
 

INDHOLDSPLAN FOR KARISE EFTERSKOLE 2021-22 

Indholdsfortegnelse 
Skolens formål ............................................................................................................................... 3 

Skolens værdigrundlag ................................................................................................................... 3 

Skolens pædagogiske linje .............................................................................................................. 3 

Eleverne ......................................................................................................................................... 4 

Individuelle elevplaner ................................................................................................................... 5 

Lærerne ...................................................................................................................................... 5-6 

Skema 2021/22 .............................................................................................................................. 7 

Undervisningen .............................................................................................................................. 8 

Obligatoriske fag ............................................................................................................................ 8 
Medborgerskab ....................................................................................................................................... 8 
Fælles samling ......................................................................................................................................... 8 

Stamhold ....................................................................................................................................... 9 
Introuger ............................................................................................................................................... 10 
Stamhold Øst ........................................................................................................................................ 10 

Dansk ............................................................................................................................................................. 10 
Matematik ..................................................................................................................................................... 12 
Engelsk ........................................................................................................................................................... 13 
Naturfag ......................................................................................................................................................... 13 
Historie .................................................................................................................................................... 13-14 

Stamhold Nord ...................................................................................................................................... 14 
Dansk ....................................................................................................................................................... 14-15 
Matematik ..................................................................................................................................................... 15 
Engelsk ........................................................................................................................................................... 16 
Naturfag ......................................................................................................................................................... 17 
Historie .......................................................................................................................................................... 17 

Stamhold Vest ....................................................................................................................................... 18 
Dansk ............................................................................................................................................................. 18 
Matematik ..................................................................................................................................................... 19 
Engelsk ........................................................................................................................................................... 20 
Naturfag ......................................................................................................................................................... 20 
Historie .......................................................................................................................................................... 21 

Stamhold Syd ........................................................................................................................................ 22 
Dansk ............................................................................................................................................................. 22 
Matematik ..................................................................................................................................................... 23 



 

2 
 

Engelsk ........................................................................................................................................................... 24 
Historie .......................................................................................................................................................... 24 
Naturfag ......................................................................................................................................................... 25 

Linjefag ........................................................................................................................................ 26 
Performance ......................................................................................................................................... 26 
Design .............................................................................................................................................. 27-29 
Friluftsliv og Håndværk ..................................................................................................................... 29-30 
Madkundskab ....................................................................................................................................... 31 
Idræt .............................................................................................................................................. 31-331 
FP9 ....................................................................................................................................................... 33 
eSport .............................................................................................................................................. 33-35 

Eftermiddags-/ Aftenundervisning ................................................................................................ 35 
Ridning ................................................................................................................................................. 35 
Svømning ............................................................................................................................................ 366 
Zumba .................................................................................................. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.6 
Bold, bevægelse og golf ......................................................................................................................... 37 
Gå og løbehold ................................................................................................................................. 37-38 
Engelsk ................................................................................................................................................. 38 

Valgfag og fritidsaktiviteter .......................................................................................................... 39 

Lejrskoler og ekskursioner ............................................................................................................ 40 

Køkkenundervisning ..................................................................................................................... 41 

Vejledning ............................................................................................................................... 42-43 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  



 

3 
 

Skolens formål 
• Indenfor rammerne af gældende regler for frie kostskoler at drive en efterskole for unge med 

et særligt undervisningsbehov begrundet i indlæringsmæssige vanskeligheder  

• At fremme elevernes hele menneskelige udvikling 

• At øge elevernes tillid til egne muligheder og forberede dem til medbestemmelse, medansvar, 

rettigheder og pligter i samfundet 

Skolens værdigrundlag 

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

• Det enkelte menneske skal blive så livsdueligt 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 

Skolens pædagogiske linje  

Karise Efterskole definerer sig selv som en specialefterskole for elever med særlige 

læringsforudsætninger, efterskolen har fuldstændig samme hovedsigte som alle andre efterskoler, 

nemlig; livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.  

 

Karise Efterskole er således først og fremmest en efterskole, som tilrettelægger pædagogiske 

arrangementer med hensyntagen til elevernes særlige læringsforudsætninger uden tilknytning til en 

enkelt pædagogisk teori.  

 

Skolen tilbyder undervisning af humanistisk-, praktisk/musisk og naturfaglig karakter og står således 

mål med folkeskolen, men følger ikke folkeskolens traditionelle fagopdeling under disse kategorier, 

hvorfor undervisningens aktiviteter ofte går på tværs af fagrækken i emne- og projektforløb.  

 

Fagrækken indgår i efterskolens undervisning således: 
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Stamholdsundervisning samt linjefag;  

Dansk, matematik, engelsk, geografi, fysik/kemi, biologi og historie, samfundsfag og religion 

 

Morgensamling: 

Samfundsfag, kulturhistorie og religion 

Valgfag: 

Idræt og bevægelse musik, Natur og teknik  

Summen af Karise Efterskoles samlede tilbud skal gennem faglige, personlige og sociale aktiviteter 

bidrage til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. 

Eleverne 

Kurset er åbent for alle og skolen har plads til 84 elever. I sammensætningen af elevholdet tilstræbes 

en ligelig kønsfordeling. Skolens målgruppe er elever i aldersgruppen 14-18 år, som har særlige 

læringsforudsætninger. Behovet for særligt tilrettelagt undervisning og samvær er en forudsætning 

for at blive optaget på skolen. Ligeledes forudsættes, at der foreligger en udtalelse fra PPR, der 

dokumenterer elevens særlige behov. Det er derfor forventeligt, at de elever, der optages, tidligere 

har modtaget specialundervisning enten i specialklasser, integreret i normalklasser eller i anden form. 

Samtidig vil dele af elevgruppen have haft perioder med skolevægring af varierende længde. 

Der vil være stor forskel på elevernes læringsforudsætninger og kognitive evner, hvorfor spredningen 

ligger fra førskoleniveau til alderssvarende. Nogle elever vil have faglige specifikke vanskeligheder; 

andre vil have mere generelle. Mange vil have motoriske vanskeligheder, måske reelle mindre fysiske 

handicaps, som f.eks. syns- eller hørenedsættelse. Nogle elever vil kunne beskrives som 

udviklingshæmmede. Andre elever vil have forskellige former for udviklingsforstyrrelser relateret til 

autismespektret.  
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Individuelle elevplaner  

• Der udarbejdes for hver enkelt elev en personlig elevplan, som har til hensigt at sætte mål for og 

evaluere dele af elevens faglige- personlige og sociale udbytte af efterskoleopholdet  

• Udgangspunkt for arbejdet med elevplaner tages i den generelle pædagogiske plan (GPP), som 

udarbejdes i et samarbejde mellem elev, forældre og skole 

• Den generelle pædagogiske plan omhandler arbejdet med elevens alsidige personlige udvikling og 

beskrives i personlige, faglige og sociale målsætninger 

• I elevplanen målsættes individuelt tilrettelagte forløb og der beskrives konkret, hvilke 

specialpædagogiske tiltag der støtter eleven i forløbet 

 

Lærerne 

I lærernes arbejde vil indgå undervisning, tilsyn og øvrige opgaver. Lærergruppen vil bestå af 

personer, der med solide faglige, pædagogiske og menneskelige egenskaber kan facilitere en helhed 

af undervisning og samvær.  

For at kunne afvikle kvalificeret undervisning ud fra elevernes særlige læringsforudsætninger har 

skolen en ambitiøs efter- og videreuddannelsespolitik, således at medarbejderne løbende vil få 

mulighed for efter- og videreuddannelse, ligesom skolen prioriterer tid og ressourcer på at deltage i 

udviklingsprojekter af pædagogisk- og forskningsmæssig karakter. I det kommende år har vi 

engageret konsulenthuset Bråby til at undervise på en kursusrække in-house for den samlede 

personalegruppe samt faste vikarer. 

Størstedelen af medarbejdergruppen varetager også rollen som kontaktlærer for en mindre gruppe 

elever, hvor de har følgende ansvarsområder: 

• Støtte og evaluering af målene anført i den generelle pædagogiske plan 

• Støtte og evaluering af elevens indsats overfor daglige gøremål på skolen 
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• At være skolens primære kontaktperson til forældre, herunder at have overblik over elevens 

familiesituation og andre særlige forhold vedrørende eleven 

• At tage ansvar for at indkalde til samtaler om den enkelte elev, hvis eleven mister sit fokus i 

forhold til indholdet i den generelle pædagogiske plan 
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Skema 2021/22 

Undervisningen 

Karise Efterskole gennemfører et kursus på 42 uger. Hver kursusuge har 7 dage. 

