Indholdsplan for Tjele Efterskole

A_ indholdsplaner
Skoleår

2020/2021

Oprettet

01-05-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
beskrivelse af skolens aktivitet, som dokumentation over for Undervisningsministeriet
Indhold
Alle skolens aktiviteter der indgår i elevernes skema og som indgår i minimumskravet til 28 lektioner (21 timer) pr
undervisningsuge.
Alment perspektiv
Forstanderen bemyndiges af bestyrelsen til at vedligeholde dette katalog over aktiviteter. Se bestyrelsesreferat.
Slutmål
At skolens drift er veldokumenteret.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Word og Adobe
Arbejdsform og metode
Udskrift til papir og elektronisk PDF
Andet

Evalueringsform

Noter til evalueringsform

Indholdsplan for Tjele Efterskole

B_Biologi 8/9 klasse
Undervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
Skoleår

2020/2021

Oprettet

20-04-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
At give eleverne en undervisning der indholdsmæssigt svarer til det samme fag og alderstrin i folkeskolen.
Undervisningen tilrettelægges med respekt for elevernes forskelligheder, faglige standpunkt og alder.
Undervisningen foregår i et miljø, med forståelse, gensidig tolerance og ligeværdighed i både samtale og samvær.
Undervisningen fremmer elevernes udvikling mod at blive frie og ansvarlige individer, der kan bidrage, og stille
krav, til fællesskabet.
Gennem en boglig og faglig kvalificeret undervisning, udfordres eleverne til at fordybe sig og kvalificere sig såvel
fagligt, som personligt til et videre uddannelsesforløb. Undervisningsministeriets beskrivelse af formål og delmål
for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer

Indhold
Undervisningens indhold står i emnevalg og omfang mål med folkeskolen. Undervisningens konkrete udformning
er beskrevet af de respektive lærere i læseplanen for det enkelte hold/klasse. Læseplanerne er godkendt af
forstanderen, og opbevares på skolens server.
Undervisningsministeriets beskrivelse af indholdet for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer

Alment perspektiv
Faget biologi sigter mod, at eleverne opnår forståelse for sammenhænge mellem menneske, natur og samfund.
Biologi arbejder hen mod en nuanceret forståelse af menneskets brug og misbrug af naturen, samt give eleverne
viden og færdigheder således, at de bliver i stand til at handle kvalificeret indenfor biologiske emner.
Slutmål
Undervisningsministeriets beskrivelse af indholdet for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
lærebogssystem, laboratorium, feltarbejde, egen krop,
Arbejdsform og metode
Projektarbejde inden for de enkelte temaer - som gruppearbejde eller som individuelt
arbejde. Gruppevis eller individuel fremlæggelse mundtligt og/eller skriftligt. Gruppediskussioner og
-debatter. Fremstilling i forskellig relevante former Individuelt eller gruppevis.
Andet
Undervisningen i biologi og geografi integreres for at forstærke elevernes oplevelse af naturen som en helhed og
mennesket som en del af denne.
Undervisningen organiseres i emnedage med 1 emnedag hver uge. En emnedag er på 6 lektioner.
Undervisningen omfatter både 8. og 9.klasse.
Evalueringsform
FP9, standpunktskarakter, forældresamarbejde og e-mail til hjemmet

Indholdsplan for Tjele Efterskole

B_Dansk 10.klasse
Undervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
Skoleår

2020/2021

Oprettet

03-03-2009

Redigeret

31-07-2020

Formål
At give eleverne en undervisning der indholdsmæssigt svarer til det samme fag og alderstrin i folkeskolen.
Undervisningen tilrettelægges med respekt for elevernes forskelligheder, faglige standpunkt og alder.
Undervisningen foregår i et miljø, med forståelse, gensidig tolerance og ligeværdighed i både samtale og samvær.
Undervisningen fremmer elevernes udvikling mod at blive frie og ansvarlige individer, der kan bidrage, og stille
krav, til fællesskabet.
Gennem en boglig og faglig kvalificeret undervisning, udfordres eleverne til at fordybe sig og kvalificere sig såvel
fagligt, som personligt til et videre uddannelsesforløb. Undervisningsministeriets beskrivelse af formål og delmål
for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer

Indhold
Undervisningen tager afsæt i skolens værdigrundlag ved blandt andet at arbejde med nogle af følgende:
Vold og ondskab
Danskhed
Identitet
Ungdom
At være menneske
Journalistik og sagprosa
Film og medier
Kortfilm
Pressefoto
Levende og faste reklamer
Kvinder og frigørelse
Tvivl og tro
Etik og moral
”Med barnets øjne”
Fortællinger og eventyr
Det moderne gennembrud
Ældre litteratur
Nyere litteratur
Lyrik
Kunst og billeder
Magt og afmagt
Essay
Tegneserier
Alment perspektiv
Det tilsigtes, at undervisningen i dansk fremmer lysten til at bruge sproget personligt og i samspil
med andre.
Læselysten skal stimuleres, og gennem læsning og diskussion skal der skabes oplevelse af sproget
som en kilde til udvikling af personlig og kulturel forståelse, herunder også mellemfolkelig
forståelse.
Litteraturforståelse er en væsentlig del af danskundervisningen. Udover den umiddelbare
læseoplevelse arbejdes der systematisk med træning i analyse, fortolkning og perspektivering.
Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed trænes, og der lægges vægt på at øge ordforråd og dermed
begrebsapparatur. Der arbejdes derfor med grundlæggende sproglære, retstavning og tegnsætning.
Kritisk og kreativ anvendelse af Internettet indgår som en integreret del af undervisningen.
Slutmål
Undervisningsministeriets beskrivelse af indholdet for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:

Indholdsplan for Tjele Efterskole

B_Dansk 10.klasse
Undervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
Skoleår

2020/2021

Oprettet

03-03-2009

Redigeret

31-07-2020

https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer

Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
De konkrete tekster, film og materialer i øvrigt vælges af den enkelte lærer og er tilpasset det enkelte holds
niveau og færdigheder. Materialer fra efterskolens bibliotek, fra CFU, fotokopier, DVD’er og CD-Rom.
I undervisningen inddrages computer.
Arbejdsform og metode
Undervisningen tilrettelægges med forskellige arbejdsformer. Den ligeværdige samtale åbner mulighed for
gensidig læring, og her er gruppearbejde et væsentligt element. I den lærerstyrede undervisning har læreren
fokus på elevernes forskellighed og understøtter deres individuelle ressourcer og kompetencer. Andre
arbejdsformer kan fx være: Skriftlige opgaver, elevoplæg, oplæsning og debatter. Eleverne har medindflydelse på
valg af arbejdsformer og metoder, ligesom de kan inddrages i valget af fordybelsesområder til synopseprøven.
Oplæg - forelæsning - oplæsning - samtale - debat - gruppearbejde - skriftlige opgaver - elevforedrag m. v.
Andet
Undervisningen gennemføres på 42 uger og andrager i gennemsnit 6 timer pr uge
Evalueringsform
FP10, terminsprøver, standpunktskarakterer forældresamtaler.
Noter til evalueringsform

Indholdsplan for Tjele Efterskole

B_Dansk 8/9.klasse
Undervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
Skoleår

2020/2021

Oprettet

03-03-2009

Redigeret

31-07-2020

Formål
At give eleverne en undervisning der indholdsmæssigt svarer til det samme fag og alderstrin i folkeskolen.
Undervisningen tilrettelægges med respekt for elevernes forskelligheder, faglige standpunkt og alder.
Undervisningen foregår i et miljø, med forståelse, gensidig tolerance og ligeværdighed i både samtale og samvær.
Undervisningen fremmer elevernes udvikling mod at blive frie og ansvarlige individer, der kan bidrage, og stille
krav, til fællesskabet.
Gennem en boglig og faglig kvalificeret undervisning, udfordres eleverne til at fordybe sig og kvalificere sig såvel
fagligt, som personligt til et videre uddannelsesforløb. Undervisningsministeriets beskrivelse af formål og delmål
for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer

Indhold
Undervisningens indhold står i emnevalg og omfang mål med folkeskolen. Undervisningens konkrete udformning
er beskrevet af de respektive lærere i læseplanen for det enkelte hold/klasse. Læseplanerne er godkendt af
forstanderen, og opbevares på skolens server.
Undervisningsministeriets beskrivelse af indholdet for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer

Alment perspektiv
Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes evne til at indgå i et alsidigt sprogligt fællesskab.
Undervisningen skal fremme elevernes mulighed for at opleve, tage stilling, vurdere og handle. Den skal sigte
mod, at eleverne opnår forståelse af samspillet mellem individ og samfund. Perspektivering på tværs af genre og
tid er et vigtigt redskab i danskundervisningen for at øge forståelse for den enkelte tekst.
Gennem arbejdet med såvel ældre som nyere litterære udtryksformer opøves elevernes færdighed til at lytte, se
påtale, læse og skrive sproget, ligesom undervisningen skal stimulere elevernes egen udtryks- og læselyst.
Undervisningen sigter mod at eleverne lærer at trække linier fra den læste- til egen tekst.
Slutmål
Undervisningsministeriets beskrivelse af indholdet for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
De konkrete tekster, film og materialer i øvrigt vælges af den enkelte lærer og er tilpasset det enkelte holds
niveau og færdigheder. Materialer fra efterskolens bibliotek, fra CFU, fotokopier, DVD’er og CD-Rom.
I undervisningen inddrages computer og Smartboard.
Arbejdsform og metode
Undervisningen tilrettelægges med forskellige arbejdsformer. Den ligeværdige samtale åbner mulighed for
gensidig læring, og her er gruppearbejde et væsentligt element. I den lærerstyrede undervisning har læreren
fokus på elevernes forskellighed og understøtter deres individuelle ressourcer og kompetencer. Andre
arbejdsformer kan fx være: Skriftlige opgaver, elevoplæg, oplæsning og debatter. Eleverne har medindflydelse på
valg af arbejdsformer og metoder, ligesom de kan inddrages i valget af fordybelsesområder til synopseprøven.
Oplæg - forelæsning - oplæsning - samtale - debat - gruppearbejde - skriftlige opgaver hjemmearbejde
(især ved skriftlige opgaver) - elevforedrag m. v.

Indholdsplan for Tjele Efterskole

B_Dansk 8/9.klasse
Undervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
Skoleår

2020/2021

Oprettet

03-03-2009

Redigeret

31-07-2020

Andet
Undervisningen gennemføres på 42 uger og andrager i gennemsnit 6 lektioner á 45min. Pr uge
Evalueringsform
FP9, terminsprøver, forældresamtaler, e-mail til hjemmet.
Noter til evalueringsform

Indholdsplan for Tjele Efterskole

B_Engelsk 10. klasse
Undervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
Skoleår

2020/2021

Oprettet

05-03-2009

Redigeret

31-07-2020

Formål
At give eleverne en undervisning der indholdsmæssigt svarer til det samme fag og alderstrin i folkeskolen.
Undervisningen tilrettelægges med respekt for elevernes forskelligheder, faglige standpunkt og alder.
Undervisningen foregår i et miljø, med forståelse, gensidig tolerance og ligeværdighed i både samtale og samvær.
Undervisningen fremmer elevernes udvikling mod at blive frie og ansvarlige individer, der kan bidrage, og stille
krav, til fællesskabet.
Gennem en boglig og faglig kvalificeret undervisning, udfordres eleverne til at fordybe sig og kvalificere sig såvel
fagligt, som personligt til et videre uddannelsesforløb. Undervisningsministeriets beskrivelse af formål og delmål
for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer

Indhold
Undervisningens indhold står i emnevalg og omfang mål med folkeskolen. Undervisningens konkrete udformning
er beskrevet af de respektive lærere i læseplanen for det enkelte hold/klasse. Læseplanerne er godkendt af
forstanderen, og opbevares på skolens server.
Undervisningsministeriets beskrivelse af indholdet for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer

Alment perspektiv
Det er formålet at give eleverne viden om og samfundsmæssigindsigt i de engelsksprogede lande og deres kultur.
Undervisningen tilrettelægges så vidt muligt således, at eleverne via et varieret udbud af materialer og aktiviteter
oplever en glæde ved og en interesse for at bruge de erhvervede færdigheder.
På alle klassetrin tilstræbes størst mulig grammatisk indsigt, og skriftligt arbejde indgår som en naturlig del af
undervisningen.
Slutmål
Undervisningsministeriets beskrivelse af indholdet for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Bøger, tidsskrifter, fotokopier, båndafspiller, dvd/videoafspiller, tv, Internettet, ordbøger og smartboard.
Uddrag af forskellige sprogforlags bøger og supplerende materialer, uddrag og opgaver fra sprogtidsskrifter,
avisartikler, tv-reportager og -dokumentarprogrammer,
Informationer fra lntemettet, film, prøve-tekster og -Iytteøvelser, grammatikøvelser.
Arbejdsform og metode
Mini-projektarbejde inden for de enkelte temaer - som gruppearbejde og/eller som individuelt
arbejde. Gruppevis eller individuel fremlæggelse mundtligt og/eller skriftligt. Klassediskussioner og
-debatter. Skriftlig fremstilling i forskellig form -Individuelt eller gruppevis. Oplæsning og udtale.
Andet
Undervisningen gennemføres på 42 uger og andrager i gennemsnit 3,5 lektioner á 45min. Pr uge
Evalueringsform
FP10, terminsprøver, standpunktskarakter

Indholdsplan for Tjele Efterskole

B_Fagdage 9./10. klasse
Skoleår

2020/2021

Oprettet

22-03-2019

Redigeret

31-07-2020

Formål
At give eleverne en undervisning , hvor fokus er rettet mod de skriftlige og mundtlige prøver.
Undervisningen tilrettelægges med respekt for elevernes forskelligheder, faglige standpunkt og alder.
Undervisningen foregår i et miljø, med forståelse, gensidig tolerance og ligeværdighed i både samtale og samvær.
Undervisningen fremmer elevernes udvikling mod at blive frie og ansvarlige individer, der kan bidrage, og stille
krav, til fællesskabet.
Gennem en boglig og faglig kvalificeret undervisning, udfordres eleverne til at fordybe sig og kvalificere sig såvel
fagligt, som personligt til et videre uddannelsesforløb. Undervisningsministeriets beskrivelse af formål og delmål
for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:

Indhold
Undervisningens indhold står i emnevalg og omfang mål med folkeskolen. Undervisningens konkrete udformning
er beskrevet af de respektive lærere i læseplanen for det enkelte hold/klasse. Læseplanerne er godkendt af
forstanderen, og opbevares på kontoret.

Alment perspektiv
Undervisningen skal udvikle elevernes bevidsthed og forståelse for prøvernes form og indhold.
Eleverne vil få indsigt i prøvernes form og dermed få afmystificeret det at gå til prøve. Derved får vi styrket deres tilgang
til prøverne og give dem mere ro og selvtillid.
Slutmål
At gøre eleverne klar til de skriftlige og mundtlige prøver.

Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Bøger, tidsskrifter, fotokopier, tv, Internettet, ordbøger mv. og smartboard.
Arbejdsform og metode
Mini-projektarbejde inden for de enkelte temaer - som gruppearbejde eller som individuelt
arbejde. Gruppevis eller individuel fremlæggelse mundtligt og/eller skriftligt. Klassediskussioner og
-debatter. Skriftlig fremstilling i forskellig form Individuelt eller gruppevis.
Andet
Undervisningen gennemføres på en uge
Evalueringsform
FP9, FP10

Indholdsplan for Tjele Efterskole

B_Geografi 8/9 klasse
Undervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
Skoleår

2020/2021

Oprettet

10-03-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
At give eleverne en undervisning der indholdsmæssigt svarer til det samme fag og alderstrin i folkeskolen.
Undervisningen tilrettelægges med respekt for elevernes forskelligheder, faglige standpunkt og alder.
Undervisningen foregår i et miljø, med forståelse, gensidig tolerance og ligeværdighed i både samtale og samvær.
Undervisningen fremmer elevernes udvikling mod at blive frie og ansvarlige individer, der kan bidrage, og stille
krav, til fællesskabet.
Gennem en boglig og faglig kvalificeret undervisning, udfordres eleverne til at fordybe sig og kvalificere sig såvel
fagligt, som personligt til et videre uddannelsesforløb. Undervisningsministeriets beskrivelse af formål og delmål
for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer

Indhold
Undervisningens indhold står i emnevalg og omfang mål med folkeskolen. Undervisningens konkrete udformning
er beskrevet af de respektive lærere i læseplanen for det enkelte hold/klasse. Læseplanerne er godkendt af
forstanderen, og opbevares på skolens server.
Undervisningsministeriets beskrivelse af indholdet for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer

Alment perspektiv
Undervisningen i geografi sigter mod, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og
kulturskabte forudsætninger og levevilkår i Danmark og i andre lande samt samfundenes udnyttelse af
naturgrundlag og ressourcer.
Slutmål
Undervisningsministeriets beskrivelse af indholdet for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Lærebogssystem, laboratorium, feltarbejde, egne iagttagelser
Arbejdsform og metode
Projektarbejde inden for de enkelte temaer - som gruppearbejde eller som individuelt
arbejde. Gruppevis eller individuel fremlæggelse mundtligt og/eller skriftligt. Gruppediskussioner og
-debatter. Fremstilling i forskellig relevante former Individuelt eller gruppevis.
Andet
Undervisningen i biologi, fysik og geografi integreres for at forstærke elevernes oplevelse af naturen som en helhed og
mennesket som en del af denne.

