Tjele august 2019

Ugens forløb på Tjele Efterskole
Skoleugen starter allerede søndag, hvor eleverne ankommer fra weekend kl. 19, eller har opholdt sig på
skolen i weekenden. Søndag aften er sengetiden kl. 23, så alle kan være udhvilede til mandag morgen.
Vagtlærerne sikrer sig, at alle er til stede, og ringer hjem, hvis der er usikkerhed om en elevs fravær. Den
eksterne vagt er også mødt, så der er fred og ro på skolen allerede søndag nat.
Skoleugen forløber med fem hverdage, hvor eleverne følger skemaet. Fra tid til anden foregår der en
alternativ aktivitet for at bryde med den daglige trummerum. Det er temadage af forskelligt indhold, som
man kan orientere sig om under punktet temadage.
Ugen kan også indeholde fællesarrangementer. Det kan være en fællestime, eller et foredrag om aftenen,
eller et arrangement for alle eleverne, planlagt og udført af eleverne fra et hus/kontaktgruppe.
I forbindelse med undervisningen bliver der ofte lavet temauger,hvor der bliver lavet projekter
som er beskrevet i indholdsplanen.
Ugen bliver også af og til brudt op af aktiviteter i forbindelse med et linjefag. Det er selvsagt kun nogle af
eleverne, der oplever dette, men da alle har et linjefag, bliver det før eller siden alles tur. Ekskursioner
bryder også ugen, med ture til f. eks. Tangeværket, besøg på et gymnasium eller en
uddannelsesmesse.
Nogle gange er det hele ugen, der ændres til en temauge. Vi har blandt andet en kortfilmsuge,
ekskursion for hele skolen til Norge, eller en idræts tur til en anden skole. Der ud over
er der brobygning og emnedage, hvor 8. klasse også deltager.
Mange elever ønsker at blive på skolen i weekenden, og derfor arrangeres der aktiviteter afhængigt af
antallet. Der kan være tale om en bustur til Viborg eller Randers for at gå i
svømmebad, eller en cykeltur i det første forårsvejr. Det kan også være at det er grandprix aften med den
helt store forplejning. Weekenden starter med et møde kl. 15 om fredagen, når alle andre elever er taget
hjem, og de elever der så bliver, aftaler med vagtlæreren hvad der skal foregå i løbet af weekenden. Som
regel bliver man enig om nogle andre sengetider og at man står sent op til brunch. Eleverne melder
allerede om mandagen om man bliver i den kommende weekend, så der kan tages hensyn til aktiviteter
og bemanding. Man accepterer samtidig weekendens aktiviteter og kan ikke melde sig ud, men går fuldt ud
ind for de fælles projekt. Søndag aften vender de andre elever tilbage, og cirklen er sluttet.