Vi opfordrer eleverne til at blive på skolen i weekenderne og har specielle temaweekends, hvor der 

foregår lidt ekstra aktivitet, dette kan bl.a. være Nak & Æd, Historiske Dage, Karise for en sag mv. 

Alle elever skal dagligt deltage i undervisningen, der er tilrettelagt fra kl. 8.30-14.30 samt fælles idræt 

tirsdage kl. 15-16.30. Eleverne har desuden pædagogisk tilrettelagt samvær dagligt i tidsrummet 

7.30-8.30 og 14.30-23 samt ved ekskursioner og emnedage (se IH-plan for detaljer). 

Herudover tilbydes valgfag og aftenaktiviteter, der ikke er obligatoriske. Her kommer bl.a. eksterne 

undervisere, der kan noget specifikt (f.eks. Zumba, Jumping Fitness og eSport), som lærerstaben ikke 

har kompetencer indenfor.  

Obligatoriske fag 

Fælles morgensamling 

Hver uge holdes der som udgangspunkt fælles samling mandag, tirsdag og fredag. Med afsæt i 

hovedsigtet om, at undervisning og efterskoleopholdet skal have livsoplysende, folkeligt oplysende 

og demokratisk dannende karakter. På den måde støtter den fælles morgensamling med en ramme 

for den selvstændige tænkning, forundring og den almene dannelse. 

Formål:  

• At eleven præsenteres for emner af almenmenneskelig karakter 

• At eleven indføres i det kulturelle fællesskab omkring sang og fortælling 

• At eleven deltager aktivt i et fællesskab 

• At eleven øver evnen til at lytte og vente på tur 

• At eleven oplever glæden ved at synge med andre 
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Faglige aktiviteter:  

• Ugens sang udvælges med afsæt i højskolens sangtradition. Sangene og teksternes indhold 

skal samtidig give den enkelte elev et genremæssigt og historisk overblik 

• Emner, som vil tage sit afsæt i menneskelivet, etik, religion, kultur og samfundsspørgsmål 

Metodik:  

• Fællessang 

• Fortælling og anvendelse af visuelle og auditive medier 

Holdstørrelse:  

Alle elever og alle lærere 

Stamhold  

Eleverne er inddelt i fire stamhold med hver deres koordinator. Det er koordinatorens rolle at sikre 

individuel opmærksomhed på stamholdets elever, så ingen elever lades under ”radaren”. 

Koordinatoren trækker om nødvendigt på lederen af vejledning og vejlederens ekspertiser. Ved 

videre visitation efter endt efterskoleforløb baner vejledningen vejen, med baggrund i 

kontaktlærernes og koordinators indgående kendskab til eleven og hjemmet. Vejledningen sikrer i 

den forbindelse den bedst mulige afdækning af eleven og tager over for videre visitation idet 

vejledningen er nøje kendt med visitationsprocesserne i elevernes hjemkommuner. I år udvider vi 

vores skolemor ordning, så flest mulige elever kommer godt i gang med dagen. Skolemor fungerer 

som personlig støtte først på dagen og aflaster stamholdslærerne, der underviser, såfremt en elev 

har brug for særlig tæt kontakt. 

Stamholdene arbejder individuelt og løsningsfokuseret og med forskellige pædagogiske tilgange, der 

sigter mod, at undervisningen skal lede frem mod folkeskolens faglige slutmål.  
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I skoleåret 2021-22 er der oprettet fire stamhold: Nord, Syd, Øst og Vest.  

Introuger 

De to første uger af skoleåret er introuger på samtlige stamhold. Formålet med introugerne er, at der 

skabes kendskab og tryghed til omgivelserne, regler og rutiner, lærerne samt indbyrdes mellem 

eleverne. Derudover skal tiden bruges på at lærerne, der også fungerer som kontaktlærer for den 

enkelte elev og elevens hjem udvider kendskabet til hinanden. Relationsarbejdet styrker tilliden og er 

afgørende for elevens trivsel og lyst til læring. 

Der vil blive arbejdet med dagens/ugens gang, år/uge/dag, rutiner på efterskolen, hygiejne, skolen, 

Karise by og lokalmiljøet, værelsesregler, regler for telefoner/IPads/afspilning af musik, regler i 

spisesalen, tjanser, tøjvask, stjerneløb, fritid, vagter, savn og kontakt til mor og far, weekendrutiner, 

ud af huset sedler mv.  

 

Stamhold Øst 

På Øst er der cirka 22 elever og 4-5 lærere og undervisningen målrettes til gruppen af elever.  

Holdet består af en blandet elevgruppe, hvor fællesnævneren for dem er, at de er kognitivt svage, 

ligger på indskoling til mellemtrinnet fagligt og har mærkbare sociale- adfærds- og følelsesmæssige 

vanskeligheder.  

Mange af eleverne på Øst har brug for guidning og støtte for at kunne indgå i et fællesskab. Derfor 

arbejder vi gennem hele året med samhørighed og samarbejde sideløbende med andre læreringsmål, 

og sideløbende med elevens behov for individuel fordybelse.  

Vi arbejder med dannelse og hiver livsduelige øvelser ind i undervisningen, for at støtte den enkelte 

elevs udvikling i overgangen fra barn til ungt menneske.  

Stamhold Øst’ undervisning er tilrettelagt pædagogisk efter følgende principper:  
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• Ny viden sættes i spil gennem kreative, praktiske og hverdagsrelevante øvelser og er dermed 

den centrale tilgang til læring  

• Den personlige, sociale og faglige læring vægtes i forhold til den enkelte elev 

• Der bruges tid på guidning og individuelle samtaler 

• Der anvendes visuelle tilgange f.eks. ved hjælp af film, billeder og piktogrammer 

• Der er faglig differentiering, niveaumæssigt og mht. læringsstile 

• Det relationelle arbejde øves i praktiske og funktionelle sammenhænge 

• Bevægelse er en integreret del af undervisningen 

 

Dansk 

Fagets mål:  

• At støtte elevens menneskelige udvikling, og bibringe dem de relevante danskfaglige 

færdigheder, som de kan anvende i deres dagligdag 

• At fremme eleverne oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel 

identitet  

• At fremme udvikling af danskfaglige kompetencer i samtale; lytte og tale. Herunder at kunne 

gentage, formulere og videregive synspunkter og holdninger 

• At udvikle kompetencer til at lytte aktivt og forholde sig åbent og vurderende til andres 

mundtlige fremstilling 

• At eleverne opnår et kendskab til stavning, læsning, lytning, forståelse og dramatisering 

• At udvikle og vedligeholde læsefærdigheder og skriftlige kompetencer 

• At agere kildekritisk i et omfang hvor eleven kan søge og sortere i artikler med mere 

• At støtte og udvikle eleven i at udtrykke sig med personlig sikkerhed og selvstændighed 

• At støtte eleven i at udtrykke sin mening i et fællesskab 

• At støtte eleven i at udtrykke fantasi, følelser, tanker og erfaringer 

• At gøre eleverne trygge ved brugen af elektroniske hjælpemidler 

 

Faglige aktiviteter:  

• Frilæsning 
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• Videreformidle og genfortælle en læst tekst. Herunder at læse mellem linjerne og analysere 

• Praktisk anvendelse af læsning og tekstfremstilling i tværfagligt arbejde 

• Skriftlig fremstilling af simple tekster 

• Læsetest 

• Arbejde med epik, herunder noveller og romaner 

• Arbejde med lyrik og poesi med udgangspunkt i digte, rim og remser 

• Eleverne arbejder fortløbende med en portefølje over undervisningen 

 

Matematik  

Fagets mål:  

• At eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen med henblik på at 

begå sig hensigtsmæssigt i situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold, hvor 

matematik er en naturlig del af forståelsen af disse 

• At eleverne bliver i stand til at forstå, og anvende matematikken i dagligdagen 

• At give eleverne nogle redskaber til at tackle de matematiske problemstillinger, som de vil 

møde i hverdagen 

 

Faglige aktiviteter:  

• Tal- og mængdeforståelse 

• Tælleøvelser og simple matematikstykker på iPad 

• Aflæse tabeller og måle  

• Købmandsregnskab  

• Klokken; analog og digital 

• Kendskab til geometri 

Engelsk  

Fagets mål:  