Evalueringsform
FP9, standpunktskarakter, forældresamarbejde og e-mail til hjemmet
Noter til evalueringsform

Indholdsplan for Tjele Efterskole

B_Historie
Undervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
Skoleår

2020/2021

Oprettet

05-03-2009

Redigeret

31-07-2020

Formål
At give eleverne en undervisning der indholdsmæssigt svarer til det samme fag og alderstrin i folkeskolen.
Undervisningen tilrettelægges med respekt for elevernes forskelligheder, faglige standpunkt og alder.
Undervisningen foregår i et miljø, med forståelse, gensidig tolerance og ligeværdighed i både samtale og samvær.
Undervisningen fremmer elevernes udvikling mod at blive frie og ansvarlige individer, der kan bidrage, og stille
krav, til fællesskabet.
Gennem en boglig og faglig kvalificeret undervisning, udfordres eleverne til at fordybe sig og kvalificere sig såvel
fagligt, som personligt til et videre uddannelsesforløb. Undervisningsministeriets beskrivelse af formål og delmål
for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer

Indhold
Undervisningens indhold står i emnevalg og omfang mål med folkeskolen. Undervisningens konkrete udformning
er beskrevet af de respektive lærere i læseplanen for det enkelte hold/klasse. Læseplanerne er godkendt af
forstanderen, og opbevares på skolens server.
Undervisningsministeriets beskrivelse af indholdet for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer

Alment perspektiv
Det tilsigtes at undervisningen i historie fremmer elevernes forståelse af sammenhængen mellem fortid, nutid og
fremtid. Undervisningen tager sit udgangspunkt i perioden fra ca. Stavnsbåndets ophævelse og frem til nyere tid.
Emnerne udvælges ud fra både en kronologisk forståelse samt elevernes interesseområder.
Slutmål
Undervisningsministeriets beskrivelse af indholdet for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Konkrete tekster, film og materialer fra efterskolens bibliotek, fra CFU, fotokopier, DVD’er og CD-Rom.
I undervisningen inddrages computer bl.a. i form af undervisningssiden www.danskhistorie.dk
Arbejdsform og metode
Projektarbejde inden for de enkelte temaer - som gruppearbejde eller som individuelt
arbejde. Gruppevis eller individuel fremlæggelse mundtligt og/eller skriftligt. Gruppediskussioner og
-debatter. Fremstilling i forskellig relevante former Individuelt eller gruppevis.
Andet
Undervisningen i historie, samfundsfag og kristendomskundskab integreres for at forstærke elevernes oplevelse
af vor kultur og dem selv som en del af denne.

Evalueringsform
FP9, standpunktskarakter, forældresamarbejde og e-mail til hjemmet

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Håndværk og Design(Praksisfaglighed)
Undervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

Skoleår

2020/2021

Oprettet

31-07-2020

Redigeret

31-07-2020

Formål
Formålet med faget er, at eleverne gennem praktiske og sansemæssige erfaringer udvikler
håndværksmæssige kompetencer til at designe, fremstille og vurdere produkter med
æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi. Eleverne skal tilegne sig viden og færdigheder
om håndværk, forarbejdning, materialer og designprocesser gennem praktisk arbejde i
værksteder med forskellige håndværk, primært i tekstil, træ og metal. Faget skal styrke
elevernes innovative og entreprenante kompetencer.
Indhold
Undervisningens indhold står i emnevalg og omfang mål med folkeskolen. Undervisningens udformning
er beskrevet af de respektive lærere i læseplanen for det enkelte hold/klasse. Læseplanerne er godkendt af
forstanderen, og opbevares på skolens server.
Undervisningsministeriets beskrivelse af indholdet for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer

Alment perspektiv
Eleverne skal i arbejdet med håndværk og design lære at forstå samspillet mellem idé, tanke
og handling frem til et færdigt produkt. Eleverne skal såvel individuelt som i samarbejde
gennem stillingtagen og handling opnå tillid til egne muligheder og opleve glæde ved at
arbejde med hænderne. De skal tilegne sig forståelse for ressourcer, miljø og bæredygtig
udvikling i relation til håndtering af materialer.
Slutmål
Undervisningsministeriets beskrivelse af indholdet for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Der arbejdes med sandblæsningskabine, glasovn, ler, ostevoks, fiberbeton, akvarel og akryl, sampling, gummi,
genbrugsmaterialer, samt materialer til smykkefremstilling.
Arbejdsform og metode

Eleverne skal i arbejdet med håndværk og design lære at forstå samspillet mellem idé, tanke
og handling frem til et færdigt produkt. Der veksles derfor mellem teoretisk og praktisk
undervisning.
Andet

Gennem praktiske håndværks- og designprocesser skal eleverne lære at arbejde
undersøgende, problemløsende og evaluerende, så en kreativ, innovativ og entreprenant
tilgang fremmes.
Evalueringsform

Prøven er en praktisk/mundtlig prøve. Eleverne kan enten vælge at gå til prøven individuelt eller i
grupper bestående af 2-3 elever. Prøven afvikles på 8. klassetrin.

Indholdsplan for Tjele Efterskole

B_Idræt 10. klasse
Undervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
Skoleår

2020/2021

Oprettet

28-06-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne igennem idrætslige oplevelser og refleksioner her igennem
motiveres til at forstå betydningen af fysiske aktiviteter, således at elevernes fysiske, psykiske og sociale udvikling
fremmes. Eleverne kan, på baggrund af fagets forskelligheder i discipliner og på trods af forskelle i alder og fysisk
størrelse og eventuelle idrætslige erfaringer, opleve et ligeværd og fælles glæde ved de idrætslige udfordringer.
Indhold
Eleverne tilbydes at deltage i en bred vifte af boldspil og idrætslige lege samt musik bevægelse udtryk (MBU),
såvel ude som inde. For aktiviteterne gælder, at eleverne træner teknik og taktik, samt opøves i at forstå
vigtigheden af, en passende opvarmning.
Eleverne inddrages i planlægningen af aktiviteterne.
Alment perspektiv
Eleverne vil stifte bekendtskab med forskellige træningsmetoder og lære om vigtigheden af at have en god
grundform. De skal lære at samarbejde på et hold og yde en individuel præstation.
Slutmål
Eleverne skal indgå i et forpligtende fællesskab i forbindelse med idrætsudøvelse og forholde sig til fysiske og
psykiske reaktioner, der opstår i med- og modspil samt i konkurrencer. Ligeledes skal eleverne forholde sig til
idrættens idealer, først og fremmest fairplay og tolerance.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Hal, boldbaner, fodboldbaner og varieret natur
Arbejdsform og metode
Der arbejdes praktisk med faget, og ved at lære tingene på egen krop, sikres at eleverne opnår en fremgang og
forståelse for fysisk udfoldelse. Der vil i undervisning indgå stor medbestemmelse fra eleverne. Hvis en elev har
stor erfaring inden for en idrætsgren vil eleven blive inddraget i undervisningen.
Andet
Undervisningen gennemføres på 42 uger og andrager i gennemsnit 4 lektioner á 45min. Pr uge
Evalueringsform
Andet
Noter til evalueringsform
Test og udtalelse. Der vil både blive lavet fysiske test der kan dokumentere den enkelte elevs frem/tilbagegang,
og der vil blive udfærdiget en udtalelse på baggrund af elevens formåen og engagement.

Indholdsplan for Tjele Efterskole

B_Idræt 8/9 klasse
Undervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
Skoleår

2020/2021

Oprettet

09-04-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne igennem idrætslige oplevelser og refleksioner her igennem
motiveres til at forstå betydningen af fysiske aktiviteter, således at elevernes fysiske, psykiske og sociale udvikling
fremmes. Eleverne kan, på baggrund af fagets forskelligheder i discipliner og på trods af forskelle i alder og fysisk
størrelse og eventuelle idrætslige erfaringer, opleve et ligeværd og fælles glæde ved de idrætslige udfordringer.
Indhold
Eleverne tilbydes at deltage i en bred vifte af boldspil og idrætslige lege samt musik bevægelse udtryk (MBU),
såvel ude som inde. For aktiviteterne gælder, at eleverne træner teknik og taktik, samt opøves i at forstå
vigtigheden af, en passende opvarmning.
Eleverne inddrages i planlægningen af aktiviteterne.
Alment perspektiv
Eleverne vil stifte bekendtskab med forskellige træningsmetoder og lære om vigtigheden af at have en god
grundform. De skal lære at samarbejde på et hold og yde en individuel præstation.
Slutmål
Eleverne skal indgå i et forpligtende fællesskab i forbindelse med idrætsudøvelse og forholde sig til fysiske og
psykiske reaktioner, der opstår i med- og modspil samt i konkurrencer. Ligeledes skal eleverne forholde sig til
idrættens idealer, først og fremmest fairplay og tolerance.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Hal, boldbaner, fodboldbaner og varieret natur
Arbejdsform og metode
Der arbejdes praktisk med faget, og ved at lære tingene på egen krop, sikres at eleverne opnår en fremgang og
forståelse for fysisk udfoldelse. Der vil i undervisning indgå stor medbestemmelse fra eleverne. Hvis en elev har
stor erfaring inden for en idrætsgren vil eleven blive inddraget i undervisningen.
Andet
Undervisningen gennemføres på 42 uger og andrager i gennemsnit 2 lektioner á 45min. Pr uge
Evalueringsform
FP9, standpunktskarakter, forældresamarbejde og e-mail til hjemmet
Noter til evalueringsform

Indholdsplan for Tjele Efterskole

B_Kristendomskundskab
Undervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
Skoleår

2020/2021

Oprettet

05-03-2009

Redigeret

31-07-2020

Formål
At give eleverne en undervisning der indholdsmæssigt svarer til det samme fag og alderstrin i folkeskolen.
Undervisningen tilrettelægges med respekt for elevernes forskelligheder, faglige standpunkt og alder.
Undervisningen foregår i et miljø, med forståelse, gensidig tolerance og ligeværdighed i både samtale og samvær.
Undervisningen fremmer elevernes udvikling mod at blive frie og ansvarlige individer, der kan bidrage, og stille
krav, til fællesskabet.
Gennem en boglig og faglig kvalificeret undervisning, udfordres eleverne til at fordybe sig og kvalificere sig såvel
fagligt, som personligt til et videre uddannelsesforløb. Undervisningsministeriets beskrivelse af formål og delmål
for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer

Indhold
Undervisningens indhold står i emnevalg og omfang mål med folkeskolen. Undervisningens konkrete udformning
er beskrevet af de respektive lærere i læseplanen for det enkelte hold/klasse. Læseplanerne er godkendt af
forstanderen, og opbevares på skolens server.
Undervisningsministeriets beskrivelse af indholdet for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer

Alment perspektiv
Det tilsigtes at eleverne gennem undervisningen i kristendomskundskab, får forståelsen af, at kristendommen
danner grundlag for vores samfund. Kristendommen er derfor en vigtig del af vores kulturforståelse.

Slutmål
Undervisningsministeriets beskrivelse af indholdet for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Konkrete tekster, film og materialer fra efterskolens bibliotek, fra CFU, fotokopier, DVD’er og CD-Rom.
I undervisningen inddrages computer bl.a. i form af undervisningssiden www.danskhistorie.dk
Arbejdsform og metode
Projektarbejde inden for de enkelte temaer - som gruppearbejde eller som individuelt
arbejde. Gruppevis eller individuel fremlæggelse mundtligt og/eller skriftligt. Gruppediskussioner og
-debatter. Fremstilling i forskellig relevante former Individuelt eller gruppevis.
Andet
Undervisningen i historie, samfundsfag og kristendomskundskab integreres for at forstærke elevernes oplevelse
af vor kultur og dem selv som en del af denne.

Evalueringsform
FP9, standpunktskarakter, forældresamarbejde og e-mail til hjemmet

Indholdsplan for Tjele Efterskole

B_Matematik 10. klasse
Undervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
Skoleår

2020/2021

Oprettet

04-03-2009

Redigeret

31-07-2020

Formål
At give eleverne en undervisning der indholdsmæssigt svarer til det samme fag og alderstrin i folkeskolen.
Undervisningen tilrettelægges med respekt for elevernes forskelligheder, faglige standpunkt og alder.
Undervisningen foregår i et miljø, med forståelse, gensidig tolerance og ligeværdighed i både samtale og samvær.
Undervisningen fremmer elevernes udvikling mod at blive frie og ansvarlige individer, der kan bidrage, og stille
krav, til fællesskabet.
Gennem en boglig og faglig kvalificeret undervisning, udfordres eleverne til at fordybe sig og kvalificere sig såvel
fagligt, som personligt til et videre uddannelsesforløb. Undervisningsministeriets beskrivelse af formål og delmål
for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer

Indhold
Undervisningens indhold står i emnevalg og omfang mål med folkeskolen. Undervisningens konkrete udformning
er beskrevet af de respektive lærere i læseplanen for det enkelte hold/klasse. Læseplanerne er godkendt af
forstanderen, og opbevares på skolens server.
Undervisningsministeriets beskrivelse af indholdet for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer

Alment perspektiv
Mundtlig og skriftlig matematikfaglighed og matematikfærdighed trænes, og der lægges vægt på at øge viden og
begrebskendskab i forhold til matematisk indsigt. Det tilsigtes, at undervisningen i matematik fremmer lysten til
at bruge matematikken personligt og i samspil med andre som en kilde til forståelse og fordybelse.
Undervisningen leder altså hen imod en kombination af den teoretiske matematik med hverdagsoplevelser og anvendelse, så eleverne oplever matematik som et dynamisk fag med relationer til deres dagligdag.
Slutmål
Undervisningsministeriets beskrivelse af indholdet for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Forskellige lærebogsystemer, tidligere eksamensopgaver, selvlavede opgaver, SMARTboard, internettet
Arbejdsform og metode
Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger og
i fællesskab.
Andet
Undervisningen gennemføres på 42 uger og andrager i gennemsnit 5 lektioner á 45min. Pr uge
Evalueringsform
FP10, terminsprøve, standpunktskarakter, forældresamarbejde og e-mail til hjemmet
Noter til evalueringsform

Indholdsplan for Tjele Efterskole

B_Matematik 8/9. klasse
Undervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
Skoleår

2020/2021

Oprettet

04-03-2009

Redigeret

31-07-2020

Formål
At give eleverne en undervisning der indholdsmæssigt svarer til det samme fag og alderstrin i folkeskolen.
Undervisningen tilrettelægges med respekt for elevernes forskelligheder, faglige standpunkt og alder.
Undervisningen foregår i et miljø, med forståelse, gensidig tolerance og ligeværdighed i både samtale og samvær.
Undervisningen fremmer elevernes udvikling mod at blive frie og ansvarlige individer, der kan bidrage, og stille
krav, til fællesskabet.
Gennem en boglig og faglig kvalificeret undervisning, udfordres eleverne til at fordybe sig og kvalificere sig såvel
fagligt, som personligt til et videre uddannelsesforløb. Undervisningsministeriets beskrivelse af formål og delmål
for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer

Indhold
Undervisningens indhold står i emnevalg og omfang mål med folkeskolen. Undervisningens konkrete udformning
er beskrevet af de respektive lærere i læseplanen for det enkelte hold/klasse. Læseplanerne er godkendt af
forstanderen, og opbevares på skolens server.
Undervisningsministeriets beskrivelse af indholdet for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer

Alment perspektiv
Mundtlig og skriftlig matematikfaglighed og matematikfærdighed trænes, og der lægges vægt på at øge viden og
begrebskendskab i forhold til matematisk indsigt. Det tilsigtes, at undervisningen i matematik fremmer lysten til
at bruge matematikken personligt og i samspil med andre som en kilde til forståelse og fordybelse.
Undervisningen leder altså hen imod en kombination af den teoretiske matematik med hverdagsoplevelser og anvendelse, så eleverne oplever matematik som et dynamisk fag med relationer til deres dagligdag.
Slutmål
Undervisningsministeriets beskrivelse af indholdet for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Forskellige lærebogsystemer, tidligere eksamensopgaver, selvlavede opgaver, SMARTboard, internettet
Arbejdsform og metode
Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger og
i fællesskab.
Andet
Undervisningen gennemføres på 42 uger og andrager i gennemsnit 4 lektioner á 45min. Pr uge
Evalueringsform
FP9, terminsprøve, standpunktskarakter, forældresamarbejde og e-mail til hjemmet
Noter til evalueringsform

Indholdsplan for Tjele Efterskole

B_Samfundsfag 8/9. klasse
Undervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
Skoleår

2020/2021

Oprettet

05-03-2009

Redigeret

31-07-2020

Formål
At give eleverne en undervisning der indholdsmæssigt svarer til det samme fag og alderstrin i folkeskolen.
Undervisningen tilrettelægges med respekt for elevernes forskelligheder, faglige standpunkt og alder.
Undervisningen foregår i et miljø, med forståelse, gensidig tolerance og ligeværdighed i både samtale og samvær.
Undervisningen fremmer elevernes udvikling mod at blive frie og ansvarlige individer, der kan bidrage, og stille
krav, til fællesskabet.
Gennem en boglig og faglig kvalificeret undervisning, udfordres eleverne til at fordybe sig og kvalificere sig såvel
fagligt, som personligt til et videre uddannelsesforløb. Undervisningsministeriets beskrivelse af formål og delmål
for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer

Indhold
Undervisningens indhold står i emnevalg og omfang mål med folkeskolen. Undervisningens konkrete udformning
er beskrevet af de respektive lærere i læseplanen for det enkelte hold/klasse. Læseplanerne er godkendt af
forstanderen, og opbevares på skolens server.
Undervisningsministeriets beskrivelse af indholdet for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer

Alment perspektiv
Undervisningen tilrettelægges så der er tale et dannelsesfag, hvor udgangspunktet ligger i samspillet mellem elev
og det omkringværende samfund. Faget handler om at vurdere, argumentere og endeligt en begyndende
nuanceret stillingtagen. Faget ses i forlængelse af skolens morgensamling, hvor dagens nyheder indgår som led i
den demokratiske dannelse.
Slutmål
Undervisningsministeriets beskrivelse af indholdet for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Konkrete tekster, film og materialer fra efterskolens bibliotek, fra CFU, fotokopier, DVD’er og CD-Rom.
I undervisningen inddrages computer bl.a. i form af undervisningssiden www.danskhistorie.dk
Arbejdsform og metode
Projektarbejde inden for de enkelte temaer - som gruppearbejde eller som individuelt
arbejde. Gruppevis eller individuel fremlæggelse mundtligt og/eller skriftligt. Gruppediskussioner og
-debatter. Fremstilling i forskellig relevante former Individuelt eller gruppevis.
Andet
Undervisningen i historie, samfundsfag og kristendomskundskab integreres for at forstærke elevernes oplevelse
af vor kultur og dem selv som en del af denne.

