til prøver, følges et særligt skema.
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Triatlon
Eleverne skal gennemføre en triatlon. De
vælger selv, om de vil gennemføre 1/6 eller
1/4. Vi benytter arealerne i lokalområdet. Der
er forinden blevet trænet op til dagen.
Elevmøde
Lørdag den 13. maj
afholdes Elevmøde for skolens tidligere
elever. Nuværende elever laver opvisning og
deltager i idrætskampe mod tidligere elever.
Mundtlig prøveperiode (22. maj – 16. juni 2023)
9. og 10. kl. går op til folkeskolens afsluttende prøver. Når de ikke er til prøver, følges et særligt
skema. Eleverne har ikke læseferie.
8. klasserne går til årsprøver i samme periode.
Drenge-/ pigedag
Vi afholder en dag, hvor drengene og pigerne laver aktiviteter hver for sig.
Gallafest
Der afholdes gallafest for eleverne tirsdag den 20. juni.
Afslutningstur (22. – 23. juni 2023)
De sidste dage af skoleåret tager vi alle på cykeltur og overnatter i hjemmelavede bivuakker. Det
er for mange en både hård og stærk følelsesmæssig oplevelse at skulle tage afsked med hinanden.
Turen er en vigtig del i den proces, det er at få sagt ordentligt farvel til hinanden.
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Kostskolen
Skolens regler
•

Indtagelse eller besiddelse af alkohol eller narkotiske/ euforiserende stoffer er forbudt og
overtrædelse vil medføre øjeblikkelig hjemsendelse.

•
•
•
•
•

Ingen ophold i hinandens huse efter kl. 22.00 (onsdag dog 21.30)
Drenge og piger må ikke ligge under samme dyne
Der må ikke benyttes nikotin- og tobaksholdige produkter
Skolen er røgfri for både elever og ansatte.
Mobiltelefonen skal, medmindre andet aftales, altid blive i huset og må ikke bruges i
lektietimen og efter kl. 22.30.
Alle hovedmåltider er obligatoriske.

•

På Sundeved Efterskole udviser vi respekt for hinanden – derfor er det bl.a. en selvfølge, at man
taler pænt sammen og opfører sig ordentligt.
Husgrupper
11 - 17 elever udgør, sammen med en lærer, en husgruppe. Inddelingen i husgrupper er delvist
fysisk betinget, da vi både har huse og elevgange. Formålet er at skabe et tilhørsforhold eleverne
imellem, samt en tryghed ved de lidt mindre enheder. Der er en lære knyttet til husgruppen hvis
opgave er sammen med eleverne, at få det praktiske til at fungere. Det er den praktiske huslærer
der tjekker rengøring i huset om onsdagen.
Eleverne flytter inden jul i nye huse og kommer dermed til at skifte husgruppe og få en ny lærer i
forhold til det praktiske.
Kontaktgrupper
Med udgangspunkt i elevernes første huse, dannes der kontaktgrupper. En kontaktgruppe består
af ca. 10 elever fra to forskellige huse fordelt på begge køn.
Eleverne er knyttet til den samme kontaktgruppe og kontaktlærer hele skoleåret.
Kontaktlæreren er elevens trivsels-lærer og den primære kontaktperson til hjemmet. I
kontaktgrupperne bliver er arbejdet med trivsel, demokratisk dannelse, samvær,
uddannelsesportfolio og andet der vedrører trivsel og fællesskab.
Vi holder k-møder én gang om ugen. Dette er med til at sikre, at vi kommer omkring den enkelte
elev løbende. Derudover er det en god vej til at lære noget om demokratisk dannelse.
Weekender på skolen
Skolen er åben alle weekender, og for den enkelte elev er der minimum syv weekender i løbet af
et skoleår, hvor han/hun skal være her:
•
•
•

Introweekenden
Linjefagsweekender
Den sidste weekend i september i forbindelse med Efterskolernes dag (åbent hus)
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•
•
•

Den første weekend i januar 2023 hvor vi laver gymnastik
Tre weekender i forårshalvåret, hvor alle skal blive på skolen i forbindelse med træning op
til og deltagelse i gymnastikopvisninger rundt om i landet.
2. weekend i maj hvor vi afholder elevmøde og triatlon