• At eleverne lærer at anvende enkelte engelske hverdagsgloser og små sætninger  
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•  At eleverne får et indblik i anvendelsen af engelske fremmedord i det danske sprog 

• At man forstår sig selv som en del af et globalt fællesskab 

Faglige aktiviteter:  

• Arbejde med engelskfaglige emner, der knytter an til praktisk brug i forbindelse med rejser 

• Arbejde med tal og bogstavers navne på engelsk 

• Arbejde med elevers navne og bopæl 

Naturfag  

Fagets mål  

• At eleverne tilegner sig viden om problemstillinger og sammenhænge, der knytter sig til natur, 

miljø og sundhed, og derved opnår større forståelse for sig selv i relation til naturen og verden 

omkring dem 

•  At eleverne stifter bekendtskab med emner indenfor geografi, biologi og fysik/kemi 

• At eleverne skal have mulighed til at eksperimentere med genstande fra naturen omkring 

dem og enkle fysikredskaber i trygge sikre rammer 

Faglige aktiviteter:  

• Simple eksperimenter 

• At eleverne arbejder med teori, som skaber en basis for de forsøg, de skal arbejde med 

• At eleverne arbejder med nogle forsøg og undersøgelser, hvor de skal komme frem til, hvad 

der er rigtigt eller forkert samt få en forståelse af at undersøgelser og eksperimenter både kan 

lykkes og mislykkes 

 

Historie  

Fagets mål:  

• At eleverne tilegner sig viden om det samfund og den verden vi lever i et historisk perspektiv 

• At eleverne kan udtrykke deres mening om samfundsspørgsmål 

• At eleverne kan argumentere og diskutere om spørgsmål af politisk og etisk karakter 

• At eleverne kan rumme forskellige synspunkter – også dem man ikke er enige med 
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• At bidrage til den demokratiske dannelse  

• At bevidstgøre elevernes evne til at yde og nyde i et demokratisk samfund 

Faglige aktiviteter:  

• Der vil typisk blive taget udgangspunkt i fællesoplevelser, der er visualiseret eller 

konkretiseret 

 

Stamhold Nord 

På Nord er der cirka 22 elever og 4 lærere tilknyttet. Der er typisk to eller tre lærere på i dagligdagen, 

til at varetage dagens opgaver. På holdet er en bred vifte af elevgruppen på Karise Efterskole 

repræsenteret med en stor kognitiv og faglig spredning. Der arbejdes hovedsageligt med en 

vekselvirkning mellem klassisk boglig undervisning og mere projekt- og emneorienteret undervisning 

Det er vigtigt for denne gruppe af elever, at hverdagens begivenheder bliver drøftet og evalueret, og 

der tages fat i aktuelle emner, etiske dilemmaer, konflikter og interesseområder. Her øver eleverne 

sig blandt andet i at fokusere, argumentere, skærpe deres opmærksomhed og auditive 

koncentration, samt det at modtage kollektive beskeder.   

Der undervises i dansk, matematik, naturfag, historie og engelsk. Disse fag integreres ligeledes aktivt i 

emner som f.eks. ungdomskultur, seksualundervisning og kropsforståelse. Varigheden af disse emner 

varieres efter behov. Emnerne afsluttes med evaluering.   

I undervisningen arbejdes der med følgende aktiviteter:   

Dansk 

Fagets mål:  

• At støtte elevens menneskelige udvikling, og bibringe dem de relevante danskfaglige 

færdigheder, som de kan anvende i deres dagligdag 

• At fremme eleverne oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel 

identitet 
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• Udvikling af danskfaglige kompetencer i samtale; lytte og tale. Herunder formulere og 

videregive synspunkter og holdninger 

• Udvikling og vedligeholdelse af læsefærdigheder og skriftlige kompetencer 

• At agere kildekritisk i et omfang hvor eleven kan søge og sortere i artikler med mere 

• Udtrykke sig med personlig sikkerhed og selvstændighed 

• Udtrykke fantasi, følelser, tanker og erfaringer 

Faglige aktiviteter:   

• Dagligt læsebånd  

• Videreformidle og genfortælle en læst tekst 

• Praktisk anvendelse af læsning og tekstfremstilling i tværfagligt arbejde 

• Skriftlig fremstilling af simple tekster til bestemte modtagere 

• Læsetest 

• Arbejde med epik, herunder noveller og romaner 

• Arbejde med lyrik og poesi, herunder digte og sange 

Matematik  

Fagets mål:  

• At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i dagligdagen 

• At arbejde med matematiske emner, som for eksempel målenheder, geometri, tid og 

regnskaber 

• Opnå kendskab til matematiske hjælpemidler som lommeregner, apps samt interaktive 

læringsplatforme 

• At eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen med henblik på, at 

begå sig hensigtsmæssigt i situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold, hvor 

matematik er en naturlig del af forståelsen af disse 
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• At give eleverne nogle redskaber til at tackle de matematiske problemstillinger, som de vil 

møde i hverdagen 

Faglige aktiviteter:  

• Tal- og mængdeforståelse 

• Arbejde med de fire grundlæggende regnearter 

• Aflæse tabeller og måle 

• Købmandsregnskab og husholdningsøkonomi 

• Beregning af mængder og tilpasning af madopskrifter 

• Arbejde med simple geometriske figurer, herunder beregning af omkreds og areal 

Engelsk  

Fagets mål:  

• At eleverne lærer at anvende enkelte engelske hverdagsgloser og små sætninger  

• At eleverne får et indblik i anvendelsen af engelske fremmedord i det danske sprog 

• At eleven forstår sig selv som en del af et globalt fællesskab, hvor engelsk er det dominerende 

sprog 

• Eleven kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete hverdagsemner på engelsk 

 

Faglige aktiviteter:  

• Arbejde med engelskfaglige emner, der knytter an til praktisk brug i forbindelse med rejser 

• Arbejde med tal og bogstavers navne på engelsk 

• Arbejde med elevers navne, familie og bopæl 

• Arbejde med simple samtaleformer vedrørende hverdagsemner fra elevens egen dagligdag 
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Naturfag 

Fagets mål: 

• At eleverne tilegner sig viden om problemstillinger og sammenhænge, der knytter sig til natur, 

miljø og sundhed, og derved opnår større forståelse 

• At eleverne stifter bekendtskab med emner indenfor geografi, biologi og fysik/kemi 

Faglige aktiviteter:  

• At eleverne skal have mulighed til at eksperimentere med genstande fra naturen omkring 

dem og enkle fysikredskaber i trygge sikre rammer 

• At eleverne arbejder med teori, som skaber en basis for de forsøg de skal arbejde med 

• At eleverne arbejder med nogle forsøg og undersøgelser, hvor de skal komme frem til hvad 

der er rigtigt eller forkert samt få en forståelse af at undersøgelser og eksperimenter både kan 

lykkes og mislykkes 

• Arbejde undersøgende, eksperimenterende og nysgerrigt med relevante hypoteser 

• Undervisningen vil tage afsæt i konkrete problemstillinger, forsøg og eksperimenter, som kan 

relateres til hverdagen og nærmiljøet 

Historie 

Fagets mål:  

• At eleverne oplever sig selv som en del af samfundet 

• At eleverne tilegner sig grundlæggende viden om deres egen kultur og historiske baggrund 

• Eleverne tilegner sig viden om problemstillinger og sammenhænge, der knytter sig til politik, 

demokrati og historiske begivenheder, og derved opnår større forståelse for sig selv i relation 

til verden omkring dem 

• At eleverne kender til de grundlæggende demokratiske processer, og kender deres 

rettigheder som borgere i det danske samfund 
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• At eleverne kender til vigtige historiske begivenheder, som har medvirket til at forme vores 

samfund 

Faglige aktiviteter:  

• Tværfagligt arbejde med væsentlige historiske begivenheder 

• Diskussioner i plenum om historiske begivenheders betydning for elevernes egne livsvilkår 

• Introduktion til historiske og politiske nøglebegreber 

• Besøg på museer og kulturinstitutioner 

 

Stamhold Vest 

På stamhold Vest er der i skoleåret 2021/22 ca. 18 elever og 4 lærere. Elevgruppen er primært 

udviklingshæmmede, som nyder godt af en struktureret hverdag i et roligt undervisningsmiljø. 