Evalueringsform
FP9, standpunktskarakter, forældresamarbejde og e-mail til hjemmet

Indholdsplan for Tjele Efterskole

B_Tysk 10 klasse
Undervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
Skoleår

2020/2021

Oprettet

05-03-2009

Redigeret

31-07-2020

Formål
At give eleverne en undervisning der indholdsmæssigt svarer til det samme fag og alderstrin i folkeskolen.
Undervisningen tilrettelægges med respekt for elevernes forskelligheder, faglige standpunkt og alder.
Undervisningen foregår i et miljø, med forståelse, gensidig tolerance og ligeværdighed i både samtale og samvær.
Undervisningen fremmer elevernes udvikling mod at blive frie og ansvarlige individer, der kan bidrage, og stille
krav, til fællesskabet.
Gennem en boglig og faglig kvalificeret undervisning, udfordres eleverne til at fordybe sig og kvalificere sig såvel
fagligt, som personligt til et videre uddannelsesforløb. Undervisningsministeriets beskrivelse af formål og delmål
for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer

Indhold
Undervisningens indhold står i emnevalg og omfang mål med folkeskolen. Undervisningens konkrete udformning
er beskrevet af de respektive lærere i læseplanen for det enkelte hold/klasse. Læseplanerne er godkendt af
forstanderen, og opbevares på skolens server.
Undervisningsministeriets beskrivelse af indholdet for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer

Alment perspektiv
Undervisningen skal udvikle elevernes bevidsthed og forståelse for tysk sprogbrug.
Eleverne vil få indsigt i kultur og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke den
internationale forståelse og dermed også forståelse for vor egen kultur.
Slutmål
Undervisningsministeriets beskrivelse af indholdet for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Bøger, tidsskrifter, fotokopier, båndafspiller, videoafspiller, tv, Internettet, ordbøger mv. og smartboard.
Uddrag afforskellige sprogforlags bøger og supplerende materialer, uddrag og opgaver fra sprogtidsskrifter,
avisanikJer, tv-reportager og -dokumentarer,
Informationer fra lntemettet, film, prøve-tekster og -Iytteøvelser, grammatikøvelser.
Arbejdsform og metode
Mini-projektarbejde inden for de enkelte temaer - som gruppearbejde eller som individuelt
arbejde. Gruppevis eller individuel fremlæggelse mundtligt og/eller skriftligt. Klassediskussioner og
-debatter. Skriftlig fremstilling i forskellig form Individuelt eller gruppevis.
Andet
Undervisningen gennemføres på 42 uger og andrager i gennemsnit 3 lektioner á 45min. Pr uge
Evalueringsform
FP10, standpunktskarakter, forældresamarbejde og e-mail til hjemmet
Noter til evalueringsform

Indholdsplan for Tjele Efterskole

B_Tysk 8/9 klasse
Undervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
Skoleår

2020/2021

Oprettet

05-03-2009

Redigeret

31-07-2020

Formål
At give eleverne en undervisning der indholdsmæssigt svarer til det samme fag og alderstrin i folkeskolen.
Undervisningen tilrettelægges med respekt for elevernes forskelligheder, faglige standpunkt og alder.
Undervisningen foregår i et miljø, med forståelse, gensidig tolerance og ligeværdighed i både samtale og samvær.
Undervisningen fremmer elevernes udvikling mod at blive frie og ansvarlige individer, der kan bidrage, og stille
krav, til fællesskabet.
Gennem en boglig og faglig kvalificeret undervisning, udfordres eleverne til at fordybe sig og kvalificere sig såvel
fagligt, som personligt til et videre uddannelsesforløb. Undervisningsministeriets beskrivelse af formål og delmål
for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer

Indhold
Undervisningens indhold står i emnevalg og omfang mål med folkeskolen. Undervisningens konkrete udformning
er beskrevet af de respektive lærere i læseplanen for det enkelte hold/klasse. Læseplanerne er godkendt af
forstanderen, og opbevares på skolens server.
Undervisningsministeriets beskrivelse af indholdet for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer

Alment perspektiv
Undervisningen skal udvikle elevernes bevidsthed og forståelse for tysk sprogbrug.
Eleverne vil få indsigt i kultur og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke den
internationale forståelse og dermed også forståelse for vor egen kultur. Undervisningen skal øge elevernes
indsigt samt forståelse for levevilkår og kultur i andre lande, hvor sproget tales.
Undervisningen skal medvirke til, at eleverne erkender sprogets betydning for personlig oplevelse og udvikling og
som grundlag for mellemfolkelig forståelse.
Slutmål
Undervisningsministeriets beskrivelse af indholdet for faget kan læses på ministeriets hjemmeside:
https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Bøger, tidsskrifter, fotokopier, båndafspiller, videoafspiller, tv, Internettet, ordbøger mv. og smartboard.
Uddrag afforskellige sprogforlags bøger og supplerende materialer, uddrag og opgaver fra sprogtidsskrifter,
avisanikJer, tv-reportager og -dokumentarer,
Informationer fra lntemettet, film, prøve-tekster og -Iytteøvelser, grammatikøvelser.
Arbejdsform og metode
Mini-projektarbejde inden for de enkelte temaer - som gruppearbejde eller som individuelt
arbejde. Gruppevis eller individuel fremlæggelse mundtligt og/eller skriftligt. Klassediskussioner og
-debatter. Skriftlig fremstilling i forskellig form Individuelt eller gruppevis.
Andet
Undervisningen gennemføres på 42 uger og andrager i gennemsnit 2 lektioner á 45min. Pr uge
Evalueringsform
FP9, standpunktskarakter, forældresamarbejde og e-mail til hjemmet

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Brobygning og skolevejl.
Undervisningen er omfattet af særlig lovgivning
Skoleår

2020/2021

Oprettet

01-05-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
Vejledningen om valg af uddannelse og erhverv på Tjele Efterskole skal sikre, at alle skolens elever har mulighed
for at modtage relevant og kvalificeret vejledning i valget af ungdomsuddannelse og efterfølgende erhverv.
Vejledningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs ønsker, ressourcer, interesser og evner, og det er
vejlederens opgave at hjælpe eleven til at vælge en vej, der vurderes som realistisk og opnåelig i forhold til
elevens personlighed og kompetencer.
Indhold
Brobygning:
Tjele Efterskole skal i henhold til lovgivningen sørge for, at elever i 10. klasse deltager i obligatorisk brobygning,
som har en varighed på 1 uge. Der skal brobygges til mindst to forskellige uddannelser, hvoraf den ene skal være
en erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse.
Skolevejledning:
Skolevejlederen har ansvar for at støtte og vejlede den enkelte elev, så eleven bliver i stand til at træffe et valg af
ungdomsuddannelse eller erhverv efter 9. og 10. klasse.
Vejlederen har ansvar for at sende ansøgning videre til den skole, som den unge søger om optagelse på.
Tilmeldingen skal ske via Undervisningsministeriets optagelsesportal www.optagelse.dk inden den gældende frist.
Vejlederen støtter eleverne i 8. klasse i at blive afklaret omkring, hvilken skole eleven vælger at tage det 9.
skoleår på. Vejlederen tilmelder ikke eleven til 9. klasse, idet eleven sammen med sine forældre selv har ansvar
for dette.
Alment perspektiv
Det har afgørende betydning for elevens livskvalitet, at valget af uddannelse og erhverv kan tages på et afklaret
grundlag, som indebærer en rimelig realistisk selvopfattelse. Elevens særlige personlighed og evner bør danne
udgangspunkt for vurderingen, og eleven støttes i at vælge en uddannelse, som passer til den enkeltes ønsker og
evner.
Slutmål
Eleverne i 9. g 10. klasse skal i løbet af februar måned - senest den 1. marts - være afklaret om, hvilken
ungdomsuddannelse eller anden aktivitet, de ønsker at påbegynde efter afslutningen af efterskoleopholdet på
Tjele Efterskole.
Elever i 8. klasse skal senest i løbet af april måned kunne gøre rede for, hvilken skole, de vil gå på i 9. klasse.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Vejlederen benytter de uddannelsesplaner, som er tilgængelige for alle på www.optagelse.dk.
Brochurer og informationsmateriale fra uddannelsesstederne uddeles til eleverne efter behov.
Den virtuelle vejledningsportal www.ug.dk benyttes til informationssøgning om uddannelserne af såvel
vejlederen som eleverne selv.
Arbejdsform og metode
Vejlederen sender informationsbrev eller –mail til elevens forældre, som inddrages aktivt i vejledningsarbejdet i
forhold til den enkelte elev.
Forældrene skal sammen med eleven efter nærmere anvisninger udfylde uddannelsesplan for deres eget barn.
I planen skal uddannelses- eller erhvervsvalget klargøres – således skal der stå, hvilken skole eleven ønsker at
tilmelde sig, og det anbefales, at der anføres prioriterede alternativer til det første valg af uddannelse
Ansøgning og uddannelsesplan skal skrives under af eleven samt den eller de forældre, som har forældreretten
over eleven. Alle elever under 18 år skal have forældreunderskrift, idet de ikke er personligt myndige.
Underskriften er vigtig, idet den sikrer, at vejlederen kun sender ansøgninger videre, som har fuld opbakning fra
elev og forældre.
Vejlederen indkalder eleverne til individuelle samtaler efter behov, og herigennem sikres det, at ansøgning og

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Brobygning og skolevejl.
Undervisningen er omfattet af særlig lovgivning
Skoleår

2020/2021

Oprettet

01-05-2010

Redigeret

31-07-2020

uddannelsesplan er udfyldt korrekt. Vejlederen hjælper eleven med tvivlsspørgsmål og afklaringer, som har
betydning for elevens erhvervsvalg.
Det er vejlederens ansvar at videresende ansøgning og uddannelsesplan rettidigt via www.optagelse.dk
Uddannelsesplan for samtlige elever bliver samtidig sendt elektronisk videre til det pågældende UU-center,
(Ungdommens Uddannelsesvejledning), som den enkelte elev hører ind under.
Andet
Er omfattet af særlig lovgivning, ref. lovbekendtgørelse nr. 270 af 23. marts 2017: Bekendtgørelse af lov om vejledning
om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.
Evalueringsform
Elevens uddannelsesplan.
Noter til evalueringsform
Uddannelsesplanerne for eleverne er Tjele Efterskoles dokumentation for elevens valg af uddannelse og erhverv.

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Efterskole Camp
Aktiviteten er ikke undervisning
Skoleår

2020/2021

Oprettet

03-06-2012

Redigeret

31-07-2020

Formål
At lade eleverne vise efterskolelivet for unge mennesker, der er usikre på, om efterskolelivet kunne være noget
for dem, samt lade de nuværende elever tage ansvaret for dem gennem en hel weekend.
Indhold
Kommende ansøgere til efterskolen får mulighed for at tilbringe en weekend på skolen. I løbet af weekenden vil
der foregå forskellige aktiviteter, fx bingo og forskellige boldspil. Gennem hele weekenden er det
skolens elever, der har ansvaret for gæsterne, både med hensyn til aktiviteter, sengetider og generel omsorg.
Alment perspektiv

Slutmål
At eleverne øver sig i at forstå de komplicerede relationer der er mellem dem selv og andre på en efterskole,
som på nogen punkter ligner en familie, men ikke er det.
At skolens elever får ejerskab over det miljø de repræsenterer og fremviser for gæsterne.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Der er sat ekstra lærere på weekeden, således at vi gennem store dele af weekenden er to voksne til stede. Der vil
blive indkøbt forskellige remedier til spil og anden hygge.
Arbejdsform og metode

Andet

Evalueringsform
Ingen
Noter til evalueringsform

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Ekskursion Naturfag
Undervisningen er pædagogisk tilrettelagt samvær
Skoleår

2020/2021

Oprettet

01-05-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
At styrke undervisningen i naturfagene og at give eleverne mulighed for at fordybe sig i naturvidenskaben på en
sjov og anderledes måde.
Indhold
Indholdet relaterer til den undervisning der er gennemført, eller indholdet planlægges som et selvstændigt
supplement til undervisningen.
Alment perspektiv
At fremme interessen og forståelsen for naturvidenskaben.
Slutmål
At eleverne har oplevet fagets stofomfang på en vedkommende og inspirenende måde
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Bus og museum, som Tangemuseet, kattegatcentret, etc
Arbejdsform og metode
Eksperimenteren og foredrag
Andet

Evalueringsform
Andet
Noter til evalueringsform
Skriftligt arbejde/noter, som indgår i den efterfølgende undervisning.
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Ekskursion Udd. Messe
Undervisningen er pædagogisk tilrettelagt samvær
Skoleår

2020/2021

Oprettet

07-06-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
I forlængelse af arbejdet med Studie-vejledningen, at fastholde elevernes fokus på at de skal vælge en
ungdomsuddannelse.
Indhold
Eleverne besøger uddannelsesmessen.
Alment perspektiv
Det danske samfund er under pres fra omverdenen, og manuelle job går i højere grad til lande med billig
arbejdskraft. Tidligere tiders sovepude, hvor man skelnede mellem håndens og åndens arbejde eksisterer ikke
længere. Globaliseringen er af regeringen blevet tolket som et krav om 95% videregående uddannelse, og det er
derfor vigtigt at alle elever udnytter muligheden for at få en ungdomsuddannelse.
Slutmål
De elever der måtte være i tvivl, er nu parat til sammen med UU-vejlederen at færdiggøre deres uddannelsesplan.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler

Arbejdsform og metode
Messebesøg
Andet

Evalueringsform
Andet
Noter til evalueringsform
Respons hos Studie-vejlederen

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Ekskursion Udlandsrejse
Skoleår

2020/2021

Oprettet

13-04-2009

Redigeret

31-07-2020

Formål
At opleve en kulturrejse med fokus på vore valgfag og værdier, samt et pædagogisk, socialt og fagligt formål.
Lejrskolen foregår på ski og snowboard i Norge, og det faglige sigte er primært idrætsligt.
Lejrskolen har både et pædagogisk, socialt og fagligt formål. Eleverne bor i hytter, og skal selv organisere
Rengøring og madlavning. Eleverne er sammensat efter eget ønske. Hver hytte har tilknyttet en lærer, der
hjælper med at gennemføre den sociale øvelse, det er at bo og leve sammen i en uge. I skiterrænnet udfordres alle
eleverne på deres aktuelle stade, af instruktører eller idrætslærere.
Indhold
Eleverne deltager på forskellige niveauer i dagens skioplevelser, der tilrettelægges så det passer til deres
forskellige kunnen indenfor ski eller snowboard. Der bliver brudt grænser og alle elever opnår glæden ved at
sejre i den nye og uvante sammenhæng. Turen tilrettelægges så dagene forløber efter samme modus som
hjemme på efterskolen. Dvs. de har været præget af en række obligatoriske aktiviteter; herunder bl.a. skiundervisning, fællesmøder, rengøring osv.