Alle linjefagslærere planlægger mindst en weekend for hvert linjefag, hvor de elever, som har det
pågældende linjefag, skal være der. Målet med disse weekender er fordybelse i de enkelte fag.
I linjefagsweekender må alle øvrige elever selvfølgelig gerne deltage. Formålet er også at opleve
skolen på en anden måde end til hverdag. Det er meget varieret, hvor mange elever der vælger at
blive i weekenderne. Som regel er det grupper mellem 20 og 80 elever.
Elevernes undervisning i køkkenet
Alle elever indgår på skift i arbejdet i skolens køkken, og hver elev har én sammenhængende uge,
hvor den almindelige undervisning afløses af undervisningen i køkkenet. Formålet er, at alle elever
lærer de elementære ting om køkkenhygiejne, madlavning og bagning. Det er ligeledes vigtigt, at
de får en fornemmelse for, hvad det vil sige at indgå på en arbejdsplads, hvor der er tryk på, og
hvor der hver dag skal være mad klar til bestemte tidspunkter. Derudover skaber det respekt om
råvarerne, og det arbejde der bliver lavet. I dette skoleår deltager vi i projektet ”Køkkentjansen”.
Det er et projekt, hvor Madkulturen, Efterskoleforeningen og Nordea fonden sætter fokus på
madvaner og indlæring i et køkken. Som skole afholder vi en kulinarisk temadag og et
værtsskabsarrangement i forbindelse med projektet. Samtidig vil vores normale køkkentjans
udvides med reel undervisning i madlavning.
Sundeved Efterskoles kostpolitik
Vi ønsker at servere en sund og varieret kost, give gode spisevaner og i det hele taget opdrage til
god dansk bordskik. Et måltid skal også være en god sanseoplevelse.
Derfor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Udnytter vi danske råvarer i størst muligt
omfang
Bager vi selv alt brød
Serverer vi fisk eller vegetarmad én gang om
ugen
Laver vi salatbar hver middag
Bruger vi friske grøntsager og tager hensyn til
årstiderne
Laver vi det meste fra bunden – ingen brug af
pulver til fx kartoffelmos
Tilbud om brød, frugt og grønt til alle mellemmåltider
Prøver vi opskrifter fra andre lande
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Rengøring
Rengøringen på Sundeved Efterskole prioriteres som et vigtigt undervisningsområde og finder sted
på følgende tidspunkter:
Alle hverdage
kl. 6.45 – 7.00

Alle hverdage
kl. 21.30 -

Onsdage,
kl. 13.45 – 15.15
Fredage
Kl. 11.00 – 12.00

På alle elevværelser ryddes op, borde tørres af, gulvet støvsuges og
sengen redes. Gangen støvsuges, skraldespande tømmes, badeværelse
og toiletter rengøres. Onsdag ryddes der op og gås med skrald inden
morgen løb.
Daglig rengøring. Alle elever har én aften om ugen, hvor de er
ansvarlige for rengøringen et bestemt sted på skolen (fx klasseværelser,
idrætshal, spisesal og andre fælles områder).
Grundig uge-rengøring på værelser og gange, badeværelser og toiletter.
Fredagsrengøring på fællesområder. Grundig ugerengøring af alle
fællesområder herunder klasseværelser, idrætshal, gangarealer og
udendørs områder rives og fejes.

Formålet er, at eleverne oplever det som en naturlig del af deres hverdag at rydde op og gøre rent
efter sig selv og andre. Det skaber respekt og ansvarlighed i forhold til både skolens, deres egne og
kammeraternes ting. Vi underviser eleverne i rengøring, således at de opnår de grundlæggende
færdigheder.
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Lærere
Lærere

Initialer

Anni Koldby Juhl

AKJ

Anne Pedersen

AN

Anders Pontoppidan

AP

Carsten Damgaard Norup

CDN

Cecilie Franker

CF

Helle Johanning Senger

HJS

Helle Bjørn Johansen

HBJ

Klaus Deutschbein

KD

Kristian Franker

KF

Karen Hanne Munk

KHM

Louise Cathrine Seiding

LCS

Lærke Bæk Nielsen

LBN

Malthe Bøgh

MB

Maria Møgelhøj

MA

Maria Wandahl

MW

Marianne Lindemann

ML

Nicolaj Asmussen

NA

Nicolaj Bertelsen

NB

Peter Koldby Juhl

PKJ

Steffan Backmann

SB

Tine Oddershede

TO
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Timelærere
Annesofie Lei

ASL

Hanne Jensen

HJ

Anders Paulsen

ANP

Kim Hamann

KH

Marcus Haugaard Lassen

MHL

Mathias Warming-Jensen

MWJ

Uwe Andresen

UA

Kasper Ehlers

KE

Jesper Mønsted

JMM
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