Undervisningen er organiseret i faglige blokke og varierende temaer med et tværfagligt sigte, hvori 

der indgår dansk, matematik, engelsk, historie, naturfag og idræt. Undervisningen er organiseret 

således, at der arbejdes i grupper lige såvel som individuelt med pensum. I den tematiske 

undervisning vil der endvidere være fokus på udviklingen af de faglige-, kommunikative-, sociale-, og 

personlige kompetencer.  

I den daglige undervisning arbejdes der med begreberne dannelse, potentiale og handlekompetence i 

følgende aktiviteter:  

Dansk  

Fagets mål:  

• At fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel 

identitet 

• Danskundervisningen leder frem imod at støtte elevens hele menneskelige udvikling og 

bibringe dem de relevante danskfaglige færdigheder de umiddelbart kan anvende i deres 

dagligdag 
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• At eleven opnår et kendskab til bogstaver, læsning, lytning, forståelse og dramatisering 

• At eleven træner skrivning i hånden, på pc/tablet og mobiltelefon  

• At eleverne opnår kendskab til det at tage kritisk stilling 

Faglige aktiviteter: Det talte sprog  

• Udtrykke sig med personlig sikkerhed og selvstændighed  

• Udtrykke fantasi, følelser, tanker og erfaringer 

• Lytte aktivt og forholde sig åbent og vurderende til andres forestilling 

 

Det skrevne sprog – læse  

• Afkode eller læse tekster af varierende sværhedsgrad 

• Læse op 

• Genfortælle indhold og/eller fakta fra det læste 

 

Matematik 

Fagets mål:  

• At eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen med henblik på at 

begå̊ sig hensigtsmæssigt i situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold, hvor 

matematik er en naturlig del af forståelsen af disse 

• At eleverne bliver i stand til at forstå̊ og anvende matematikken i dagligdagen  

• At give eleverne nogle redskaber til at tackle de matematiske problemstillinger, som de vil 

møde i hverdagen.  

Faglige aktiviteter:  

• Tal- og mængdeforståelse 

• Tælleøvelser og simple matematikstykker 

• Aflæse tabeller og måle 
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• Klokken; analog og digital 

• Kendskab til geometri 

• Købmandsbutik 

• Der arbejdes både med fællesundervisning, individuelt og gruppearbejde 

• Eksperimenterende og undersøgende undervisning både med skriftlige matematiske opgaver 

og ekskursioner 

• Naturfaglige opgaver, hvor eleven skal bruge sin matematiske viden 

Engelsk 

Fagets mål:  

• At eleverne lærer at anvende enkelte engelske hverdagsgloser og små̊ sætninger 

• At eleverne får et indblik i anvendelsen af engelske fremmedord i det danske sprog 

• At man forstår sig selv som en del af et globalt fællesskab 

Faglige aktiviteter:  

• Arbejde med engelskfaglige emner, der knytter an til praktisk brug i forbindelse med rejser 

• Arbejde med tal og bogstavers navne på engelsk 

• Arbejde med elevers navne og bopæl 

• Simple rollespil 

• Undervisningen vil tage afsæt i mesterlærerprincippet og gentagelser 

Naturfag  

Fagets mål:  

• At eleverne tilegner sig viden om problemstillinger og sammenhænge, der knytter sig til natur, 

miljø og sundhed og derved opnår større forståelse for faget 

• At eleverne stifter bekendtskab med emner indenfor geografi, biologi og fysik/kemi 

Faglige aktiviteter:  

• At eleverne skal have mulighed til at eksperimentere med genstande fra naturen omkring 

dem og enkle fysikredskaber i trygge sikre rammer 
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• At eleverne arbejder med teori, som skaber en basis for de forsøg de skal arbejde med 

• At eleverne arbejder med nogle forsøg og undersøgelser, hvor de skal komme frem til hvad 

der er rigtigt eller forkert samt få en forståelse af at undersøgelser og eksperimenter både kan 

lykkes og mislykkes 

• Arbejde undersøgende, eksperimenterende og nysgerrigt med relevante hypoteser 

• Undervisningen vil tage afsæt i konkrete problemstillinger, forsøg og eksperimenter, som kan 

relateres til hverdagen og nærmiljøet 

Historie  

Fagets mål:  

• At eleven udvikler sin demokratiske forståelse 

• At eleven oplever sig selv som et historisk væsen 

• At eleven stifter bekendtskab med væsentlige historiske begivenheder, som har formet vores 

samfund 

• At eleven oplever glæden ved at tilhøre og aktivt tage del i fællesskabet 

• At eleven udvikler evnen til at have forståelse for andres meninger og synspunkter 

• At eleverne får et øget kendskab til aktuelle nyheder, politisk relevante emner og etiske 

spørgsmål 

• At eleven udvikler evnen til at udtrykke egne meninger 

Faglige aktiviteter:  

• Der vil blive taget emner op til debat og beslutning, som relateres til en kulturel og historisk 

forståelse på efterskolen 

• Der vil blive taget samfundsrelevante emner op, som behandler vores kulturelle og historiske 

dannelse i såvel samfundet generelt som samværet på skolen 

• Fælles debat i plenum 

• Gruppearbejder 
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Stamhold Syd 

På stamhold Syd er der 24 elever og 4 lærere. Stamhold Syd er specialiseret mod elever, der ligger 

inden for autismeområdet eller har særligt gavn af et roligt undervisningsmiljø og en struktureret 

undervisning.   

Den første lektion hver morgen starter med en halv times læsebånd. Dagens gang gennemgås med 

holdet og derefter ser vi et kvarters korte nyheder. Ud fra nyhedsudsendelsen diskuteres samfundet, 

etiske dilemmaer mm. Herefter gives evt. kollektive beskeder. Her øver eleverne sig i at fokusere, 

skærpe deres opmærksomhed, den auditive koncentration, samt det at modtage kollektive beskeder. 

Der undervises i dansk, matematik, naturfag, historie og engelsk.   

Eleverne på Syd undervises i fagene gennem en projektorienteret tilgang, hvor emner som 

ungdomskultur, historie, samfundsforståelse mm. sætter rammerne. Hvert forløb har typisk en 

varighed af 3 uger og afrundes med 1 uges afvikling og evaluering. Med valget af projektundervisning 

som den primære undervisningsform, ønsker vi at skabe rammer for et fokus på den gode oplevelse i 

fællesskab med holdkammerater, såvel som på den faglige udvikling. Hvert forløb tilknyttes et eller 

flere af fagene dansk, matematik, naturfag, engelsk og historie.   

 

 

Dansk  

Fagets mål:   

• At støtte elevens alment dannende udvikling, og bibringe dem de relevante danskfaglige 

færdigheder, som de kan anvende i deres dagligdag 

• At fremme eleverne oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel 

identitet 

• Udvikling af danskfaglige kompetencer i samtale; lytte og tale. Herunder formulere og 

videregive synspunkter og holdninger  

• Udvikling og vedligeholdelse af læsefærdigheder og skriftlige kompetencer  

• At agere kildekritisk i et omfang hvor eleven kan søge og sortere i artikler med mere 

• Udtrykke sig med personlig sikkerhed og selvstændighed 

• Udtrykke fantasi, følelser, tanker og erfaringer 

 

Faglige aktiviteter:    
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• Dagligt læsebånd   

• Videreformidle og genfortælle en læst tekst 

• Praktisk anvendelse af læsning og tekstfremstilling i tværfagligt arbejde 

• Skriftlig fremstilling af simple tekster til bestemte modtagere 

• Læsetest 

• Arbejde med epik, herunder noveller og romaner 

• Arbejde med lyrik og poesi, herunder digte og sange 

 

Matematik   

Fagets mål:   

• At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i dagligdagen 

• At arbejde med matematiske emner som for eksempel målenheder, geometri, tid og 

regnskaber 

• Opnå kendskab til matematiske hjælpemidler som lommeregner, apps samt interaktive 

læringsplatforme 

• At eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen med henblik på at 

begå sig hensigtsmæssigt i situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold, hvor 

matematik er en naturlig del af forståelsen af disse 

• At give eleverne nogle redskaber til at tackle de matematiske problemstillinger, som de vil 

møde i hverdagen 

 

Faglige aktiviteter:   

• Tal- og mængdeforståelse 

• Arbejde med de fire grundlæggende regnearter 

• Aflæse tabeller og måle 

• Købmandsregnskab og husholdningsøkonomi 

• Beregning af mængder og tilpasning af madopskrifter 

• Arbejde med simple geometriske figurer, herunder beregning af omkreds og areal 

• Budgetlægning  

• Låntagning  
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Engelsk  

Fagets mål:   