Alment perspektiv
Efter ca 4 til 5 måneders samvær, er mange elever havnet i et fastlåst rollemønster, der ofte baserer sig på
erfaringer og handlemønstre fra tidligere skolegang. Efterskolestarten er på afstand, og den store ekskursion til
nye og fremmede omgivelser, bringer nye værdier og handlemåder på banen. Nye roller og andre handlemåder
er nødvendige, og mange elever oplever en frigørelse fra de fastlåste normer eleverne imellem.
Slutmål
At den enkelte elev oplever at bryde egne grænser, og opdage nye relationer til kammeraterne. At den enkelte
elev oplever at have ansvar for egen og andres trivsel og deltage i praktiske opgaver af egen drift, så som
rengøring.

Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Rejsearrangør. Penge til indkøb af daglige fornødenheder hos de lokale handlende.
Arbejdsform og metode
Planlægning af skiaktiviteter. Bo-aktiviteterne organiseres og styres af eleverne.
Andet
Evalueringsform
Andet

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Elevråd
Undervisningen er pædagogisk tilrettelagt samvær
Skoleår

2020/2021

Oprettet

07-06-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
At træne eleverne i praktisk repræsentativt demokrati, med valg, konstituering, møder og udvalgsarbejde.
Indhold
Skolens 2. årselever starter et provisorisk elevråd i den første uge, og planlægger et valg til det kommende
elevråd. Elevrådet konstituerer sig og begynder at arbejde, med forskellige opgaver. Arbejdet støttes af to lærere
der virker som rådgivere i forhold til de organisatoriske spørgsmål og problemer. Elevrådet repræsenterer
eleverne over for lærerråd og skolens ledelse. Elevrådet behandler spørgsmål af etisk og demokratisk natur i
elevgruppen.
Alment perspektiv
Den demokratiske arbejdsproces indeholder sine egne spilleregler, skabt af love og kultur. Vælges en formand
direkte, eller konstituerer bestyrelsen sig. Skal der være ordstyrer og talerække. Kan der være vetoret. Er der
bindende aftaler og skal minoriteter også have taleret. Hvordan stemmes der, med simpelt flertal, eller på mere
rafineret måde.
Slutmål
At eleverne oplever at bliver hørt af skolens voksne på en struktureret måde, der er skabt ud af det
organisatoriske arbejde i elevrådet og blandt eleverne.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Mødelokale, sekretariat.
Arbejdsform og metode
Eleverne orienteres om de forskellige demokratiske processer, men virker i øvrigt frit på skolen.
Andet

Evalueringsform
Andet
Noter til evalueringsform
At elevrådet arbejder

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Fællesaften
Undervisningen er pædagogisk tilrettelagt samvær
Skoleår

2020/2021

Oprettet

12-03-2009

Redigeret

31-07-2020

Formål
At videreføre fortælletradition på efterskolerne. At opleve, at kultur udspringer i fælles oplevelser, både via
medier, men også ved at være sammen i det rum hvor oplevelsen udfolder sig. I fællestimen oplever eleverne
både egne, men også andres umiddelbare reaktion på de oplevelser der bliver videregivet af lærere, elever, og
foredragsholdere. Emner til fællesaftenen udspringer af skolens virke, dens egenart og værdigrundlag.
Indhold
Emner og historier fremført mundtligt og personligt, evt. støttet af elektroniske medier.
Alment perspektiv
På trods af den stærke individualisering af samfundslivet, og på trods af den voldsomme personificering af
elektroniske medier, mødes mennesker stadig til teateroplevelser, koncerter og demonstrationer. Samling,
fællesskab og fysik tilstedeværelse er stadig højt værdsat hos mennesker, og er en vigtig opgave for efterskolen
at bringe videre til den nye generation
Slutmål
At eleverne oplever den mundtlige og personlige fremførelse som værdifuld og kulturbærende
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Fællessal, elektroniske fremvisningsmidler
Arbejdsform og metode
Fortælling
Andet

Evalueringsform
Andet
Noter til evalueringsform
Indgår som en del af UMV

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Husarrangement
Undervisningen er pædagogisk tilrettelagt samvær
Skoleår

2020/2021

Oprettet

14-02-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
At styrke relationerne mellem eleverne indbyrdes, samt styrke elevernes ansvarsfølelse.
Indhold
Begivenheden kan være tema-fest, sangkonkurrence, musikquiz el. lign., hvor eleverne deltager aktivt i nye
sammenhænge/aktiviteter.
Alment perspektiv
Demokratisk dannelse, hvor eleverne har høj grad af indflydelse på planlægning og udførelse af arrangementet.
Slutmål
At styrke fællesskabet.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler

Arbejdsform og metode

Andet
Hver bo-enhed arrangerer én gang om året en aften for skolens øvrige elever. Tovholder er kontaktlærer(ne).
Evalueringsform
Andet
Noter til evalueringsform
Der samtales og vurderes på førstkommende husmøde.

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Håndværkerklasse
Undervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
Skoleår

2020/2021

Oprettet

01-08-2015

Redigeret

31-07-2020

Formål
Formålet med klassen er at de elever som er udfordret på læring i traditionel forstand, bliver mødt med en anden
form for undervisning, hvor de får lov til at udnytte deres praktiske/musiske kundskaber. Eleverne skal gennem
undervisningen blive i stand til at overføre teori til praksis, og opleve at der forudfor al gennemførelse af praktisk
arbejde ligger en grundig planlægning med beregninger og beskrivelse af projekterne. Hermed udnytter vi deres
uforløste læringspotentiale ved hjæp af holistiske læringsstile, hvor eleverne får brugt deres taktile (følesans),
visuelle og kinæstetiske (kroppen) forcer.
Undervisningen i dansk, matematik og engelsk skal gøre det muligt for eleverne at opnå karakteren 02 eller
højere, så de er i stand til at bestå FP9 eller FP10 i disse fag, for dermed at kunne leve op til optagelseskravene til
de tekniske skoler.
Indhold
Eleven undervises i væsentlige dele af alle fag der relaterer sig til folkeskolens afgangsprøve og 10. kl. prøve
Undervisningen tager afsæt i skolens værdigrundlag, som bla. vægter det enkelte menneskes ret til udvikling i
frihed og moralsk ansvarlighed, for derigennem at skabe forståelse, gensidig respekt og tolerence for hinandens
forskelligheder. Eleverne skal arbejde med:
inovation
Ide - udvikling - projektbeskrivelse - produkt
Indkøb af materialer
Konstruktion af definerede, og egne projekter
Regnskab og bogføring
Praktik uden for skolen
Alment perspektiv
Undervisningen vil øge eleverne forudsætninger og lyst til at deltage aktivt i voksenlivet, og forstå deres egen
rolle i et produktivt samfund, nu og i fremtiden.
Håndværkerklassens undervisning kan indgå som en (væsentlig) del af en inklusionsaftale.
Elevens optagelse i håndværkerklasse sker på baggrund af en skriftlig aftale med familien. Denne aftale beskriver
forudsætningerne og de forventede resultater der kan opnås for den pågældende elev.
Slutmål
At eleverne som minimum kan bestå folkeskolens afgangsprøve med 02 i fagene dansk, matematik og engelsk.
At eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at vurdere deres muligheder for
en fremtidig uddannelse, som eventuelt sigter mod en håndværksmæssig uddannelse.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Skolens almendeligt anvendte undervisningsmaterialer og undervisningsplatforme (webbaseret undervisning)
Værksted, værktøj, materialer, fagbøger, praktikplads.
Praktikplads
Arbejdsform og metode
Undervisningen varierer mellem teori og praksis. Eleverne inddrages i planlægningen af forskellige projekter,
hvor de overordnede rammer udstikkes. De skal være med til at skabe projekter, hvor de skal beskrive dem, lave
skitser, beregninger, samt udføre dem i praksis.
Mesterlære i praktikpladsen (gør som jeg).
Andet
Undervisningen tilrettelægges efter SMTTE modelle (sammehæng, mål, tiltag, tegn og evaluering)
Praktikpladsens mesterlære form er uvant for de fleste elever i skolesammenhæng, og forholdet til autoriteten
kan være en udfordring for nogle elever.
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Håndværkerklasse
Undervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
Skoleår

2020/2021

Oprettet

01-08-2015

Redigeret

31-7-2020

Evalueringsform
FP9 og FP10, samtaler med familien. Samtale med praktikpladsen. Terminsprøve.
Noter til evalueringsform
Undervisningen i håndværkerklassen skal primært evalueres på elevernes udvikling med hensyn til motivation,
engagement og selvtillid, da det er disse tre elementer, der er forudsætningen for at undervisningen i
skolefagene lykkes.
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Krea
Undervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
Skoleår

2020/2021

Oprettet

01-08-2017

Redigeret

31-7-2020

Formål
Formålet med faget er at eleverne skal udfordres på deres kreative side og opnå en større forståelse for, at
kreativitet og innovation er en stor del af vores uddannelse og dannelse.
Indhold
Undervisningen tager afsæt i skolens værdigrundlag, som bla. vægter det enkelte menneskes ret til udvikling i
frihed og moralsk ansvarlighed, for derigennem at skabe forståelse, gensidig respekt og tolerence for hinandens
forskelligheder.
Faget er praktisk musisk og indeholder elementer af billedkunst, performance, produktudvikling og
fremvisning/udstilling.
Alment perspektiv
Undervisningen vil øge elevernes forudsætninger og lyst til at deltage i aktiviteter, som kan styrke deres kreative side,
hvor fokus ikke er på det faglige aspekt, men det kreative.
Slutmål
At eleverne bliver i stand til at se og udnytte deres kreative side.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Værksted, materialer, smartboard, sakse, lim karton, computer
Arbejdsform og metode
Undervisningen varierer mellem teori og praksis. Eleverne inddrages i planlægningen af forskellige projekter,
hvor de overordnede rammer udstikkes. De skal være med til at skabe projekter, hvor de skal beskrive dem, samt
udføre dem i praksis.
Andet
Evalueringsform
Produkter, fremvisninger
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Inklusion
Undervisningen er omfattet af særlig lovgivning
Skoleår

2020/2021

Oprettet

03-08-2015

Redigeret

31-07-2020

Formål
At tilbyde særlig støtte til faglig undervisning i henhold til loven om inklusion §3a.
At tilbyde ekstra undervisning til elever med et behov for særlig faglig støtte, som ligger ud over det der tilbydes i
den almindelige undervisning, og som svarer til et ugentligt behov på op til 12 lektioner.
At etablere et beskrevet samarbejde med eleven og familien, så eleven oplever forbedrede muligheder for at få
udbytte af den almindelige undervisning.
At tilrettelægge undervisningen med særlig fokus på motivation og adfærd i undervisningssituationer, så elevens
læringspotentiale aktiveres og blomstrer.

Indhold
Skolen og familien udvirker en kontrakt for skoleåret, hvor der aftales den konkrete individuelle indsats, samt
evalueringsmøder med familien. Undervisningens indhold tager udgangspunkt i at stå mål med folkeskolen, dog
tilpasset den enkelte inklusionselevs faglige niveau og læringsmæssige forudsætninger. Der vil være særligt fokus
på at opnå karakteren bestået i de adgangsgivende fag, for at fremme muligheden for videregående uddannelse.
Undervisningens konkrete tilrettelæggelse tager udgangspunkt i skolens strukturelle muligheder, som inddrages i
det omfang skolen og familien aftaler.
Tolærerordning
Læsepædagog
Læsehjælp (CD-ord), læsetræning
Lektiehjælp, undervisningsplatform (undervisning på computer)
Relationspædagog (hjælp til adfærd i klassen)
Håndværker klasse (fokus på motivation og læringsadfærd)
Praktikforløb
Understøttende undervisning (skak, idræt, håndværk)
Alment perspektiv
Det er skolens oplevelse, at mange af vore elever med et fagligt standpunkt, der ikke er alderssvarende, mere
skyldes manglende motivation og adfærdsstrategi, end egentligt intellektuelle, eller fysiske udfordringer. Skolen
fokuserer derfor meget på undervisning kombineret med praktiske/fysiske aktiviteter, længerevarende
praktikforløb, samt hjælp/støtte fra en uddannet relationspædagog
Slutmål
At eleverne oplever fornyet lyst til at dygtiggøre sig med videreuddannelse for øje, samt opnår adgangsgivende
karakterer til den valgte videregående uddannelse.
At eleven har udarbejdet et uddannelsesforløb, der kan realiseres.
At evalueringen med forældrene resulterer i indfrielse af de opstillede mål og forventninger.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Undervisningsmidler/materialer og hjælpemidler inddrages efter elevens individuelle behov og efter aftale med
familien, eller eksterne myndigheders anbefaling.
Arbejdsform og metode
Forskellige relevante arbejdsformer inddrages i samarbejde med eleven og familien i det omfang det skønnes at
støtte elevens faglige udvikling:
Hjælp til forståelse og analyse af den faglige opgave/forventning
Hjælp til lektielæsning eller forberedelse
Hjælp og instruktion i brug af hjælpemidler
Samtale i eller uden for klassen med relation til elevens adfærd under indlæring
Struktureret samarbejde mellem skolen og familien
Struktureret samarbejde mellem elevens lærere

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Inklusion
Undervisningen er omfattet af særlig lovgivning
Skoleår

2020/2021

Oprettet

03-08-2015

Redigeret

31-07-2020

Tolærerordning
Praktik
Manuelt arbejde med kobling til kognitive processer.
Understøttende undervisning
Andet
Tjele Efterskole arbejder sideløbende med en håndværker klasse. Håndværker klassen kan helt eller delvist indgå
i inklusionsarbejdet, men det er ikke en forudsætning. En del af inklusionsarbejdet vil også kunne udføres med
udgangspunkt i elevens valg af linjefag. Linjefagene udgør en væsentlig del af skolens undervisningstilbud, og
kendetegnes ved at eleverne her oplever succes, motivation og krav til præstation.
Evalueringsform
Evaluering udføres som et møde/samtale på skolen, mellem ansvarlige lærere, ledelsen, eleven og familien.
Noter til evalueringsform
Det forventes at imklusionsundervisningen sætter eleven i stand til at opnå karakteren bestået i de
adgangsgivende fag, for at sikre muligheden for videreuddannelse.

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Intro/outro Afslutning
Undervisningen er pædagogisk tilrettelagt samvær
Skoleår

2020/2021

Oprettet

14-02-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
Afslutning af skoleåret.
Indhold
Sidste skoledag, hvor eleverne afhentes af forældrene. Sang, taler og udlevering af eksamensbeviser. Eleverne
siger farvel til hinanden.
Alment perspektiv
Efterskoleopholdet er en dannelsesrejse, som nu slutter.
Slutmål
At alle husker efterskoleåret som den bedste tid i deres liv
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Godt vejr
Arbejdsform og metode
Forsamling i det fri, eller i hallen
Andet

Evalueringsform
Andet
Noter til evalueringsform

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Intro/outro Bamsebo
Undervisningen er pædagogisk tilrettelagt samvær
Skoleår

2020/2021

Oprettet

14-02-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
At udvikle almene demokratiske færdigheder i fællesskabets tjeneste
Indhold
Tirsdag –fredag drager elever og lærere af sted til Bamsebo, hvor vi bor i hytter. Der er mange forskellige
aktiviteter på turen. Kanotur på Gudenåen, minigolf, tennis, svømmebad mm.
Der etableres et hverdagsforløb sammen med andre elever – indøvelse af færdigheder i at møde hinanden i
øjenhøjde
Alment perspektiv
At blive funktionelle borgere i demokratiske sammenhænge – øvelse i at fungere i tætte sammenhænge med
andre. Dette er sidste del af et 10 måneder langt fællesskab, og her er mulighed for at følge resultatet af den lange
proces med at skabe et ligværdigt fællesskab
Slutmål
At eleverne oplever fællesskabet som et resultat af mange måneders øvelse i demokratisk adfærd, egen indsats
for at acceptere og blive accepteret og nødvendigheden af hele tiden at have fokus på samværet.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Hytter som rum for den almindelige hverdag – praktiske omstændigheder (mad, inventar) er givne
Arbejdsform og metode
Lejrskole
Andet

Evalueringsform
Andet
Noter til evalueringsform
Samtaler og drøftelser af diverse tiltag

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Intro/outro Sidste aften/nat
Undervisningen er pædagogisk tilrettelagt samvær
Skoleår

2020/2021

Oprettet

14-02-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
At få afsluttet skoleåret på en måde som samler både elever og lærere om alt der er sket i løbet af året og hvor
der er plads til refleksion og tilbageblik over alle de oplevelser der har samlet, splittet og derudover sat sig i den
enkelte såvel som i fællesskabet.
At opleve og tydeliggøre fællesskabets placering i centrum.
At skabe plads til tanker, handlinger og samtaler omkring afskeden med skolen og kammeraterne.
Indhold
Der afvikles hver dag små konkurrencer mellem hytterne. Hver hytte får point efter deres placering, hver gang
de har været i konkurrence. Den sidste aften, torsdag, lægges point og placeringer sammen og en vinder(hytte)
udråbes og præmieres.
Revy skrevet og udført af eleverne i perioden op til afslutningen.
Nomineringer af årets forskellige typer og begivenheder.
Buffetaftensmad i flere omgange med dessert og aftenskaffe
Powerpoint præsentationer lavet af og om eleverne
Forskellige elevinspirerede indslag i en afslutningssceance i fællesteltet.
Udlevering af blå bog
Alment perspektiv
I denne aften/nat går eleverne fra at være skolens ansvar, til at være "frie", altså i stand til at færdes uden opsyn,
med de værdier og evner de har opnået gennem skoleåret
Slutmål
At eleverne er bevidste om det værdibaserede indhold af skoleåret, og oplever fællesskabet som attråværdigt og
givende på lang sigt.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler

Arbejdsform og metode
Sengetid er aflyst og eleverne kan færdes som de vil, dog under tilsyn og skyldig hensyntagen til Bamsebos regler.
Andet

Evalueringsform
Andet
Noter til evalueringsform
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Intro/outro skolestart 1. dag
Undervisningen er pædagogisk tilrettelagt samvær
Skoleår

2020/2020

1

Oprettet

13-04-2009 Redigeret

31-07-2020

Formål
At få introduceret eleverne til huset son den primære sociale relation, samt oplyse om, hvorledes eleverne
deltager i skolens daglige liv. At fastlægge de kommende normer og værdier for skoleåret og præcisere
fællesskabets betydning og den personlige indsats der bliver forventet.
Indhold
Hvert hus ( 12- 16 elever) fungerer som en enhed, sammen med en kontaktlærer. Huset
deltager i konkurrencerog spisning for at skabe kontakt og tryghed i en mindre gruppe, og for at
give eleverne mulighed for at "være sig selv" uden presset fra den store gruppe.
Forskellige øvelser og aktiviteter til at styrke de sociale relationer i husgruppen. Undervisningen inddrager klassiske
sociale øvelser som de kendes fra teambuilding. Husgrupperne udfordres i øvelser og konkurrencer, der
introducerer dem til skolen fysiske udformning og geografiske beliggenhed i Hammershøj.
Alment perspektiv
At komme til et nyt sted kan være svært, og det er let at forfalde til gamle handlemønstre - netop det mange
unge er taget på efterskole for at bryde. Kontaktgrupperne introduceres og der skal arbejdes med de første
elementer af den sociale aftale, som et efterskoleophold er. Inden for det første døgn lærer kontaktlærerne
eleverne at kende, og arbejder med at tømre huset sammen som en social enhed.
Slutmål
At eleverne føler sig trygge i deres husgruppe og er parat til at indtage resten af skolen og møde de andre elever
på en konstruktiv måde.
At de fleste elever kan færdes hjemmevant på skolens område, og er klar over hvilke forventninger der stilles til
deres adfærd.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler

Arbejdsform og metode
Plenum, gruppearbejde, lege, spil, samtale m.v.
Andet

Evalueringsform
Andet
Noter til evalueringsform
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Kontaktgruppemøde
Undervisningen er pædagogisk tilrettelagt samvær
Skoleår

2020/2021

Oprettet

12-03-2009

Redigeret

31-07-2020

Formål
Kontaktgruppen skaber en tæt og personlig kontakt mellem et mindre antal elever og K-læreren. Gruppen
bevares gennem hele skoleåret, og K-læreren er ansvarlig for de enkelte elever trivsel på skolen, samt primær
kontaktperson til elevernes forældre.
Indhold
På et ugentligt møde (skemalagte lektioner) samles eleverne i kontaktgruppen for at modtage information og
diskutere emner af almen interesse. I den lille gruppe er det muligt at komme til orde og gennemføre diskussioner
og samtaler af længere varighed. Samværet afspejler skolens værdigrundlag, og er den primære indfaldsvinkel
for elevernes forståelse og kendskab til skolens adfærdskodeks. Ud over de fastlagte møder, følger K-læreren op
på elevernes trivsel i det omfang det er nødvendigt. Opstår der problener med elevens trivsel, som ligger ud over
K-lærerens kompetence, involveres ledelsen.
Alment perspektiv
Kontaktgruppen består af et mindre antal elever, der gennem hele skoleåret er sammen med den samme Klærer. Antallet skal være under 16, for at opnå tilstrækkelige tætte og personlige relationer
Slutmål
At elevens trivsel er kendt, bearbejdet og kommunikeret til barnets forældre.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler

Arbejdsform og metode
Møde i grupper og individuelle samtaler
Andet

Evalueringsform
Forældresamtale, e-mail, internetbaseret trivselsundersøgelse
Noter til evalueringsform

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Læskanon
Undervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
Skoleår

2020/2021

Oprettet

01-08-2015

Redigeret

31-7-2020

Formål
Formålet med faget er at styrke elevernes læsefaglighed og –lyst.
Indhold
Undervisningen tager afsæt i skolens værdigrundlag, som bla. vægter det enkelte menneskes ret til udvikling i
frihed og moralsk ansvarlighed, for derigennem at skabe forståelse, gensidig respekt og tolerence for hinandens
forskelligheder.
Faget giver den enkelte elev mulighed for at vælge lige netop den litteratur som interesserer ham eller hende, for at
styrke den enkeltes læsekompetencer.
Alment perspektiv
Undervisningen vil øge elevernes forudsætninger og lyst til at være aktive læsere i voksenlivet, og forstå værdien af at
kunne læse i et samfund, hvor en stor del af kommunikation foregår skriftligt(mails, sociale medier).
Slutmål
At eleverne oplever fornyet lyst til at dygtiggøre sig med videreuddannelse for øje.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Bøger, artikler, internet, computer.
Arbejdsform og metode
Eleverne arbejder selvstændigt i klassen eller på aftalte steder
Andet
Arbejdsformen bygger på en høj grad af tillid til den enkelte elev og dennes engagement og lyst til at dygtiggøre sig.
Evalueringsform
Andet

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Weekendafslutning

Undervisningen er pædagogisk tilrettelagt samvær
Skoleår

2020/2021

Oprettet

01-04-2016

Redigeret

31-07-2020

Formål
At få afsluttet skoleugen på en måde som samler både elever og lærere om alt der er sket i løbet af ugen og hvor
der er plads til refleksion og tilbageblik over alle de oplevelser der har samlet, splittet og derudover sat sig i den
enkelte såvel som i fællesskabet.
At opleve og tydeliggøre fællesskabets placering i centrum.
Indhold
Eleverne samles med lærerne i spisesalen, hvor der bliver fulgt op på ugen og givet fælles beskeder, som vedrører
weekendens og den kommende uges aktiviteter.
Alment perspektiv
I en fortravlet hverdag kan vi ofte glemme det nære og tage os tiden til at dvæle lidt i nuet. Eleverne får her muligheden
for at nyde hinandens selskab, inden de spredes for alle vinde i forbindelse med weekenden.
Slutmål
At eleverne bliver bevidste om det værdibaserede indhold af et afslappet samvær i hyggelige og trygge
omgivelser, og oplever fællesskabet som attråværdigt og givende på lang sigt.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Spisesal, kaffe, the, saftevand, kage/brød
Arbejdsform og metode
Forsamling i spisesalen
Andet
Evalueringsform
Andet

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Linjefag Animation
Undervisningen er et valgfag
Skoleår

2020/2021

Oprettet

19-03-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
Eleverne skal komme rundt om hele arbejdsprocessen i en animationsfilm fra idé til færdigt produkt og
grundprincipperne for animation. Eleverne skal afprøve forskellige animationsteknikker fx cut out, tegne
animation samt forskellige computerprogrammer til animation. Faget henvender sig til alle, og det er ikke et krav,
at eleverne kan tegne. Eleverne skal lære at fortælle deres historier med billeder og gøre deres budskab levende.
Undervisningen rummer også mulighed for, at hente inspiration andre steder i form af virksomhedsbesøg til
tegnefilmsstudier og filmfestivaler. Eleverne skal derudover tilegne sig evnen til at redigere film.
Indhold
Eleverne vil gennemgå forskellige former for forløb. Blandt andet skal de lære at arbejde med animation på
computer. De skal også arbejde med tegneanimation. De vil få undervisning i historiske forløb omkring
animation. Fra Disney til Dreamwork. Der kan være en studietur under forløbet hvor eleverne vil se hvordan der
bliver arbejdet med animationer i dagligdagen. Der arbejdes med billedopbygning og analyse af billeder.
Alment perspektiv

Slutmål
Eleverne skal have tilegnet sig evnen til at skabe animationer, 3D og 2D og tegneanimationer. De skal endvidere
kunne bruge videoredigeringsprogrammer. En kultur forståelse af hvordan animationer har udviklet sig gennem
de sidste 100år.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Computer, Lightboard, webcam, animationsværksteder, DVD-film (Disney, Dreamwork og andre animationsfilm).
Mudbox Maya3D og videoredigering.
Arbejdsform og metode
Der arbejdes meget med animationer på computeren da de skal tilegne sig evnen til at skabe 3D og 2D
animationer. Billedanalyse modeller. Tegneteknikker. Videoredigering
Andet

Evalueringsform
Andet
Noter til evalueringsform
Fremvisning af produkter.
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Linjefag BMX, scooter, skate
Undervisningen er et valgfag
Skoleår

2020/2021

Oprettet

19-03-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
Målet med vores linjefag på hjul er, at når eleverne er kommet igennem et skoleår, har de ikke kun udviklet sig som
udøvere, men også fået et større og bredere kendskab til alle aspekter af sporten og kulturen.
Indhold
Linjefag på hjul indeholder de fire discipliner, BMX Racing – BMX Freestyle – Skateboard – Løbehjul.
Alment perspektiv
I faget vil man kigge på og berøre alt fra det tekniske omkring udstyret man kører på, til det taktiske og fysiske
omkring sporten og kulturen, men også leg vil blive en del af undervisningen. Derudover vil der blive brugt tid på den
teoretiske og historiske side af sporten og kulturen, hvor vi vil arbejde med fysisk træning, træningsplanlægning,
bane og rampe opbygning, og ser og laver film om sporten og kulturen.
Slutmål
At eleverne har haft en god personlig og fælles oplevelse med sit udstyr og personlige interesse i centrum.

Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Udendørs BMX bane, Indendørs BMX bane, Freestyle ramper, Cykelværksted, Trail område i skov, Trial område,
Skolebus, Skolecykler, styrketrænings rum.
Arbejdsform og metode
Udendørs BMX bane, Indendørs Skatepark, Udendørs Street og skate areal, Udendørs Skatebowl, Trail område i skov,
Skolebus, Styrketræningsrum, mobil startgate.
Andet
Køreture til forskellige BMX baner og områder, vil være en del af den daglige undervisning.
Evalueringsform
Andet

Noter til evalueringsform
Måles på konkurrence resultater, fysiske målinger og lignende.
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Linjefag esport
Undervisningen er et valgfag
Skoleår

2020/2021

Oprettet

31-07-2017

Redigeret

31-07-2020

Formål
Eleven skal udvikle sin viden og sine evner i Counter Strike Global Offensive og/eller
League of Legends. De skal udvikle kompetencer, som kan hjælpe dem til at udvikle dem
som menneske. Derudover opbygge bedre sunde vaner omkring esport.
Indhold
Kommunikation – Eleven skal kunne formidle ros, kritik, taktik, ønsker og planer på deres respektive hold på den mest
hensigtsmæssige måde i forhold til at det skal være konstruktivt og motiverende. Eleven skal have kommunikationsøvelser som er med til at styrke deres pågældende holds samarbejde. Derudover skal eleven have kendskab og
forståelse af hvilken kommunikation der er vigtig i holdbaserede strategiske spil.
Samarbejde – Eleven skal kunne samarbejde på et hold med deres egen rolle for øje til at opnå et fælles mål og sejre
igennem dette. Hierarki skal findes på en naturlig og gunstig måde til at få det optimale ud af hinanden og dermed
holdene igennem et effektivt samarbejde, hvor man bruger hinanden på en god måde.
Rollefordelingen – Eleven skal have forståelse for de forskellige roller, der er i elevens pågældende spil samt
anerkendelse af sin egen rolle. Eleven skal have værktøjer til at opbygge forståelsen og viden om at forbedre sin rolle på
holdet.
Sundhed – Eleven skal have kendskab til effekten af bevægelse og hvorfor dette bør kombineres ved dyrkelse af
esport. Derudover skal eleven have viden om effekten af motion, sund kost og hvordan disse 2 ting påvirker kroppen.
Eleven skal indgå i fysisk krævende øvelser og aktiviteter som kan kompensere for de ledder i kroppen som ikke bliver
aktiviteret på samme måde som i andre sportsgrene i modsætning til esport som er meget stillesiddende. Dette
indebærer også ergonomi i forhold til deres krop og indvirkningen på kroppen.
Taktiske forståelse – Eleven skal kunne bruge relevante taktiske redskaber til at kunne opnå bedre resultater i
samarbejde med sit hold, lære at læse modstanderen og spillet til at kunne præstere bedre selv. Eleven skal lære at
kunne analysere og udvælge de bedste beslutninger hurtigt ud fra analyserne.
Eleven skal derudover lære at kunne sammensætte gode strategier og taktikker både i forhold til holdets styrker,
svagheder samt modstanderen.
Tankegang – Eleven skal lære at kunne bruge sig selv og sine kompetencer bedst muligt psykisk. Det involverer at
eleven lærer at holde sine følelser i ro samt får viden og værktøjer til at kunne holde fokus, koncentration og et
positivt sind.
Etik og Moral – Eleven får viden og kendskab til etik og moral i esport, samt hvordan det spiller ind på elevens renommé.
Medietræning – Eleven lærer at benytte sig af sociale medier, streaming og får træning i medietræning. Opbygning af
sociale relationer til holdkammerater igennem øvelser, fælles arrangementer og aktiviteter. Derudover skal eleven have
viden om professionelle esports kontrakter, deres juridiske bindende kraft og spillerens egne rettigheder.
Alment perspektiv
Esport er en sportsgren i kraftig fremdrift. Der er mange myter forbundet med computerspil og dets udøvere.
Gennem undervisningen vil vi vise, at computerspil sagtens kan kombineres med en sund livsstil, hvor de unge
mennesker kan udvikle sunde færdigheder inden for It og dermed være en skabende og kreativ del af vores
Samfund.
Slutmål
At eleverne oplever øget fysisk og psykisk velvære, samt følelsen af at de har udviklet sig taktisk . At de finder esport og
It-færdigheder så spændende at de fortsætter med at være i sporten, når de forlader Tjele Efterskole.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Hver elev skal selv medbringe en gaming computer med følgende præinstallerede programmer: Counter Strike Global
Offensive og eller league of legends, Steam og Discord. Derudover skal man medbringe til computeren det nødvendige
tilbehør såsom: Tastatur, mus, musemåtte og headset. Ingen højtalere og maksimalt 1 skærm.
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Linjefag esport
Undervisningen er et valgfag
Skoleår

2020/2021

Oprettet

31-07-2017

Redigeret

31-07-2020

Arbejdsform og metode
Eleverne skal respektere hinanden, både hvad angår lydniveauet i lokalerne og aktioner ingame samt måden de
tiltaler hinanden på. De skal respektere hinandens ting og generelt undlade at gøre skade på inventar i tilfælde af
udbrud. Ingen voldsomme bevægelser i rum med computerne og dyrt udstyr.
Til events er der opsat sengetider i forhold til at tage hensyn til optimering af deres sundhed og ydeevne. Her gælder
de samme regler som hjemme med at man respekterer hinanden, det vil sige modstandere, medspillere, tilskuere
og officials osv.
Esports udøvere kommer hinanden mere ved end i andre sportsgrene og derfor er deres opførsel overfor hinanden
essentiel.
Andet
Evalueringsform
Andet

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Linjefag Forfatter
Undervisningen er et valgfag
Skoleår

2020/2021

Oprettet

19-03-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
At sætte fokus på muligheden for at bidrage til fællesskabet som producent af litteratur.
At turde inddrage dele af personligheden i det offentlige rum. At kunne fremlægge en tekst over for et publikum
At udvikle den kreative skriveproces samt formidle kendskab til udvalgte forfatterskaber. At skabe forståelse for
skribentens placering i tid og kultur.
Undervisningen er baseret på oplevelse med fokus på kreativ frisættelse i skriveprocessen. Gennem samvær og
sparring med andre styrkes evnen til at fokusere og arbejde med det private rum. Eleverne skal offentliggøre
deres arbejde på tryk eller tale, for dermed at styrke forståelsen af individets placering i fællesskabet, et
fællesskab der er større end vennekredsen.
Indhold
På forfatterlinjen er det intentionen at motivere eleverne til at skrive og præsentere historier af forskellig slags.
Det gøres ved at give indblik i udvalgte forfatterskaber, forarbejde oplevelser fra andre bøger og film. Dertil
opsøger vi foredrag med forfattere og søger inspiration fra dagligdags oplevelser. Forskellige fortællemåder (fx
splatterfortællinger, utroværdige jeg-fortællinger) afprøves. Forfatterlinien udgiver et månedsblad med
forskelligartede indlæg, spændende over hele genreområdet.
Der er 2 tovholdere på linjen, med dansk og filosofi som speciale, men derudover vil andre lærere byde ind med
korte, specialiserede forløb. På den måde får du det bedste fra undervisere der hver især gør det, de er bedst til
og mest engagerede i. Vi vil ud af huset med vores nye linje! Vi arrangerer forfatter-symposier og –kurser med
gæsteundervisere udefra. En del af disse gæsteundervisere skal være udgivende forfattere, og vi vil deltage i
forskellige forfatter-konkurrencer og forsøge at få udgivet noget af det materiale, vi producerer i løbet af året.
Alment perspektiv
Forfatteren (kunstneren) fungerer som talerør for samfundets strømninger og understrømninger. Individet kan
være med eller mod samfundet, men ikke fungere uden, da forfatteren kun kan erkende sig selv gennem
fællesskabet.
Slutmål
Eleverne kan arbejde som forfattere individuelt og som gruppe. Eleverne kan udtrykker sig i traditionelle
skriveformer og de finder deres egen foretrukne udtryksform inden for litteraturen. Eleven tør/kan stå frem som
person og fremføre et værk over for et publikum.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Elektroniske, så vel som papirbaserede medier.
Arbejdsform og metode
Arbejdet veksler mellem obligatoriske genrer og elevens eget valg. Der forventes en del skrivearbejde uden for
undervisningstiden. Skrivemåden er en proces, så der skrives og genskrives. Eleverne inddrages i evalueringen af
hinandens produkter.
Andet
Hovedleverandør af tekst til dramaugen
Evalueringsform
Andet
Noter til evalueringsform
Samtale og deltagelse i diskussionsrum. Offentliggørelse af produkter. Forfatterliniens faste udgivelse.

