


Karise Efterskole

Karise Efterskole er en specialefterskole på Sjælland. 

Her vil du møde mange forskellige unge mennesker der 
alle har særlige læringsforudsætninger.

Et år på Karise Efterskole er markant anderledes end et 
almindeligt skoleår. Du vil blive en del af et helt unikt 
fællesskab og en hverdag hvor du bor og lever side om 
side med dine nye venner.   

Vi tilrettelægger et læringsmiljø, der med udgangspunkt i 
dine kompetencer vil udfordre og styrke dine evner til at 
indgå i relationer og fællesskaber. 

På Karise Efterskole har vi dygtige og engagerede lærere, 
der skaber rammerne for den tryghed og det nærvær, som 
vi mener, er en forudsætning for læring samt et rigt og 
spændende ungdomsliv.
 

- et unikt f    llesskab 

K



Undervisning

Undervisningen på Karise Efterskole tager 
afsæt i 4 stamhold. Her inddeles eleverne efter 
læringsstil og undervises blandt andet i dansk, 
engelsk, matematik og natur/teknologi. 

Derudover har vi en række valgfag:

E-SPORT 
ELEKTRONISK MUSIK
EFTERSKOLEBAND
URBAN GARDEN
FODBOLD
DANS & BEVÆGELSE 

Vores linjefag består af 6 spændende og alsidige 
tilbud, som du kan læse meget mere om på de 
følgende sider. 



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.  

At være kreativ

At fordybe dig

At bruge dine sanser

At arbejde selvstændigt

At tegne og male

V   lg Design HVIS DU KAN LIDe







Madkundskab

Linjefaget madkundskab er for dig som er interesseret i at lave mad. 

Vi arbejder i skolens madkundskabslokale 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 du både øve dig på at lave den helt store middag 
og lære basale færdigheder, som du kan bruge i fremtiden.  

At være i et køkken

At eksperimentere med smage

At smage på forskellige ting

At lære at lave din livret uden brug af kogebog

V    LG MADKUNDSKAB HVIS DU KAN LIDE



Fp9

Linjefaget FP9 er for dig der ønsker at tage 9. klasses afgangseksamen i dansk, engelsk eller matematik.

På linjefaget FP9 vil du tilegne dig de kundskaber og færdigheder der skal til, så du kan gennemføre en 
afgangsprøve i et eller flere fag.

Undervisningen tilrettelægges individuelt ud fra dine problemfelter og behov 
for udvikling. 

Materialerne er overvejende skræddersyet til den enkelte elev. 

At fordybe dig

At bruge tid på at lære nyt

At arbejde selvstændigt

At tage en afgangseksamen i dansk, engelsk eller matematik

V   lg FP9 HVIS Du kan lide







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 linjefaget idræt vil du lære 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. 

At bruge din krop

At spille bold

At være en del af en gruppe

At sætte mål og flytte grænser

V    lg Idr   t HVIS Du kan lide 



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 dig 
selv og styrker din kropsbevidsthed.

Der arbejdes løbende med musik som udtryksform igennem bevægelse, 
sang, rytme og dans. 

At gøgle og spille teater

At optræde og lege

At være en del af en gruppe

At arbejde med drama og musik

At arbejde med lys & lyd bag scenen

V   lg Performance HVIS Du kan lide 







Linjefaget håndværk & friluftsliv er for dig som kan lide at bruge dine hænder og være i naturen. 

Vi benytter os af de nærliggende faciliteter som vores smukke og udfordrende område stiller til rådighed. 
Derudover bruger vi selvføgelig vores eget værksted, vores bålhus og vores shelter.
 
På håndværk & friluftsliv, vil du få færdigheder indenfor diverse 
håndværksfaglige discipliner samt madlavning på bål, kompaslære 
og meget mere.

  

At bruge dine hænder aktivt

At bygge ting i vores værksted

At undersøge og forstå naturen

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

V   lg Håndv   rk   Friluftsliv HVIS DU KAN LIDe
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