


KARISE EFTERSKOLE
På Karise Efterskole har alle elever særlige læringsforudsætninger, herunder unge 
med læringsvanskeligheder, udviklingshæmning og autisme.

Vi tilrettelægger et læringsmiljø, hvor du vil møde dygtige og engagerede lærere, der 
med udgangspunkt i dine forudsætninger vil udfordre dig i en oplevelsesorienteret 
undervisning og gennem samvær i det store fællesskab.

Vi tror på, at du lærer mere, hvis du har gode venner på skolen. Vi skal nok hjælpe dig, 
hvis du synes, det er lidt svært at skabe og holde relationer.

Vi skaber rammerne for den tryghed og det nærvær, som vi mener, er en 
forudsætning for et rigt og spændende ungdomsliv. 

Vi stræber efter et samvær, der er bygget på gensidig respekt båret af ligeværd og 
tolerance og al aktivitet på skolen tager afsæt i en anerkendende pædagogik.

Undervisningen på Karise Efterskole tager udgangspunkt i 4 Stamhold, hvor elevens 
behov for læringsrum, danner ungangspunkt for undervisningen i dansk, engelsk, 
matematik og naturfag. Derudover har vi 6 praktiske linjefag, som du kan læse om på 
de følgende sider. 

VENNER 
SAMMENHOLD

 FÆLLESSKAB



VÆRDIGRUNDLAG

Alle mennesker har ret til et ligeværdigt liv, uanset evner og social baggrund. 

Det enkelte menneske skal blive så livsduelig som muligt til både at nyde og yde i tilværelsen.

Kvalitet i det menneskelige fællesskab bygger på den enkeltes engagement og medansvar.

Det enkelte menneske skal opdage og udnytte sit potentiale.





FRILUFTLIV
Linjefaget “Friluftliv” er for dig der kan lide at arbejde i og med naturen.

Vi benytter os af de nærliggende faciliteter, som fx vores eget bålhus og shelter, samt de muligheder 
vores smukke og udfordrende område stiller til rådighed. Hvis du vælger friluftsliv, vil du få 
færdigheder indenfor mountainbike, madlavning på bål, træhåndværk og kompaslære m.m 

Du vil blive udfordret i højderne, når vi arbejder med klatring og rapelling. 

VÆLG FRILUFTLIV HVIS DU KAN LIDE:

At lære at begå dig i naturen på mange og nye måder

At være i naturen

At fordybe dig

At samarbejde

At bruge dine sanser

At tage imod en udfordring





DESIGN
Linjefaget “Design” er for dig der kan lide at arbejde med håndværk og forskellige udtryksformer.

På linjefaget design vil du tilegne dig kundskaber og færdigheder gennem det praktiske
arbejde med forskellige materialer, håndværk og udtryksformer. Vi slutter af med at
fremstille et selvvalgt produkt.

 Gennem designprocesserne arbejder vi udforskende, eksperimenterende og problemløsende.

VÆLG DESIGN HVIS DU KAN LIDE:

At blive udfordret

At være kreativ

At fordybe dig

At bruge dine sanser

At arbejde selvstændigt

At tegne og male





IDRÆT
Linjefaget “Idræt” er for dig der holder af fart og aktivitet. Vi tager udgangspunkt i at bruge 
kroppen og kommer omkring mange forskellige sportsgrene. På idrætslinjen arbejder vi på 
at den enkelte elev lærer at være en del af en gruppe, med de forpligtigelser dette indebærer. 

Med kroppen i centrum udforsker og udfordrer vi dine grænser og her kommer du i topform.

VÆLG IDRÆT HVIS DU KAN LIDE:

At blive udfordret

At bruge din krop

At spille bold

At cykle og være ude i naturen

At være en del af en gruppe

At sætte mål og flytte grænser





MUSIK & MEDIE 
Linjefaget “MUSIK & MEDIE” er for dig, som kan lide at arbejde med musik, et videokamera, 
redigering på computer, og måske medvirke i produktionen af en kortfilm. 

Vi arbejder med elektronisk musik og musikproduktion på computeren. Her indspiller vi vores 
egne numre. Vi spiller også på rigtige instrumenter som et band, og her har du mulighed for
at udvikle dine evner som sanger eller musiker. 

Kun fantasien sætter grænser.
 

VÆLG MUSIK & MEDIE HVIS DU KAN LIDE:

At fordybe dig og være en del af et fælleskab

At synge, spille og arbejde med musik

At arbejde med fotografi og video 

At indspille egne numre i vores studie

At arbejde selvstændigt

At tage på turné med skolens performancelinje 





MADKUNDSKAB
Linjefaget “Madkundskab” er for dig som er interesseret i lave mad. Vi arbejder i skolens hjemkund-
skabslokale med mange forskellige projekter. Vi arbejder med råvarer og hvor de kommer fra. Vi 
smager på forskellige madvarer, vi snakker ernæring og sundhed, vi øver teknikker og 
køkkenhygiejne og så laver vi frem for alt en masse forskellige retter. 

I madkundskab kan man både øve sig på at lave den helt store middag og lære basale færdigheder, 
som man kan bruge i fremtiden. 

VÆLG MADKUNDSKAB HVIS DU KAN LIDE:

At være i et køkken

At udfordre dig selv

At eksperimentere

At smage på forskellige ting

At lære at lave din livret uden brug af kogebog





PERFORMANCE
På linjefaget “Performance” er der mulighed for at slippe den indre skuespiller løs. Vi tager 
udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer, kreativitet og stærke sider. Undervejs arbejdes 
der individuelt med dramaøvelser, der øger tilliden til sig selv og de øvrige elever, samt øger 
styrke og kropsbevidsthed.  

Der arbejdes løbende med musik som virkeform igennem almen bevægelse, 
sang, rytme og inddragelse af musikken som udtryksform. 

VÆLG PERFORMANCE HVIS DU KAN LIDE:

At arbejde med Lys & Lyd bag scenen

At bevæge dig

At gøgle og spille teater

At optræde og lege

At være en del af en gruppe

At arbejde med drama og musik



PRAKTISK

Karise Efterskole
Rønne Alle 7
4653 Karise

Tlf. 56 76 74 00

kontor@kaef.dk

www.kariseefterskole.dk
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Karise Efterskole er en skole for unge med særlige læringsfor- 
udsætninger og har plads til ca. 90 elever. 

Karise Efterskole ligger ca.100 meter fra stationen (Karise St.) 
Herfra kører der tog direkte til og fra Køge.  

På Karise Efterskole er det muligt at tage en FSA - Folkeskolens
afgangsprøve i dansk, engelsk og matematik.

HUSK at du altid kan ringe og bestille en rundvisning på skolen.

Vi glæder os til at se DIG