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Linjefag Kunst & design
Undervisningen er et valgfag
Skoleår

2020/2021

Oprettet

19-03-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
At udvikle elevernes evner til at udfolde sig kreativt, samt tilegne sig viden om kunst, medier og andre
udtryksformer.
At udtrykke sig nonverbalt i forskellige materialer, klassiske materialer som maling og ler, materialer fra naturen,
samt materialer fra nedbrydning og genbrug.
At udvikle elevernes forståelse for kunsten som en væsentlig del at et demokratisk samfund, og ikke blot et
samlerobjekt for styrtende rige.
Indhold
Eleverne arbejder med billeder i både klassisk og alternative materialer.
Rumlige figurer i klassiske, naturlige og kunstigt, industrielt fremstillede materialer
Genbrugsmaterialer fra såvel husholdningen og tøj, som industrielt fremstillede materialer
Eleverne skaber deres egen portfolio og udstiller den.
Alment perspektiv
Som et led i den demokratiske dannelse, er det vigtigt at eleverne oplever kunsten i den fulde bredde, både som
elitært samlerobjekt og provokerende, grænseoverskridende bevægelse. Det er endvidere vigtigt at vise den
danske samfundsudvikling som baserer sig på håndværk/kunsthåndværk af høj kvalitet.
Slutmål
At eleverne opnår glæde og tilfredshed ved udøvelse af billedmæssige udtryk og oplever
mangfoldigheden af de mange sanseindtryk. Samtidig er målet, at liniefagets aktiviteter
afstedkommer øgede færdigheder i forskellige teknikker.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Der arbejdes med sandblæsningskabine, glasovn, ler, ostevoks, fiberbeton, akvarel og akryl, sampling, gummi,
genbrugsmaterialer, samt materialer til smykkefremstilling.
Arbejdsform og metode
Læreroplæg og -instruktioner, præsentation og analyse af billedkunst af andre udøvere,
videogengivelser af kunstnere i arbejde. Der arbejdes med
strukturerede fællesopgaver, eksempelvis på grundlag af billedmæssige forlæg, men arbejde og
processer i øvrigt vil i det væsentlige tage udgangspunkt i den enkelte elevs ønsker om at
udtrykke iagttagelser, betydninger, fantasier og holdninger i billeder, og deraf følger, at
undervisningen i det væsentlige vil have præg afhjælp og støtte til den enkeltes arbejde og
dermed til elevernes individuelle udvikling.
Andet

Evalueringsform
Andet
Noter til evalueringsform
Elever udstiller deres værker på skolen, og i lokalområdet, samt etablerer en større udstilling, hvor eleverne selv
forestår arbejdet før, under og efter udstillingen. Herunder at lave indbydelser, ophængning af værker, vise
gæster rundt, nedtagning og evaluering af udstillingens forløb.

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Linjefag Life Skills
Skoleår

2020/2021

Oprettet

31-07-2014

Redigeret

31-07-2020

Formål
At eleverne får troen på sig selv - både inden for fagets aktiviteter og generelt. At eleverne bliver udfordret af
underviser og lærer at udfordre dem selv. Eleverne skal til sidst gerne være i stand til selv både at turde mere end før
og være i stand til selv at skabe.
Indhold
Dans, dramaøvelser, bevægelse, sangteknik, kor, gymnastik, photoshoot, verbalt udtryk, mentalt fitness og
lignende.
Alment perspektiv
Vi danner og uddanner unge mennesker til at blive velfungerende borgere i et demokratisk samfund gennem en
opbygning af deres selvværd. De lærer med andre ord at træde op.

Slutmål
At eleverne rykker sig både indenfor dans, sang og teater og ikke mindst mentalt i forhold til troen på egne evner og
eget værd.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Instrumenter, rekvisitter, musik, videoer.
Arbejdsform og metode
I et trygt og åbent miljø arbejder eleverne med små mentale øvelser ugentlig, der er med til at forbedre deres
selvbillede og selvværd.
Kroppen bruges både i almindelig fysisk aktivitet så som træning og gang, men også i koreografi. Både lærer og elever
er med til at skabe både ide og slut resultat.
Sangundervisning foregår både i flok og med solo-undervisning.
Dramaøvelserne er klassiske teatersports-lege, hvor eleverne bliver udfordret i udtryk og bevægelse.
Andet
Life Skills på Tjele efterskole henvender sig ikke til de allerbedste som gerne vil være bedre, men til dem der er
tiltrukket af det at underholde og gerne vil prøve sig selv af, bryde egne grænser og blive bedre inden for dette felt!
Faget handler om at udvikle selvtillid, evner og ikke mindst få prøvet sig selv af inden for forskellige performancegenrer. Det handler om at opnå en tro på egne evner og få en masse redskaber og erfaring inden for det at optræde.
Evaluering
Eleverne udfylder spørgeskema i starten af året. Der laves delmål for det første halve år. Derefter laves der nye mål
samt slut-evaluering.
Noter til evalueringsform

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Studietur Animation
Undervisningen er pædagogisk tilrettelagt samvær
Skoleår

2020/2021

Oprettet

19-03-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
At give eleverne indblik i andre kulturer. Turen har altså et kulturelt sigte, hvor vi forsøger at åbne verden for vores elever
og lade dem møde andre vestlige kulturer. Turen går til en større europæisk by, hvor vi besøger byens seværdigheder og
lærer om dens kultur.
Indhold
Besøg på museer.
Alment perspektiv

Slutmål
Eleverne vil opnå viden omkring hvordan professionelle arbejder med animation og stemme synkronisering.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler

Arbejdsform og metode
Ekskursionstur
Andet

Evalueringsform
Andet
Noter til evalueringsform
Fælles evaluering i plenum efter turens afslutning

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Studietur BMX.
Undervisningen er pædagogisk tilrettelagt samvær
Skoleår

2019/2020

Oprettet

19-03-2010

Redigeret

31-07-2019

Formål
Målet med BMX studieturen, er at eleverne får en fælles oplevelse med BMX cyklen i centrum.
Indhold
Studieturen vil indeholder en tur over tre dage, hvor man vil stifte bekendtskab med nye områder og steder
for alle de tre grene af BMX sporten, BMX Racing, BMX Freestyle og Trial.
Alment perspektiv
Turen vil være med til give, alle på BMX holdet indblik i de forskellige grene af BMX sporten, og skabe nye sociale
relationer.
Slutmål
At eleverne har haft en god personlig og fælles oplevelse med BMX cyklen i centrum.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Udendørs BMX baner, Freestyle ramper, Trial områder, Skolebusser.
Arbejdsform og metode
Arbejdsformen bliver lagt an på at eleverne delagtiggøres og har stor medbestemmelse i hvad undervisningen
skal indeholde. Som metoder bruges aktiv deltagelse af læren, pædagogisk tilrettelagt samvær og coaching som
en del af de værktøjer, der arbejdes med.
Andet

Evalueringsform
Andet
Noter til evalueringsform
Om der er skabt nye relationer, venskaber på tværs af de forskellige grene af BMX sporten.

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Studietur Esport
Undervisningen er pædagogisk tilrettelagt samvær
Skoleår

2020/2021

Oprettet

31-7-2018

Redigeret

31-7-2020

Formål
Eleverne oplever en anden kultur, hvor de kan søge inspiration ved at observere andre esportsudøvere.
Indhold
Besøg i lokale esportsforeninger. Samtaler med udøverne om taktik, analyse mm.
Alment perspektiv
Eleven kvalificeres gennem sin nye viden og indsigt til at optimere sine taktiske og analytiske evner.
Slutmål
At eleverne har haft en god personlig og fælles oplevelse, hvor gaming, gennem kulturelle oplevelser, har været i fokus.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Bus, hostel, lokale foreninger.
Arbejdsform og metode
Ekskursion.
Andet
Evalueringsform
Samtale om turens oplevelser og eventuelt samarbejde med en lokal esportsforening
Noter til evalueringsform

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Studietur Forfatter.
Undervisningen er pædagogisk tilrettelagt samvær
Skoleår

2020/2021

Oprettet

19-03-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
Eleverne oplever en anden kultur, hvor de kan søge inspiration til deres fortsatte udvikling som forfattere.
Indhold
Besøg på museer og evt. lokale ”skriveværksteder”.
Alment perspektiv
Eleven kvalificeres gennem sin nye viden og indsigt til at skrive i et bredere perspektiv.
Slutmål
At eleverne har haft en god personlig og fælles oplevelse, hvor forfatterskabet, gennem kulturelle oplevelser,
har været i fokus.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Bus, hostel, museer
Arbejdsform og metode
Ekskursion
Andet

Evalueringsform
Samtale om turens oplevelser og skriftliggørelse i form af rejsebeskrivelse.
Noter til evalueringsform

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Studietur Kunst & design.
Undervisningen er pædagogisk tilrettelagt samvær
Skoleår

2020/2021

Oprettet

19-03-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
Eleverne oplever en anden kultur, hvor de kan søge inspiration til deres fortsatte udvikling som
kunstnere.
Indhold
Besøg på museer og evt. lokale udøvende kunstnere.
Alment perspektiv
Eleven opnår en større og bredere indsigt i teknikker inden for forskellige kunstarter.
Slutmål
At eleverne har haft en god personlig og fælles oplevelse, hvor kunsten, gennem kulturelle oplevelser, har
været i fokus.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Bus, hostel, museer
Arbejdsform og metode
Ekskursion.
Andet

Evalueringsform
Samtale om turens oplevelser og fremstilling af produkt baseret på oplevelser i forbindelse med
ekskursionen.
Noter til evalueringsform

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Morgensamling
Undervisningen er pædagogisk tilrettelagt samvær
Skoleår

2020/2021

Oprettet

12-03-2009

Redigeret

31-07-2020

Formål
At samle eleverne et kvarter hver dag inden skolestart for at samtale og modtage beskeder, samt debattere enkelte
dagsaktuelle temaer fra skolen hverdag eller fra verdenen uden om skolen.
Dagen startes i fællesskab, og der ses TV avis i ca 5 minutter, med efterfølgende debat, eller kommentarer, der
relaterer til samfundet her og nu, eller efterskolelivet.
Debatten kan tage udgangspunkt i aktuelle emner fra nyhederne, eller udspringe af forberedte
indlæg, fra eleverne, elevrådet eller lærerne. Ideologiske og moralske emner for efterskolelivet kan tages op til
morgensamlingen og med fordel give afsæt til viderebearbejdning i den efterfølgende time
Indhold
Skolens værdigrundlag. Pressens dagsorden for dagen. Alle vinkler på efterskolelivet.
Alment perspektiv
Dette forum er specielt velegnet til den demokratiske dannelse. Her bliver der et dagligt fokus på, at vi ikke lever
isoleret i skoleverdenen, og alle kan byde ind med kommentarer eller meninger. Nyhederne har i en
menneskealder været det medie der sætter dagsordenen for dagliglivet i Danmark. Tidligere var det aviser, men
vore elever læser ikke aviser regelmæssigt, og bruger for det meste kun elektroniske medier. Der er ikke
erfaring for at elever der søger Tjele Efterskole medbringer en kultur omkring nyheder. Nyheder er i den ene eller
anden form en forudsætning for et frugtbart demokratisk liv, og er ud over vejret det oftest anvendte
samtaleemne mellem mennesker der ikke er direkte forbundne.
Slutmål
At eleverne oplever skolens værdigrundlag som nærværende og virkeligt i samværets form og indhold. At
eleverne starter undervisningen samlet, og oplever et fællesskab der tager udgangspunkt i en fælles dagsorden,
afstedkommet af dagens nyheder eller begivenheder på skolen.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Fællessal med audivisuelle hjælpemidler.
Arbejdsform og metode
Informationer, debat og nyheder. Ordstyrer, oplægsholder og plenum
Andet
Morgensamlingen er også starten på undervisningen, så lærerne på alle skolens klasser er til stede sammen med
eleverne. Morgensamlingen bliver således også starten på undervisningen i dagens første time, med mulighed for
at videreføre emner og debatter fra fællessalen.
Evalueringsform

Noter til evalueringsform
Evalueres i UMV

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Motion Idrætsdag
Undervisningen er pædagogisk tilrettelagt samvær
Skoleår

2020/2021

Oprettet

28-05-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
At styrke fællesskabet, den folkelige og demokratiske dannelse
Indhold
Samvær med et fysisk aspekt.
Alment perspektiv
At eleverne motiveres til fysisk bevægelse for at forstå vigtigheden af en krop i et sundt legeme.
Opleve glæden ved at bevæge sig alene eller sammen med andre.
At styrke efterskolearbejdet yderligere i forbindelse med at skabe sammenhold
Styrke elevernes selvværd.
Eleverne sammensættes udfra forskellige kriterier.
Styrke eget kendskab til egne evner og formåen.
Slutmål
Større indsigt i vigtigheden af en krop i et sundt legeme.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Hallen og omgivelserne. Rekvisitter.
Arbejdsform og metode
En dag med ca. 7 lektioner
Andet
Idrætsdagen varetages af seks lærere.
Evalueringsform
Andet
Noter til evalueringsform
Snak i klasserne efterfølgende om indhold, varighed mm.

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Motion: motions- og styrketræning
Undervisningen er pædagogisk tilrettelagt samvær
Skoleår

2020/2021

Oprettet

13-04-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
Den enkelte elev skal have mulighed for at træne motion og styrke
Indhold
Den enkelte elev kan ud fra egen lyst og ambition benytte rummet. I rummet findes redskaber til forskellig
former for motion- og styrketræning
Alment perspektiv
Vi lever i et samfund, hvor kost, motion og sundhed er centrale områder for udvikling af en god livskvalitet.
Hverdagen kan ofte være meget stillesiddende, hvilket ikke er sundt på sigt. Øget muskelstyrke og god kondition
giver også eleverne mere overskud i dagligdagen.
Slutmål
Eleverne skal gerne lære at tage ansvar for egen sundhed. Bl.a. gennem en brug af forskellige motionsformer. Her
er motionsrummet en af en længere række tilbud.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Håndvægte, vægtstænger og vægte, ribbe, elastikker, løbebånd og motionscykel mv.
Arbejdsform og metode
Eleverne træner efter egen lyst og motivation. Der er mulighed for vejledning, primært fra kyndig aftenvagt.
Andet

Evalueringsform
Andet
Noter til evalueringsform

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Motion: Natløb
Undervisningen er pædagogisk tilrettelagt samvær
Skoleår

2020/2021

Oprettet

13-04-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
At udfordre det sædvanlige og demonstrere fælleskabets styrke i vanskelige situationer.
At bevare overblikket i stressede situationer
Indhold
En utraditionel undervisning efter mørkets frembrud, efterfulgt af et motionsløb om natten. Næste dag
starter senere end sædvanligt med brunch.
Motionsløbet er et orienteringsløb, der afholdes i skolens nære omgivelser.
Alment perspektiv
Eleverne bliver sat i en uvant situation, som kan presse dem følelsesmæssigt og fysisk.
Gennem natløbet får de en mulighed for at finde og rykke egne grænser, når de bliver udsat for uvante oplevelser på et
uvant tidspunkt.
Slutmål
At eleverne kan gennemføre orienteringsløbet og bliver styrket.