• At eleverne lærer at anvende enkelte engelske hverdagsgloser og små sætninger 

• At eleven forstår sig selv som en del af et globalt fællesskab, hvor engelsk er det dominerende 

sprog 

• Eleven kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete hverdagsemner på engelsk 

  

Faglige aktiviteter:   

• Arbejde med engelskfaglige emner, der knytter an til praktisk brug i forbindelse med rejser 

• Arbejde med tal og bogstavers navne på engelsk 

• Arbejde med elevers navne, familie og bopæl 

• Arbejde med simple samtaleformer vedrørende hverdagsemner fra elevens egen dagligdag 

 

Historie/samfundsfag  

• At eleverne oplever sig selv som en del af samfundet 

• At eleverne tilegner sig grundlæggende viden om deres egen kultur og historiske baggrund 

• Eleverne tilegner sig viden om problemstillinger og sammenhænge, der knytter sig til politik, 

demokrati og historiske begivenheder, og derved opnår større forståelse for sig selv i relation 

til verden omkring dem 

• At eleverne kender til de grundlæggende demokratiske processer og kender deres rettigheder 

som borgere i det danske samfund 

• At eleverne kender til vigtige historiske begivenheder, som har medvirket til at forme vores 

samfund 

 

Faglige aktiviteter:   

• Tværfagligt arbejde med væsentlige historiske begivenheder 

• Diskussioner i plenum om historiske begivenheders betydning for elevernes egne livsvilkår 

• Introduktion til historiske og politiske nøglebegreber 

• Besøg på museer og kulturinstitutioner 
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Vi vil typisk tage udgangspunkt fællesoplevelser, der oftest er visualiseret eller konkretiseret. 

Derudover ser vi nyheder en fast dag om ugen og drøfter efterfølgende indholdet.   

  

Naturfag:   

Fagets mål:  

• At eleverne tilegner sig viden om problemstillinger og sammenhænge, der knytter sig til natur, 

miljø og sundhed og derved opnår større forståelse for faget 

• At eleverne stifter bekendtskab med emner indenfor geografi, biologi, seksualundervisning og 

fysik/kemi 

 

Faglige aktiviteter:   

• At eleverne skal have mulighed for at eksperimentere med genstande fra naturen omkring 

dem og enkle fysikredskaber i trygge, sikre rammer 

• At eleverne arbejder med teori, som skaber en basis for de forsøg, de skal arbejde med 

• At eleverne arbejder med nogle forsøg og undersøgelser, hvor de skal komme frem til, hvad 

der er rigtigt eller forkert samt få en forståelse af, at undersøgelser og eksperimenter både 

kan lykkes og mislykkes 

• Arbejde undersøgende, eksperimenterende og nysgerrigt med relevante hypoteser 

• Undervisningen vil tage afsæt i konkrete problemstillinger, forsøg og eksperimenter, som kan 

relateres til hverdagen og nærmiljøet 

 

 

Linjefag 

Eleverne inddeles i 7 linjefag, som de vælger efter interesse i et halvt år ad gangen. 

Linjefagsundervisningen har et kommunikativt-, æstetisk- og historisk afsæt, og sigter mod læring i 

fællesskaber. Fælles for linjefagene er, at de leder mod et slutprodukt, som er genstand for 

fremvisning. Som noget nyt fra skoleåret 21/22 er også linjefaget eSport som har en faglig profil. 
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Performance 

Fagets mål:  

• At eleven oplever, hvordan man kan udtrykke sig både verbalt og i særdeleshed nonverbalt. 

Dette vil komme til udtryk gennem dans, mimik, tegn til tale mm. 

• At eleven får kendskab til teatrets historiske virke såsom hvordan man sætter en forestilling 

op, hvordan man agerer i forhold til medaktører, hvordan man modtager instruktion mv. 

• At eleverne oplever glæde ved at være en del af det særlige fællesskab drama og teater kan 

danne rammen for 

• At eleven opnår tillid til at samarbejde med andre aktører 

• At eleverne opnår kendskab til forskellige dramaøvelser og teknikker i et historisk perspektiv 

• At eleverne oplever forskellige genrer indenfor performance, herunder kamptekniker, 

forskellige dansestilarter, tekstsekvenser og sang i et historisk perspektiv 

• At eleverne oplever det legende element i valg af opsætning, tekst og udtryk 

• At trække den enkeltes elevs kompetencer frem og bruge det som en styrke i fællesskabet 

• At eleverne arbejder med transition fra barn til voksen 

 

 

Faglige aktiviteter:  

• Daglig fysisk aktivitet i form af styrke og dans 

• Dramaøvelser  

• Ture ud af huset  

• Sang  

• Fremstilling af kostumer, rekvisitter mm.  

• Fokus på transition fra barn til voksen 

Metodik:  
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• Fælles arbejde 

• Gruppearbejde i både større og mindre grupper  

• Individuelt  

 

Holdstørrelse:  

14-16 elever og 2 lærere 

 

Design 

Fagets mål: 

Formålet med undervisningen i design er, at eleverne ved skabende arbejde bliver i stand til at 

overskue samspillet mellem forestilling, planlægning og udførelse og udvikler færdighed i at formgive 

og fremstille ting, der har æstetisk og funktionel værdi. 

Processen skal hjælpe eleverne til at opleve arbejdsglæde, fællesskab og engagement. Derved 

udvikler eleverne tillid til egen formåen og erkender værdien af æstetisk – praktisk arbejde. 

 

Faglige aktiviteter: 

 

Farvelære  

Vi starter altid en periode med farvelære. Eleverne skal arbejde med en forståelse af primære og 

sekundære farver og de skal eksperimentere med at blande selv indenfor farveskalaen. Eleverne skal 

arbejde med farvers betydning, hvilke følelser vi tillægger dem og hvordan de omgiver os. 

Vi arbejder med naturens farver og eksperimenterer med at indfarve stof med plantefarve.  

  

Fælles projekter 

Gennem perioden arbejder eleverne med forskellige fælles projekter. Der er fokus på samarbejdet i 

den kreative proces og et fælles mål. Vi samarbejder med andre linjefag og leverer fx elementer til en 

forestilling Performance har gang i, skabe et sofahjørne sammen med håndværk eller skabe kunst til 

gangene. Projektet opstår i fællesskab undervejs og eleverne inviteres ind i processen fra start ide til 

slutresultat. Der er samtidig fokus på glæden ved at skabe noget til en større sags tjeneste. 



 

28 
 

  

Individuelle projekter 

Her er eleven med til helt selv at definere form, materialer, proces m.m. I samarbejde med en lærer 

arbejder eleven mere eller mindre selvstændigt og bliver guidet gennem valg og vurderinger. Eleven 

bliver støttet i teknikker og bliver udfordret undervejs efter evne.  

Nogle elever har brug for struktur og stramt definerede opgaver, hvor de arbejder med gentagelsen 

og trygheden ved den genkendelige proces og dygtiggørelsen. Andre af eleverne arbejder mere frit 

og lader sig inspirere i forskellige retninger.  

Et individuelt projekt kunne være: at sy en taske, lave en stopmotion film, lave værker med brug af 

tape, lave et halstørklæde med strikkering, øve teknikker med akvarelmaling, smykkefremstilling, 

perleplader m.m.  

  

Forløb 

Undervejs arbejder vi med mindre forløb af forskellige karakter. Vi samler eleverne til læring om en 

særlig teknik, særligt materiale eller andet, for at puste lidt til deres nysgerrighed. Vi prøver så vidt 

muligt at tage afsæt i holdets niveau og interesser, men hovedformålet er, at eleverne kommer til at 

eksperimentere og finde inspiration til videre fordybelse. Forløbenes længde kan variere. 

Vi har blandt andet arbejdet med decoupage på forskellige overflader, tryk med forskellige 

skumtyper og linoleum, filtning, Street Art, Tape Art, lydkunst, papirfremstilling m.m. 

  

Udstilling 

Alt, der produceres på linjefaget, skal udstilles og målet er, at eleverne erfarer, hvad det indebærer at 

skulle præsentere et produkt samt i fællesskab at anvende begreber som materiale- og billedanalyse i 

praksis. 