Undervisningsmaterialer og hjælpemidler

Arbejdsform og metode
instruktion
Andet

Evalueringsform

Noter til evalueringsform

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Personlig støtte
Undervisningen er omfattet af særlig lovgivning
Skoleår

2020/2021

Oprettet

26-05-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
At give alle elever adgang til et efterskoleophold samt at klæde eleven på til at deltage aktivt i efterskolelivet.
Indhold
Samtale, udflugter, gåture, ledsagelse til psykolog o.a. Samtale med forældre, læge og øvrig familie/plejefamilie.
Alment perspektiv
Efterskoleophold skal være et tilbud til alle unge. At lave støtteforordninger ses som anerkendende og betyder at der
ydes støtte også til de elever uden PPV. I disse tilfælde indgås nærmere aftale med forældre.
Slutmål
At kunne sende eleven af sted sammen med alle de øvrige elever efter endt 42 ugers kursus.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
En støtteperson, skolens lokaler og inventar. Bil, evt. psykolog, evt. læge
Arbejdsform og metode
Til de enkelte elever er afsat en tidsramme som anvendes i samarbejde med eleven og medarbejderen. Timerne
skemalægges efter behov med udgangspunkt i en eventuelt foreliggende PPV. Samtale og udfordringer i takt
med elevens sociale udvikling og mod.
Andet
Specialpædagogiske foranstaltninger for enkelte elever på Tjele Efterskole. Samtaleforløb for enkelte elever med
person og sociale støttebehov
Evalueringsform
Andet
Noter til evalueringsform
Via samtale med elevens netværk hjemme. Elevens nedskrevne oplevelse af ”rejsen” gennem forløbet og
iagttage elevens medvirken på skolens endelige elevfoto.

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Projekt medborger
Undervisningen er et valgfag
Skoleår

2020/2021

Oprettet

02-06-2012

Redigeret

31-07-2020

Formål
At 10. klasses eleverne oplever hvad det vil sige at være både lokal, national og international medborger. At
medborgerskab er andet og mere end at flytte hjemmefra og stemme til et valg. At give eleverne lyst til at sætte
sig ind i alle dele af samfundslivet, hvad enten dette handler om integration, fattigdom, religion, sygehusregioner
eller NGO´er. At åbne elevernes øjne for et samfundssystem der kun virker hvis alle deltager aktivt. At
introducere eleverne til et langt liv, hvor teknologi og normer vil ændre sig radikalt i deres levetid.
Indhold
Eleverne arbejder med de "tunge" samfundsmæssige emner, som det danske demokrati, Amnesty International,
NGO´er, Røde Kors, Det Arabiske Forår, integration, fattigdom, vold osv. Emnerne vælges ud fra aktualitet, samt
mulighed for at inddrage eksterne undervisere/foredragsholdere. Eleverne inddrages i vides muligt omfang i
udvælgelse og planlægning af et forløb.
Alment perspektiv
Medborger sigter højere end at den enkelte 10. kl. elev skal flytte hjemmefra og holde styr på sin økonomi og sit
studie. Vort samfund er rigt, og mange elever oplever livet som forudsigeligt og kedeligt, i tryg forvisning om, at
familien klarer ærterne. Det er jo dejligt, og vi søger med denne tryghed i ryggen, at lokke eleverne ud i de dele af
samfundslivet, der har brug for nytænkende og engagerede unge.
Slutmål
Målet er at eleverne enkeltvis, eller i grupper kan præsentere deres emne og vise forståelse og indsigt i emenets
betydning og relevans. At kunne forholde sig kritisk og objektiv til emnet, samt de værdier det repræsenterer.
Slutmålet kan være en skriftlig fremstilling, en video eller et andet kreativt produkt. Produktet kan også være
elevens fremlæggelse over for en større forsamling.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Smartboard, video, elektronisk præsentation, tush og karton.
Arbejdsform og metode
Lærere og elever planlægger i fællesskab indhold og arbejdsform. Der kan være tale om plenum, arbejdsgrupper,
klasseaktivitet eller rejser.
Andet

Evalueringsform
Andet
Noter til evalueringsform
Hver elev kan bede om en skriftlig udtalelse for sin opgave og/eller fremlæggelse.
Fremlæggelsens varighed aftales med lærerne.

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Projektuge OSO 10. klasse
Undervisningen er omfattet af særlig lovgivning
Skoleår

2020/2021

Oprettet

05-03-2009

Redigeret

31-07-2020

Formål
At eleverne på en selvstændig måde skaber sig et overblik over et emneområde, indsamler informationer, tilegner
sig stoffet, fordyber sig, for derefter at strukturere stoffet og videreformidle og præsentere det for andre
Indhold
Emnevalget tager udgangspunkt i elevens uddannelsesplan, arbejdet afspejler en profil af elevens ønsker. Eleven
begrunder valget af emnet og stillingtagen til indholdet i uddannelsesplanen. Skolen forventer at opgaven
afspejler overvejelser, forklaringer og problematiseringer i forhold til den valgte ungdomsuddannelse og det
erhvervsvalg som eleven retter sig imod.
Alment perspektiv
Undervejs i forløbet er skolens skolevejleder(e) til rådighed med informationer af uddannelsesmæssig og
erhvervsmæssig karakter, ud over det er skolens øvrige lærere til rådighed som ”konsulenter”
Slutmål
Målet er at eleven kan præsentere sit emne og vise forståelse og indsigt i sit uddannelsesvalg, at kunne forholde
sig kritisk og objektiv til sig egen uddannelse/erhvervsdrøm. Slutmålet kan være en skriftlig fremstilling, en video
eller et andet kreativt produkt. Produktet kan også være elevens fremlæggelse. Et produkt er obligatorisk, mens
en evt. fremlæggelse er frivillig.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Eleven er selv ansvarlig for at fremskaffe det nødvendige undervisningsmateriale. Eleven kan benytte skolens
håndbogssamling, internet, skolens computer, Smart Board, projektor mv
Arbejdsform og metode
Eleven instrueres i selv i god tid at skaffe undervisningsmateriale. Eleven strukturerer selv opgaven, planlægning
af tidsforløbet. Eleven arbejder enten alene eller sammen med (max. 2) andre fra 10. klasse. Eleven (gruppen)
modtager vejledning fra de tilknyttede vejledere under arbejdsprocessen. Vil eleven fremlægge opgaven, så er
det op til eleven at udvælge målgruppen. Dog altid en af de ansvarlige skolevejledere.
Andet

Evalueringsform
Fremlæggelse (eksamination af ca 20 minutters varighed). Der kan evt. være publikum til stede.
Noter til evalueringsform
Hver elev får en skriftlig udtalelse for sin opgave og/eller fremlæggelse.
Fremlæggelsen skal være af 20-30 minutters varighed. Ved fremlæggelsen er min. en vejleder tilstede.
Der kan evt. være publikum til stede, men kun med elevens accept.
Hvis eleven ønsker det, kan eleven få en karakter (12 skalaen), som er en helhedsvurdering af opgaven.
Eleven kan efter eget ønske få vedlagt udtalelsen og/eller karakteren på sit afgangsbevis.
Hvis dette ønskes, skal eleven oplyse det ved begyndelsen af sin fremlæggelse.

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Projektdage emneopgave 8/9. klasse
Undervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
Skoleår

2020/2021

Oprettet

12-03-2009

Redigeret

31-07-2020

Formål
Arbejdet med emneopgaven styrker projektarbejdsformen og give eleverne mulighed for at arbejde med et
tværgående emne med en eller flere problemstillinger. Projektarbejdsformen styrker elevens evne til at
strukturere, bearbejde og præsentere et emne eller en problemstilling. Emnearbejdet er endvidere et godt
udgangspunkt til at arbejde i et fælleskab, som det vil blive forventet at eleven mestrer i senere
uddannelsesforløb.
Indhold
Der inddrages stofområder, metoder, arbejdsformer og udtryksformer fra flere fag, som giver den enkelte elev /
elevgruppe mulighed for at arbejde inden for et fælles overordnet emne, med relevans til skolen særlige karakter
eller dens værdigrundlag.
Alment perspektiv
Projektarbejdsformen ses som en træning i styrkelsen af kompetencer og færdigeder, som i stadig højere grad
forventes af kommende generationer, såvel i deres egenskab af aktører i erhvervslivet, som i deres egenskab af
samfundsborgere, herunder styrkelse inden for områder som selvstændig tænkning, planlægning, indsamling af
informationer og bearbejdning af samme, strukturering, overblik, evne til fordybelse samt
fremlægning(forevisning).
Slutmål
Arbejdet med emneopgaven skal resultere i et konkret produkt, hvor udtryksform og formidlingsform vælges af
eleven/eleverne inden for de rammer, som skolen kan stille til rådighed.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Eleven er selv ansvarlig for at fremskaffe det nødvendige undervisningsmateriale. Eleven kan benytte skolens
håndbogssamling, internet, skolens computer, Smart Board og skolens telefonsystem i begrænset omfang.
Arbejdsform og metode
Emnelærerne vejleder og rådgiver eleverne med opgaven og tager udgangspunkt i elevens forudsætninger og
interesser. Der arbejdes med problemstillinger, afgrænsning af emneopgavens indhold, valg og brug af arbejsog undersøgelsesformer, af indhold og metoder fra flere fag, af kilder og materialer, af udtryksform, fremstilling
af produkt, tilrettelæggelse og gennemførelse af fremlæggelsen.
Andet
Eleverne på 8. og 9. klassetrin deltager på samme vilkår i emneopgaven.
Elevens fremlæggelse vurderes på et afkrydsningssystem. Hvis eleven ønsker det, kan denne få en karakter (12
skalaen) og en udtalelse.
Der kan være tilhørere til stede under eksaminationen, hvis eleven ønsker det
Evalueringsform
Andet
Noter til evalueringsform
Fremlæggelse (eksamination af ca 20 minutters varighed) af vejleder og censor.

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Prøver Mundtlig
Undervisningen er omfattet af særlig lovgivning
Skoleår

2020/2021

Oprettet

14-04-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
Mundtlige prøver FP9 og FP10
Indhold
Mundtlige prøver gennemføres i juni over 2-3 uger
Alment perspektiv
Der henvises til ministeriets særlige bemærkninger om efterskolernes undervisning i prøveperioden.
Slutmål
Gennemførelse af prøver og udfærdigelse af karakterer og eksamensbevis
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler

Arbejdsform og metode
Eleverne isoleres fra hinanden i rum til prøveforberedelse, hvor dette er
nødvendigt. Lærer og censor sørger for gennemførelsen af prøven.
Andet

Evalueringsform

Noter til evalueringsform
Censor sikrer at prøven gennemføres i overensstemmelse med love og forskrifter.

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Prøver Skriftlig
Undervisningen er omfattet af særlig lovgivning
Skoleår

2020/2021

Oprettet

14-04-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
Skriftlige prøver FP9 of FP10
Indhold
Skriftlige prøver gennemføres i maj over ca 14 dage
Alment perspektiv
Der henvises til ministeriets særlige bemærkninger om efterskolernes undervisning i prøveperioden.
Slutmål
Gennemførelse af prøver og udfærdigelse af karakterer og eksamensbevis
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler

Arbejdsform og metode
Eleverne isoleres fra hinanden. Prøveansvarlig og prøvevagter sørger for gennemførelsen af prøven
Andet

Evalueringsform
Statsligt udpegede censorer vurderer de fleste besvarelser. Dog bliver flere og flere prøver afleveret
digitalt og rettes/vurderes elektronisk.
Noter til evalueringsform
Prøveansvarlige sikrer at prøven genneføres i overensstemmelse med love og foreskrifter

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Prøver Termin
Undervisningen er omfattet af særlig lovgivning
Skoleår

2020/2021

Oprettet

14-04-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
Terminsprøver gennemføres for at bidrage til kvalitet og indhold af forældresamtalerne
Indhold
Terminsprøver(færdighedsregning og retskrivnings-/læseprøve) kan gennemføres i klassen.
Terminsprøver gennemføres i øvrigt i december over 3 dage for alle klassetrin.
Alment perspektiv
På Tjele Efterskole kommer elever fra hele landet og derfor med meget varierende forudsætninger. Prøverne
gennemføres for at afstemme forventningerne hos forældre, elev og skolen. Det videre samarbejde vil tage
udgangspunkt i disse prøver og de efterfølgende forældresamtaler.
Slutmål
Gennemførelse af prøven med efterfølgende konsensus mellem hjem, elev og læreren om årets arbejdsopgave.
Gennemførelse af terminsprøve og udfærdigelse af terminskarakterer.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler

Arbejdsform og metode
Den første prøve foregår i klassen, og læreren sikrer sig at resultatet er repræsentativt for eleven.
Eleverne isoleres fra hinanden. Prøveansvarlig og prøvevagter sørger for gennemførelsen af prøven.
Andet

Evalueringsform

Noter til evalueringsform
Prøveansvarlige sikrer at prøven gennemføres i overensstemmelse med love og forskrifter

Indholdsplan for Tjele Efterskole

”Bryd tavsheden” Foredrag
Undervisningen er pædagogisk tilrettelagt samvær
Skoleår

2020/2021

Oprettet

30-07-2016

Redigeret

31-07-2020

Formål
At styrke elevernes forståelse af voldens indflydelse på relationer, både i og uden for familien. Med
udgangspunkt i foredragsholdernes egne erfaringer, skabes en lærende debatform der fastholder vigtige elementer som
lovgivning, skadesvirkninger og mytedannelser.
Indhold
Foredrag støttet af billeder og videoer på storskærm. Personlige beretninger fra en, som selv har været udsat for børneeller kærestevold. Musikalsk indslag eller dialogskuespil. Oplæg om lovgivning og facts om vold af politiet.
Rejsebasen, som tilbyder rådgivning på selve skolen efter oplæggene og med mulighed for opfølgende samtaler med de
elever, som måtte ønske det.
Alment perspektiv
Hvert 6. barn har oplevet vold i hjemmet inden for de seneste 12 måneder, hvilket svarer til, at der sidder mellem 3 og 4
voldsudsatte i hver dansk skoleklasse. Oplevelsen af vold i barndomshjemmet øger markant risikoen for selv at blive
udsat for eller selv udøve vold senere i livet.
Slutmål
Den enkelte elev kender konsekvensen af at blive udsat for vold eller selv udøve vold.

Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Fællessal/plenum
Arbejdsform og metode
Foredrag og billeder på storskærm
Andet

Evalueringsform

Noter til evalueringsform
Foredraget danner udgangspunkt for opfølgende arbejde af skolens relationspædagoger.

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Tema Branddag
Undervisningen er pædagogisk tilrettelagt samvær
Skoleår

2020/2021

Oprettet

13-04-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
Branddagen bruges til at instruere eleverne i hvordan de skal evakuere skolens bygninger, samt anvisning af
opsamlingssteder og adfærd, hvid der udbryder brand. Ud over denne vigtige øvelse, bliver de instrueret i
elementær førstehjælp og hjertestarter, og brandbekæmpelse. Arrangementet foregår i samarbejde med en af
skolens lærere, der er frivillig branmand og Beredskabsstyrelsen. Gennemgang af skolens beredskab.
Indhold
Eleverne bliver undervist/instrueret på et antal stationer. Instruktionerne tager udgangspunkt i det hus de bor i,
så øvelsen bliver realistisk. Øvelsen indeholder førstehjælp, anvisning af flugtruter, opsamlingssteder og
evakuering af nødstedte. Varetagelse af egen sikkerhed. Alarmering og tilkald af hjælp. Brandbekæmpelse med
skolens brandslukningsudstyr.
Alment perspektiv
Branddagen ligger tidligt i skoleåret for så hurtigt som muligt at sætte eleverne ind i procedurerne.
Slutmål
At eleverne kan orientere sig og agere fornuftigt hvis der skulle opstå brand.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler

Arbejdsform og metode
Introduktion og anvisning af flugtruter og opsamlingssteder. Instruktion i brandbekæmpelse, evakuering og
førstehjælp af professionelle brandfolk og reddere.
Andet

Evalueringsform
Andet
Noter til evalueringsform

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Tema Efterskolernes dag/Åbent hus
Undervisningen er pædagogisk tilrettelagt samvær
Skoleår

2020/2021

Oprettet

13-04-2009

Redigeret

31-07-2020

Formål
At fremvise skolen for kommende elever og deres forældre. Fremvisningen skaber tilhørsforhold og ejerskab i
forhold til skolen, dens udseende og elevernes formåen. Eleverne vedkender sig skolen og forbinder sig med dens
værdier, undervisning og adfærd. Eleverne ønsker at præstere deres bedste, når "fremmede" betragter skolen.
Efterskolernes dag afholdes på landsdækkende basis den sidste søndag i september. Skolen holder selv et lignende
arrangement i slutningen af januar.
Indhold
Rundvisning på skolen af grupper af elever plus forældre og dialog om efterskolelivet. Arbejdende værksteder og
egentlige show/udstilling i de fag, hvor det kan lade sig gøre
Alment perspektiv
Denne proces er med til i løbet af skoleåret, at ændre elevernes syn på deres egen position på skolen.
Mange af dem ændrer opfattelse fra at skolen er "de" til at skolen er "os"
Slutmål
At eleverne oplever fællesskab om at repræsentere deres skole og kunne præsentere den for fremmede
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Hal, spisesal, bygninger, udenomsarealer og linjefagenes remedier.
Arbejdsform og metode
Lærere og elever forbereder dagen i fællesskab, med fokus på at være værter ved en flot præsentation af skolen,
dens elever, bygninger, fag og ikke mindst stemning.
Andet

Evalueringsform
Andet
Noter til evalueringsform
Tilmelding af nye elever på dagen, eller tilkendegivelser om en sådan.