  

Inspiration 

I løbet af året inviteres eleverne til at snakke om kunst, se kunst og mærke kunst. Vi tager på ture ud 

af huset for at se på den kunst, der omgiver os. Vi ser inspirationsvideoer og dokumentarer om kunst 

og kunstnere. Vi tager på museer og sommetider messer.  
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Metodik 

Eleven vil i de forskellige forløb blive præsenteret for en bred vifte af håndværksmæssige 

færdigheder, teknikker og materialer. Den enkelte elev vil få mulighed for at udtrykke sig personligt 

ved at afprøve egne ideer i samråd med lærerne, ex. ved form, farve og materialevalg. De enkelte 

opgaver sigter på at eleverne får udfordringer, der passer til deres forudsætninger. Der arbejdes på 

linjen med både store og små projekter. Nogle skal løses i grupper, andre er individuelle. Der tages 

udgangspunkt i den enkelte elev og på det enkelte hold.  

 

Evaluering og samtale 

Eleverne skal løbende evaluere deres produkter samt arbejdsprocesser. Formålet er, at eleverne 

oplever, hvordan samtale og analyse kan fremme det ønskede udtryk samt lære at sætte ord og tegn 

på deres personlige udtryk og kreationer. 

 

Holdstørrelse:  

12 - 15 elever og 2-3 lærere  

Friluftsliv og Håndværk 

Fagets mål:   

• Formålet med undervisningen i linjefaget friluftsliv og håndværk er, at eleverne tilegner sig 

viden, der knytter sig til natur, miljø og håndens arbejde 

• At færden i naturen og håndværk videregives som en del af vores kulturelle tradition 

• Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med problemstillinger i forhold til natur og 

miljø, ansvarsfuld brug af naturen og sammenhæng, der er vigtige for den enkelte og for 

samfundet lokalt og globalt 

• Friluftsliv og håndværk er et tværfagligt, primært udendørs fag, hvori elementerne biologi, 

geografi, idræt, sløjd og hjemkundskab indgår 

• At der via undervisningen og kendskab til naturen, opbygges kompetencer til et meningsfyldt 

fritidsliv 
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Mål for undervisningen:   

• At eleverne lærer at begå sig roligt og sikkert på værkstedet 

• At eleverne får kendskab til grundlæggende værktøj og fagtermer på værkstedet 

• At eleverne sammen med andre deltager i fremstillingen af forskelligt håndværksmæssigt 

arbejde rundt omkring på skolen 

• At eleverne får kendskab til regler, adfærd og sikkerhed omkring bål 

• At eleverne får kendskab til ”naturens spisekammer”  

• At eleverne får kendskab til - og indblik i - at lave mad over bål   

• At eleverne får mulighed for at udfolde sig aktivt i naturen 

• At eleverne stifter bekendtskab med begreberne miljø, affald og genanvendelse 

• Ture ud af huset   

Metodik:   

Undervisningen kommer til at foregå i en vekselvirkning mellem fælles aktiviteter, aktiviteter i mindre 

grupper og individuelt. Hver dag vil begynde med en fælles introduktion til dagens emne, således at vi 

sigter mod en fælles forståelse. Undervisningen formes af elevernes interesse og motivation, og 

indholdet såvel som arbejdsmetoden er således dynamisk.   

 

Progression i faget:  

Vi arbejder med kendskab, kundskab og mestringsstrategien i forhold til grundlæggende, 

praktiske færdigheder, erfaring og fællesskab. Sidst i perioden lægger vi et valgfrit tema, hvor 

eleverne har medbestemmelse og skal blive enige om en fælles aktivitet – afslutning på faget.  

  

Holdstørrelse:  

12 - 15 elever og 2-3 lærere.  
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Madkundskab 

Madkundskab er et tværfagligt fag med udgangspunkt i hjemkundskab.   

Faget er et praktisk fag, hvori der indgår elementer af dansk (læse opskrifter), matematik 

(måle/veje/tælle), biologi (krop/natur) og geografi (årstider/lande).   

Fagets mål:   

• At eleverne får en grundlæggende forståelse for, hvilke råvarer der er i sæson i Danmark 

• At eleverne oplever madens vej fra jord til bord 

• At eleverne lærer grundlæggende tekniske, håndværksmæssige og hygiejniske 

arbejdsprocesser i køkkenet 

• At eleverne stifter bekendtskab med fødevareproduktionens historie i Danmark og således 

bliver klogere på deres egen kultur 

• At eleverne stifter bekendtskab med grundlæggende ernæringsprincipper 

• At eleverne gennem æstetiske læreprocesser oplever mad og madlavning i mange facetter 

• At eleverne smager, føler, dufter og lytter 

• At eleverne eksperimenterer og udfordres på egne holdninger og værdier 

• At eleverne arbejder kreativt i et rum præget af virkelyst og nysgerrighed  

Metodik:  

Undervisningen kommer til at foregå i en vekselvirkning mellem fælles aktiviteter og aktiviteter i 

mindre grupper. Hver uge vil begynde med en fælles introduktion til ugens emne, således at vi sigter 

mod en fælles forståelse. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes interesse og motivation, og 

indholdet såvel som arbejdsmetoden er således dynamisk.   

Holdstørrelse:  

12 - 15 elever, 2 lærere  

Idræt  

Fagets mål:  

• At eleverne oplever motion som en naturlig del af deres hverdag 

• At eleverne får erfaring med kroppens anatomi. Herunder oplever en kropsforståelse 
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• At eleverne forholder sig til sin position ved fysisk udfoldelse 

• At eleverne oplever at naturen kan bruges som ramme for fysisk udfoldelse 

• At eleverne opnår et kendskab til hinandens forskelligheder. F.eks. hvilke fysiske 

begrænsninger et givent handicap kan have 

• At eleverne udviser samarbejdsevne og social opmærksomhed i forhold til idrætslige 

aktiviteter 

• At eleverne bliver bevidst om egen krop og fysiske grænser 

Faglige aktiviteter: 

• Kredsløbstræning, herunder grundform og kropsforståelse 

• Obligatorisk morgenløb på ”Kariserunden” Der skrives logbog om egne præstationer 

• Atletik, løb og kast 

• Praktisk teori om kroppen/anatomi 

• Planlægning af motionsdag 

• Boldspil, der afprøves såvel traditionelle som anderledes boldspil herunder; fodbold, basket, 

høvdingebold, cricket, kongespil, petanque m.m. 

• Gøgl, der arbejdes henimod den fælles afslutning (Julemarked) med Madkundskab og 

Friluftsliv, hvor vi underholder med gøgl og sjove lege til arrangementet 

 

Metodik:  

Undervisningen kommer til at foregå i en vekselvirkning mellem fælles aktiviteter, aktiviteter i mindre 

grupper og individuelt. Hver dag vil begynde med en fælles introduktion til dagens emne, således at vi 

sigter mod en fælles forståelse. Undervisningen skal kvalificere deres interesse og motivation, og 

indholdet såvel som arbejdsmetoden er således dynamisk.  

Holdstørrelse:  

12 - 15 elever og 3 lærere  
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FP9 

Karise Efterskole tilbyder linjefag i FP9, som vil give dig mulighed for gennemføre undervisning i 

matematik eller dansk på 9. klasses niveau med en afsluttende eksamen. Undervisningen vil ligge 

mandag og torsdag hver uge.  

 

I matematik er der en holdstørrelse på 8 personer. Undervisningen tilrettelægges individuelt ud fra 

elevens problemfelter og behov for udvikling. Nye emner startes som en fælles gennemgang. 

Materialerne er overvejende skræddersyet til den enkelte elev og udarbejdet af underviseren. 

I dansk er holdstørrelsen ligeledes 6-8 personer. Undervisning tilrettelægges individuelt ud fra 

elevens problemfelter og behov for udvikling. Undervisningen vil bestå af klasseundervisning samt 

individuel fordybelse. 

 

For begge hold vil det gøre sig gældende, at computeren vil få en central plads i undervisningen. 

Skolen stiller computere til rådighed. 

 

Links: 

Undervisningen vil tage udgangspunkt i de forenklede fælles mål 

https://emu.dk/grundskole 

 

Holdstørrelse: 14-16 elever og 2 lærere 

 

eSport  
eSport er lige nu en af verdens hurtigst voksende sportsgrene, og på Karise Efterskole oplever vi også 

en efterspørgsel på at fordybe og dygtiggøre sig i de forskellige discipliner som eSport indeholder.  

På linjefaget eSport kommer eleven til at arbejde med kommunikation, logisk tænkning og 

mentaltræning. Derudover er samarbejde og fællesskab vigtige kompetencer vi fokuserer på. Faget 

får selvfølgelig også tid til at forbedre diverse strategier og taktikker inden for de forskellige spil i 

samarbejde med vores dygtige og professionelle undervisere. 