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Tema Forældredag trivsel.
Undervisningen er pædagogisk tilrettelagt samvær
Skoleår

2020/2021

Oprettet

13-04-2009

Redigeret

31-07-2020

Formål
Den enkelte elev deltager som 3. part i samtaler med lærere og forældre. Samtalen skal
munde ud i en plan for resten af skoleåret, der klarlægger alle tre parters forventninger til udvikling eller
fastholdelse af elevens faglige udvikling og trivsel.
Indhold
Samtalen tager udgangspunkt i kontaktlærerens og faglærernes foreløbige arbejde med eleven. Elevens aktuelle trivsel
og faglighed kortlægges,og parterne diskuterer mulighederne for at forbedre/fastholde fagligheden og trivslen.
Der laves aftaler mellem de tre parter.
Alment perspektiv
Forældredagen giver mulighed for en mere personlig dialog, end det er muligt til daglig, hvor dialogen ofte
foregår via medier, eller gennem eleven. Her er der altså mulighed for at se hinanden i øjnene, og få afstemt
værdierne i forhold til de tre parters forventninger til hinanden.
Slutmål
At sikre et godt skoleforløb for eleven, samt styrke dialogen mellem hjemmet og skolen
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler

Arbejdsform og metode
Møder mellem lærer, forældre og elev af ca 20 min. varighed.
Andet

Evalueringsform

Noter til evalueringsform
Det kan være svært at evaluere direkte på dette emne, men skolens gennemførelsesprocent vil afsløre resultatet
på det generelle nivau.,

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Tema Galla
Undervisningen er pædagogisk tilrettelagt samvær
Skoleår

2020/2021

Oprettet

01-05-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
At styrke fællesskabet, den folkelige og demokratiske dannelse. Eleverne mødes i ikke tidligere afprøvede
sammenhænge. En gallafest, hvor rammerne er kendte som udtryk for kulturen før og nu. Den aktuelle kultur, der
formidles gennem de trykte som de elektroniske medier samt den kutur, der overdrages fra forældre og
bedsteforældre.
Indhold
Gallafest med gallaudklædning, indmarch, spisning musik, lancier og aktiviteter opygget på et tema. Aftenen skal
være alsidig, og tilbyde aktiviteter og oplevelser til både par og singler.
Alment perspektiv
Introduktion af kulturbårne rituelle handlinger.
Slutmål
At eleven forstår betydningen af rituelle og kulturelt betingede handlinger for sammenhængskræften i vort
samfund.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Hal med scene, lyd og lys. Lokalerne pyntes og indrettes. Intruktører til dans og manerer
Arbejdsform og metode
Arbejdsopgaver, såsom pyntning af lokaler, scene og lyd og lys varetages af lærere.
Andet
Aftenprogrammet indeholder ankomst, middag, dans, fotografering og festlige indslag.
Arbejdet varetages af 7-10 lærere.
Evalueringsform
Andet
Noter til evalueringsform

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Tema Grønlandsk dag og aften
Undervisningen er pædagogisk tilrettelagt samvær
Skoleår

2020/2021

Oprettet

07-06-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
At præsentere skolens elever og forældre for den grønlandske kultur, som den opleves af vores grønlandske
elever. At knytte bånd til grønlandske institutioner og interesseforeneinger, samt ikke mindst de grønlandske
værtsfamilier.
Indhold
Dagene forberedes i samarbejde med de grønlandske elever og skolens grønlandsk talende lærer. Dagene
indeholder grønlandsk mad og eksempler på grønlandske produkter, grønlandske styrkelege og traditioner, med
kaffemik, koncert med et grønlandsk band og besøg af Det grønlandske Hus.
Alment perspektiv
Skolen har normalt indskrevet ca. 15 grønlandske elever, så der er tale om både integration og præsentation af en
væsentlig etnisk gruppe i det danske samfund og på skolen.
Slutmål
At eleverne får forståelse for de grønlandske elevers baggrund og vilkår for at opholde sig i Danmark. At styrke
integrationen af de grønlandske elever.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler

Arbejdsform og metode
Foredrag, lege, spisning (kaffemik), koncert
Andet

Evalueringsform
Andet
Noter til evalueringsform
De grønlandske elever evaluerer dagen, og resultatet inddrages på det efterfølgende lærermøde.

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Tema Hot dog Night
Undervisningen er pædagogisk tilrettelagt samvær
Skoleår

2020/2021

Oprettet

28-06-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
At styrke elevernes tilhørsforhold til skolen
Indhold
Eleverne vækkes om natten med en positiv overraskelse.
Alment perspektiv
Eleverne møder lærerne i en uvant rolle, der er med til at befordre deres opfattelse af læreren som en hel
person. Aktiviteten munder ofte ud i et spontant samvær af kortere varighed, som er medvirkende til at styrke
samhørigheden eleverne imellem og mellem eleverne og lærerne.
Slutmål
At eleverne kan opleve skolen med aktiviteter, der er forskellige og uortodokse.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler

Arbejdsform og metode
Eleverne vækkes husvis af 1-2 lærere, som tilbyder frisklavede hotdogs
Andet

Evalueringsform

Noter til evalueringsform
Antallet af afsatte hotdogs og samtale i klasserne dagen efter.

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Tema Juleafslutning
Undervisningen er pædagogisk tilrettelagt samvær
Skoleår

2020/2021

Oprettet

13-04-2009

Redigeret

31-07-2020

Formål
At fastholde nogle af de gamle traditioner, der er forbundet med højtiden, og vise det humanitære aspekt i julens
traditioner og ideologi. Eleverne præsenteres for juletraditionen i dens klassiske udformning, og inddrages
desuden i refleksion om dens værdier, og de grupper af mennesker der ikke omfattes af julen pga. fattigdom
eller andre ekskluderende faktorer. Julens traditioner skal endvidere synliggøres i forhold til Danmark som et
multietnisk og pluralistisk samfund.
Indhold
En del familier besøger stadig, trods en dalende interesse for kirken og kristendommen, kirken til julegudstjeneste. Den
tradition vil vi gerne være med til at styrke gennem et besøg i Hammershøj Kirke den sidste dag før juleferien.
Om eftermiddagen deltager alle elever i en fællessamling, hvor de er med til at dyrke mange af julens traditioner.
Dagen afsluttes med æbleskiver og ”gløgg”(saftevand).
Alment perspektiv
Julens traditioner indeholder elementer af tradition og ideologi, der handler om at mødes i et fysik og metafysisk
fællesskab der underbygger skolens værdigrundlag, der tilsigter et humanistisk grundsyn, med empati og støtte
til samfundets svage. Traditioner er således en symbolsk handling, som den enkelte (individet) udfører i et
fællesskab (familie/venner) med den særlige måde som den viser sig i Danmark (staten)
Slutmål
At sætte fokus på julens traditioner og ideologi ud over at være en forbrugsfest.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Julepynt, nissehuer
Arbejdsform og metode
Eleverne inddrages i planlægningen af dagen samt dens formål.
Andet

Evalueringsform
Andet
Noter til evalueringsform
En dokumentar gruppe indsamler oplevelser fra dagen og præsenterer dem på skolens hjemmeside og facebook

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Tema Temafest
Undervisningen er pædagogisk tilrettelagt samvær
Skoleår

2020/2021

Oprettet

13-04-2009

Redigeret

31-07-2020

Formål
At skabe et fælesskab omkring en tema/udklædningsfest. Eleverne vælger emne og planlægger sammen med de
ansvarlige lærere en aften med et bestemt tema. Festen giver eleverne mulighed for at udtrykke andre sider af
sig selv end dem de normalt viser. Eleverne vil endvidere opleve at andre kompetencer kommer i spil, så som
fantasi, rollespil, kendskab til popkultur og stilsikkerhed.
At eleverne udviser frisind, tolerance og åbenhed for nye udtryk.
Temafesterne kombineres med den øvrige undervisning, eller relateres til traditionelle kulturudtryk som høstfest,
halloween etc.
Indhold
Festen foregår over 4 timer, eventuelt med forberedelse blandt eleverne, enten på baggrund af undervisning,
eller med baggrund i kontaktlærerarbejdet. Festen kan indeholde alle elementer af en fest, bortset fra nydelse
af alkohol eller stoffer. Udklædning/tema er en væsentlig del af indholdet.
Alment perspektiv
Som ung bliver man tit fastlåst i et bestemt udtryk, da det føles sikkert. Ungdommen er samtidig en tid hvor der
eksperimenteres med personligheden og dens gestalt. Vi synes det er bedre og mere trygt at eksperimentere
med dette i trygge rammer, i stedet på de sociale medier, hvor konsekvenserne kan være uoverskuelige.
Slutmål
At mange elever oplever andre sider af sig selv og andre, end de der blot vises i dagligdagen. At eleverne har
oplevet fællesskabet om en "bunden" opgave. At eleverne tager oplevelser fra temafesten med til deres øvrige
samvær, for derigennem at åbne deres øjne for egne og andres facetter i samværet på en efterskole.
At eleverne oplever frisind, tolerance og åbenhed for nye udtryk.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler

Arbejdsform og metode
Temafesten er skemalagt og et antal lærere er ansvarlige for planlægningen, der foregår i samarbejde med
eleverne. Festen afvikles et passende sted på skolen (som oftest fællessalen) under opsyn af et antal lærere.
Festen er obligatorisk og strækker sig ikke ud over den sædvanlige sengetid.
Andet

Evalueringsform

Noter til evalueringsform
Mundtlig efter afholdelse af arrangementet.

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Valgfag Badminton
Undervisningen er et valgfag
Skoleår

2020/2021

Oprettet

05-05-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
At elever oplever glæden ved badminton og bliver klar over badmintons værdier.
Arbejde med sig selv individuel og sætte sig individuelle mål.
Derudover skal de arbejde hen mod nogle færdigheder indenfor badminton.
Opvarmningen og smålegene skal vække elevernes ønske om et fællesskab. (det forpligtende fællesskab).
Indhold
Eleverne skal prøve forskellige måder at spille badminton. Der vil blive benyttet forskellige salgs ketsjer, bolde
osv. Dette skal give eleverne en forståelse for spillet, for nogen hvor svært det kan være og for andre hvor let det
kan være. Dette er med til at styrke elevernes fællesskab.
Alment perspektiv

Slutmål
At eleverne kommer til at indgå i det forpligtende fællesskab og opnår nogle færdigheder inden for badminton
og opnår glæden og forståelsen af idrættens vigtighed.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Div. Bolde, papir, ketsjer i alle afskygninger, en hal og badmintonnet.
Arbejdsform og metode
Eleverne begynder undervisningen med noget opvarmning og nogle smålege som underbygger det videre
arbejde både socialt og fagligt. Derefter bliver de opdelt i nogle forskellige grupper hvor de løser forskellige
opgaver om er dem stillet. Sidst i timerne bliver der spillet kampe, hvor der bliver givet konstruktiv kritik.
Andet

Evalueringsform
Andet
Noter til evalueringsform
Små turneringer på skolen.

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Valgfag Fodbold
Undervisningen er et valgfag
Skoleår

2020/2021

Oprettet

15-08-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
At eleverne gennem idrætslige oplevelser, erfaringer og ikke mindst refleksioner motiveres til at kunne forstå
vigtigheden af fysisk aktivitet, samt at udvikle elevernes fysiske, psykiske og ikke mindst sociale
forståelse.Valgfaget fodbold bidrager til at eleverne får lyst til udøvelse af motion, og kan udvikle en indre glæde
ved dette. Faget skal også give en meget vigtig fællesskabsfølelse.
Indhold
Vi skal i faget fodbold træne teknik og udarbejde metoder, som kan styrke spilforståelsen blandt spillerne. Det er
også vigtigt at eleverne får en øjenåbner for vigtigheden i op og nedvarmning, så eleverne får en professionel
tilgang til faget, samt at de får udviklet deres kropsbevidsthed.
Alment perspektiv

Slutmål
Eleven skal
•H ave tilegnet sig en god kondition.
•K unne beherske en fodbold.
•H ave et godt overblik
•K unne udvise fair play.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Boldbane, fodbolde mm.
Arbejdsform og metode
Det er væsentligt at variere metoderne, hvor læreren bestemmer både indhold og form til mere åbne metoder,
hvor eleverne finder løsninger indenfor givne rammer.
Andet

Evalueringsform
Samtale.
Noter til evalueringsform

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Valgfag Hardball-klubben
Undervisningen er et valgfag
Skoleår

2020/2021

Oprettet

31-07-2016

Redigeret

31-07-2020

Formål


Et anderledes dannende tilbud som indeholder elementerne: action, spænding, taktik, fysisk aktivitet samt natur
oplevelser
At fremme og udvikle elevernes menneskelige og sociale kompetencer
At øge elevernes selvværd og selvtillid
At øge elevernes samarbejds- og kommunikations evner
At lære at overholde regler og aftaler
At anerkende og respektere hinandens forskelligheder
At tage ansvar for sig selv og andre








Indhold
Fysisk aktivitet, præcisionsskydning, capture the flag, team deathmatch, seek and destroy, krigsfilm, udvikling af
forskellige strategier for at nedkæmpe ”fjenden” og holde sig selv i live.
Alment perspektiv

Slutmål


At eleverne føler de er blevet en del af at socialt fællesskab hvor de har haft nogle gode oplevelser sammen.



At eleverne har udviklet deres kompetencer i henhold til formålene som er beskrevet ovenfor.

Undervisningsmateriale og hjælpemidler
Udendørs hardballbane i skoven med naturlige skjulesteder, forskelligt terræn, olietønder, paller og baser. Banen er
sikkerhedsgodkendt af politiet.
Skolen stiller følgende ting til rådighed: Pistoler, masker, huer, kugler
Arbejdsform og metode
Hardballklubben skal være et sted hvor alle kan være trygge og eleverne kan have det sjovt med hinanden. Vores tilgang
til eleverne er dialog baseret således at vi kan opbygge en god relation til eleverne – gensidig respekt. Der er klare og
tydelige rammer for hvordan man skal opfører sig på banen samt helt specifikke regler som skal overholdes for at eleven
kan være med.
I undervisningen bruger vi film og YouTube klip, samt taler og afprøver forskellige strategier af i teori og praksis.
Arbejdsformen bliver lagt an på at eleverne delagtiggøres og har stor medbestemmelse i hvad undervisningen skal
indeholde. Som metoder bruges aktiv deltagelse af læren, pædagogisk tilrettelagt samvær samt coaching.
Eleverne bliver udfordret på deres taktiske kunnen og fysiske formåen.
Andet

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Valgfag Hardball-klubben
Undervisningen er et valgfag
Skoleår

2020/2021

Oprettet

31-07-2016

Redigeret

31-07-2020

Evalueringsform
Vi laver en løbende evaluering. På den måde bliver det ved med at være sjovt og udfordrende at være en del af
Hardballklubben.

Indholdsplan for Tjele Efterskole

Valgfag Indefodbold
Undervisningen er et valgfag
Skoleår

2020/2021

Oprettet

05-05-2010

Redigeret

31-07-2020

Formål
Faget giver eleverne forståelse af vigtigheden af at samarbejde. Derved bliver der skabt et forpligtende
fællesskab, hvor hver enkelt elev har betydning for holdets succes. Boldlegene styrker elevernes motoriske,
tekniske, taktiske samt sociale færdigheder.
Indhold
Eleverne har med medindflydelse på valget af forskellige boldlege, som bruges i opvarmningen. Disse boldlege
styrker elevernes motoriske, tekniske, og taktiske færdigheder. Eleverne vil på skift være planlæggere af denne
del af undervisningen, og derved får de direkte medindflydelse på undervisningens planlægning og
tilrettelæggelse.
Alment perspektiv

Slutmål
Målet med undervisningen er at eleven får blik for egne kompetencer, som styrker og motiverer eleven. Derved
vil elevens fysiske, såvel som psykiske.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Hal, bolde mm.
Arbejdsform og metode
Undervisningen begynder med opvarmning, som tager udgangspunkt i boldspil og bearbejdning af de
muskelgrupper, som benyttes i aktiviteten. Her vil der både være individuelle øvelser samt gruppeøvelser, som
eleverne har indflydelse på. Herefter vil der blive spillet fodbold.
Andet

Evalueringsform
Andet
Noter til evalueringsform
Ved forløbets afslutning bliver eleverne bedt om at evaluere faget med henblik på, hvad der har fungeret godt,
og hvad der har fungeret knapt så godt, og om hvorvidt eleverne har opnået det, de gerne ville.