 

https://emu.dk/grundskole
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eSport er total træning 

På Karise Efterskole tager vi eSport meget seriøst, og det betyder også, at vi har forventninger til, at 

eleven fører en sund livsstil sideløbende med sit eSport efterskole-ophold. Det vil derfor være 

obligatorisk for vores gamere at deltage i diverse fitness-tiltag. Vi har et medansvar for elevernes 

sunde vaner. 

eSport er en stillesiddende aktivitet, som kræver store mængder tid, hvis man vil dygtiggøre sig. 

Derfor er det vigtigt, at efterskolen er et godt forbillede, når det kommer til de sunde vaner omkring 

spillet. 

På Karise Efterskole mener vi, at der er masser af gode argumenter for, at fysisk aktivitet kan 

supplere eSportstræningen - men det skal selvfølgelig give mening for medlemmerne - sørg for at det 

er spændende, udfordrende og relevant. 

 

Dygtigere og mere motiverede elever som spillere 

Elevens aim i counterstrike forbedres ikke nødvendigvis af en løbetur - eleven bliver heller ikke 

nødvendigvis en bedre Fortnitespiller af at lave mavebøjninger til hver træning. Men mental sundhed 

og generel trivsel styrkes gennem fysisk aktivitet - og det er vigtigt at være i mental balance, når 

eleverne dyrker eSport såvel som en hvilken som helst anden aktivitet, hvis de vil yde deres bedste og 

blive bedre. 

 

Rammerne 

På linjefaget eSport stiller vi helt nye og topmoderne faciliteter til rådighed, så eleverne kan dyrke og 

udvikle sit talent inden for League of Legends (LOL), Counter-Strike (CS:GO), Fortnite og FIFA. Eleven 

bliver undervist af professionelle lærere fra eSport branchen, ligesom der også vil være foredrag, 

workshops og stævner. 

 

 

Plads til alle  

Der er plads til alle på linjefaget – uanset om du er højt på ranglisten og drømmer om at blive 

professionel eller er nybegynder. Det vigtigste er, at du brænder for eSport, så vil du uden tvivl få et 

helt fantastisk år med computerspil og nye venskaber.  
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eSport foreningsfællesskabet  

Online er eleven aldrig alene og eleverne på linjefaget introduceres undervejs til foreningsbegrebet 

og elevgruppen vil skulle deltage i et eSports stævne og møder herigennem andre 

foreningsfællesskaber. Efterskolens unge på eSport linjefaget får hermed en unik mulighed for at 

søge andre foreningsfællesskaber, når eleverne er færdige på Karise Efterskole. Herved reducerer vi 

elevens risiko for ensomhed og meningsløshed, når de flytter hjemmefra, fordi de behersker dette 

medie, så er det adgangen til andre virtuelle eller fysiske møder med ligesindede.  

 

Digital dannelse og- hvordan udgår skolens udnyttelse på nettet 

Siden 2017 har det været et lovkrav, at der også skal være en strategi mod digital mobning. Den nye 

udrulning af Umbrella-sagen viser, at der er et stort behov for at skabe en bedre digital kultur blandt 

børn og unge. De nye delinger understreger, at der er brug for massiv oplysning på området. 

 

Eftermiddags og aftenundervisning 

Under overskriften fælles idræt tilbydes en række foreningsaktiviteter. Fælles for aktiviteterne er 

lysten, glæden og ikke mindst motivationen ved bevægelse.  Karise efterskole investerer hvert år en 

række ressourcer i at sikre et alsidigt idrætsudbud. Vi er klar over og bevidste om, at koblingen til det 

folkelige frivillige foreningsliv kan støtte eleverne sidenhen i folkelige foreningsfællesskaber, ser 

minder om værdifællesskabet på efterskolen og dermed forhåbentlig forebygge mod ensomhed. I år 

vil et udvidet samarbejde med DGI Storstrømmen initieres. Tanker er at når vores Multisal står klar 

medio 2023, så har vi yderligere udviklet samarbejdet med et par lokale foreninger, så skolen også 

kan invitere indenfor i lokale bevægelsespartnerskaber. 

 

Ridning 

Fagets mål:  

Formålet med undervisning er, at eleverne oplever og erkender glæden ved at bevæge sig, og at den 

enkelte elev gennem rideundervisningen støttes i at styrke egen motivation for selvstændigt at leve 
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et aktivt idrætsliv. Eleverne skal samtidig opleve og erkende at være en del af et interessefællesskab 

med udgangspunkt i motion og bevægelse.  

 

Holdstørrelse: 

Maksimalt 8 deltagere  

Svømning 

Fagets mål: 

• At eleven bliver tryg ved og mere fortrolig med at opholde sig i vandet 

• At eleven får kendskab til forskellige svømmestile 

• At eleven oplever og opdager glæde ved at bruge sin krop fysisk 

• At eleven får rørt sig, og er fysisk aktiv 

• At eleven oplever at få styrket sin krop 

Holdstørrelse: 

Ca. 25 elever og 2 lærere 

Zumba og Jumping Fitness 

Fagets mål: 

• At eleven får kendskab til og øvet forskellige dansestile 

• At eleven udvikler sin evne til at arbejde i gruppe og med partner 

• At eleven oplever og opdager glæde ved at bruge sin krop fysisk og afprøve koreografier 

• At eleven får rørt sig og er fysisk aktiv i form af opvarmning og Zumba i undervisningen 

• At eleven oplever at få styrket sin krop og sind gennem yoga, og derved opøve styrke og 

smidighed og ro 

Holdstørrelse: 

Ca. 15 elever og 2 lærere 
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Bold, bevægelse og golf 

 

Fagets mål: 

• At opleve glæde ved bevægelse 

• At opleve glæde ved bevægelse sammen med andre 

• At få lyst til et aktivt liv med kropslige dimensioner 

• At opleve sin krop i fysiske aktiviteter alene og sammen med andre 

 

Indhold: 

Boldspil, atletik, motions- og konditionstræning og let kropsforståelse 

 

Organisation:  

Bold og bevægelse er et oplevelsesfag, hvor en række kendte som mindre kendte boldspil og fysiske 

aktiviteter præsenteres. Vi arbejder i perioder af forskellig længde alt efter interesse og elevtal, så 

den enkelte elev har mulighed for fordybelse. Desuden har eleverne delvis medbestemmelse. 

 

Holdstørrelse: 

Ca. 15 elever og 2 lærere 

 

Gå og løbehold: 

Fagets mål: 

• At eleven oplever glæde ved at bevæge sig udenfor  

• At eleven får grundlæggende viden om sammenhængen mellem kost, krop og kondition 

• At eleven bliver aktiv deltager i et forpligtende fællesskab 

• At eleven udfordres i sine forestillinger om egen krop  
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Indhold: 

• Gå og løbeture i naturen 

• Undervisning i kropskultur, ernæring og sundhed 

• Styrketræning, udstrækning og afspænding 

Holdstørrelse; 

• 10-20 elever og 2 lærere 

 

Engelsk: 

Engelskundervisningen vil tage udgangspunkt i fælles mål for engelsk som beskrevet på 

undervisningsministeriets hjemmeside.  

 

Fagets mål:  

• At eleverne tilegner sig hverdagsgloser og små sætninger 

• At eleverne får et indblik i det engelske sprogbrug i det danske sprog 

• At opnå indsigt i det engelske sprogs globale rolle 

Faglige aktiviteter:  

Undervisningen vil bestå af: 

• Samtaler, individuelt såvel som gruppearbejde 

• Mundtlige præsentationer og samtale på engelsk ud fra digitale medier 

• Undervisningen vil tage højde for den enkelte elevs niveaumæssige forudsætninger 

Undervisningsformen veksler mellem plenumundervisning, gruppearbejde og individuelle opgaver. 

Undervisningen foregår i klasselokalerne såvel som på udendørsarealer. I undervisningen anvendes 

desuden IT samt aktiv læring.  
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Holdstørrelse  

8 elever, 1 lærer  

 

Valgfag: 

I skoleåret 21/22 har vi udenfor et ekstra tilbud til de elever som har motivationen tilbud om at 

deltage i ekstra undervisningsaktiviteter i eftermiddagstimerne. Tilbuddene dette skoleår er som 

følger: 

eSport 

Musik 

Urban Garden 

Engelsk 

 

 

Fritidsaktiviteter:  

Eleverne kommer med ønsker, og planlægger i samarbejde med en ansvarslærer, et program for 

aktiviteter i fritiden. Skemaet er et eksempel på, hvordan et program kan se ud. Programmet vil blive 

ændret 3 – 4 gange i løbet af et skoleår.  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

15.30-17.00 Bowling Fælles idræt ”elevstyret 

dansehold” 

Skydning 

Mindfulness  

19.00-20.30 Crossfit Biografklub Håndbold Banko/diskotek 

Emneuger:  

Emneugerne på Karise Efterskole er et afbræk fra hverdagens skema. Disse uger har til formål at løfte 

elevernes forståelse, og oplyse om et emne af almenmenneskelig og livsoplysende karakter. 

Undervisningen i emneugerne går som udgangspunkt i både stamholdsundervisningen og linjefagene. 

Emneugerne er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem hånd og ånd, hvor der arbejdes med 

mangeartede praksisformer, værdier, etik og dialog.  

Emneuge 1 – Karise For en politisk sag 
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Den tredje emneuge sætter fokus på hvad det vil sige at være menneske i en den moderne globale 

landsby.  Undervisningen er en vekselvirkning mellem praktiske øvelser, kreative arbejdsprocesser, 

boglig undervisning, multimodale medier og besøg af lokale politikere. Under overskriften ” Hvad er 

demokrati?” forbereder vi eleverne på kommunal og regionalvalget d. 16.11.2021. 

Emneuge 2 – Historiske dage 

Historiske dage sigter på at øge elevernes bevidsthed og viden om vores historie, kultur og værdier. 

Der arbejdes tværfagligt på de forskellige hold med emner, perioder og begivenheder af historisk 

karakter. Eleverne skal opleve sig selv som værende forankret i historien, og kunne se sin egen 

livshistorie i et større perspektiv. Forløbet sluttes af med deltagelse i ”Historiske Dage” i 

Øksnehallerne i København. 

Emneuge 3 – Karise Lovestorm  

En emneuge hvor der arbejdes med forskønnelse af Karise Efterskole. Denne uge tager udgangspunkt 

i begreberne næstekærlighed, ansvarlighed og fællesskab. Disse begreber skal bringes i spil i forhold 

til det praktiske arbejde. Målet er at ansvarliggøre eleverne, arbejde med forskellige former for 

håndværk og bidrage til en øget fællesskabsfølelse for vores skole.  

 

 

Lejrskoler og ekskursioner: 

På Karise Efterskole er lejrskoler og ekskursioner en prioriteret del af undervisningen, når vi 

planlægger undervisning af livsoplysende, folkeligt oplysende og demokratisk dannende karakter.  

Lejrskoler og ture styrker identiteten omkring det at være elev på Karise Efterskole. De vil sætte 

eleverne i situationer, hvor de bliver præsenteret for andre regler og strukturer, end de er vant til på 

skolen. De vil opleve, at man kan leve sit liv på mange forskellige måder og at forskellige steder har 

forskellig historie og så vil de opleve, at fællesskabet giver oplevelser, man ikke kan få alene.  
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Vi søger gennem konkrete specialpædagogiske undervisningsforløb at ruste vores elever til at møde 

andre kulturer og samtidig præsentere dem for ungdomskulturer, der knytter an til livsoplysning, 

folkelig oplysning og demokratisk dannelse.  

Køkkenundervisning: 

Eleverne tager del i køkkenarbejdet i form af en uges køkkenundervisning. Undervisningen løber fra 

kl. 9.00 – 12 mandag - fredag.  

Fagets mål:  

• At give eleverne et indblik i køkkenarbejde udover madfremstilling, også samarbejde, 

tidsfrister og servering 

• At gøre eleven bevidst om, at det er vigtigt at leve og spise sundt 

• At lære eleverne om køkkenhygiejne 

• At følge maden fra råvaren modtages i køkkenet af leverandør til maden serveres i spisesal 

• At give eleverne mulighed for indflydelse på menuplanlægningen, så de lærer om demokrati, 

ansvar, forpligtelse for opgaven/gruppen 

Dagene planlægges i samarbejde med eleverne. Eleverne får herigennem et pædagogisk formidlet 

ansvar for den daglige drift. Eleverne begynder med de udfordringer de kan magte, for senere at få 

større udfordringer. Eleverne skal motiveres og udfordres forskelligt.  

I forløbet lægges meget vægt på en sjov og kreativ hverdag, så eleverne beholder motivationen for 

læring og personlig udvikling. Den faglige og personlige udvikling eleven gennemgår, skulle gerne for 

de elever, der måske har tanker om fremtidigt arbejde indenfor køkkenverdenen, give mod og 

motivation til at vælge videreuddannelse. Disse elever vil blive præsenteret for et realistisk bud på 

fremtidsmuligheder, f.eks. om en erhvervsuddannelse indenfor køkkenfaget.  
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Vejledning 

Vores resursefokuserede vejledning med eleverne tager sit afsæt i socialkonstruktionisme. Vi tager 

udgangspunkt i lov om vejledning og dannelse af skolens elever i et uddannelses- og 

erhvervsperspektiv. Der arbejdes med elevens styrker. 

 

På Karise Efterskole er vejledningen en integreret del af skolens daglige liv og opgaven er lagt i 

hænderne på en afdelingsleder med ansvar for den daglige vejledning. Herudover har vi yderligere en 

medarbejder med udvidede vejledningskompetencer ansat. Vejledningen praktiseres og 

tilrettelægges i samarbejde med skolens kontaktlærere såvel som øvrige lærere, som anført i 

begyndelsen af indholdsplanen. Dette betyder, at vejlederne også løser andre pædagogiske opgaver.  

Derfor er kendskabet mellem vejlederne ofte styrket, da eleverne er kendt med vejlederne fra andre 

undervisningsmæssige sammenhænge. Vejlederne får samtidig et konkret blik for elevens fremskridt 

indenfor en lang række fag og fritidsområder og i sidste ende styrkes den vejledte og vejlederens 

relation.  

 

På Karise Efterskole har alle elever individuelle læringsforudsætninger. I vejledningen tages der højde 

for den enkelte elevs zone for nærmeste udvikling. Vejledningen er derfor individualiseret. I arbejdet 

med eleverne tales der jævnligt om deres ønsker og drømme for fremtiden. Ligesom det i hverdagen 

italesættes når eleverne systematisk præsenteres for andre uddannelsesmiljøer og 

erhvervsretninger. Eleverne præsenteres for forskellige muligheder gennem besøg på 

uddannelsesmesser, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, som en del af vejledningen kan nogle 

elever indgå i kortere arbejdspraktikker i lokalområdet, samt introduktionskurser på relevante 

uddannelsesinstitutioner.  

Alle elever på Karise Efterskole, har en individuel dynamisk elevplan, som revideres tre gange om 

året. Her sættes mål for elevens personlige, sociale, faglige og praksisfaglige udbytte af 

efterskoleopholdet. Elevplanen er i den forbindelse et dokumentationsværktøj, som systematisk 

dokumenterer elevens progression i samspil med vejlederen. Herved kvalificeres dialogen med 

forældre og hjemkommune, om elevens videre uddannelsesforløb.  
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En del af Karise Efterskoles elever har ikke forudsætningerne for at fortsætte på traditionelle 

ungdomsuddannelser, hvorfor vejledningen i høj grad retter sig mod alternative tilbud. Dette kræver 

et tæt samarbejde med elevernes hjemlige kommunale ungevejledning (KUI) og de sociale 

myndigheder, der ofte bliver afgørende aktører i udarbejdelse af handleplaner ud fra elevernes 

specifikke forudsætninger og match til andre tilbud efter opholdet på Karise Efterskole. Denne 

myndighedsbehandling indeholder samtidig en ressourcetildeling og vi vil gerne styrke den 

myndighedsafgørelse, da det er vores håb at vores kvalitet i vejledningen i sidste ende, er med til 

sikre vores udslusede elever et tilbud, der matcher dem.  

 

Derfor består vejledningsindsatsen også af beskrivelse af elevernes kompetencer, funktionsniveau og 

potentiale jævnfør dokumentationsarbejde. Alt efter hvilken retning den unge skal, udarbejder Karise 

Efterskole målgruppevurderinger, skoleudtalelser og hjælper med at søge via optagelse.dk 

Det tilstræbes altid at ingen elever forlader skolen uden en plan for deres videre forløb, og efter 

dialog med den unge, forældrene og hjemkommunen. 

http://optagelse.dk/
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