
Indholdsplan for skoleåret 18/19 

for Deutsche Nachschule Tingleff 

 
Hovedsigte 

Det er efterskolens formål at tilbyde unge elever kurser med henblik på elevernes hele menneskelige udvikling og modning samt deres almene opdragelse og 

uddannelse, herunder formidle tysk sprog og kultur på basis af det dansk/tyske grænselands og det tyske mindretals specielle kulturelle og historiske forhold, 

der ifølge den ved stiftelse af "Bund Deutscher Nordschleswiger" den 22. 11. 1945 afgivne erklæring hviler på et demokratisk, humanistisk og kristent 

grundlag. 

 

 

Værdigrundlag 

 På efterskolen mødes den danske og den tyske kultur. Eleverne skal lære begge kulturer at kende og lære at værdsætte dem. Gennem tolerance og gensidig 

accept bliver vejen banet, som fremmer forståelsen for begge kulturer. I skolen mødes elever fra begge kulturer for at leve, lære og arbejde sammen. 

 

 Efterskolen arbejder med en helhedspædagogik, som formidler sociale og faglige kompetencer. Eleverne skal gennem ansvarsbevidsthed og selvstændighed 

lære at deltage aktivt i fællesskabet og tage ansvar for sig selv og gruppen. Efterskolen fremmer således også elevernes mulighed for at deltage aktivt og 

engageret i et demokratisk samfund. 

 

 Samlivet mellem elever og medarbejdere er præget af gensidig respekt. Dvs. at man mødes i gensidig respekt, er høflig og hjælpsom overfor hinanden og 

løser konflikter uden vold og ved hjælp af dialog. 

 

 Hverdagen på efterskolen er præget af venlighed, glæde, hjertelighed og sjov. 

 

 Efterskolen tilbyder eleverne undervisning, som også fremmer og videreudvikler de kreative, kunstneriske, musiske, håndværks- og idrætsmæssige evner. 

 

 

Skolens pædagogiske linje 

Skolen er en institution, der hører til det tyske mindretal i Nordslesvig. Skolen er en del af det kulturelle, sociale og politiske arbejde i det tyske mindretal og 

understøtter dette arbejde gennem dets virke.  

Oprindeligt er skolen tiltænkt elever fra det tyske mindretal. Derudover henvender skolen sig til danske og tyske elever.  

Formidlingen af det tyske sprog og den tyske kultur er et fokuspunkt i vor hverdag. Samspillet mellem tyske eller danske modersmålselever med de tilsvarende 

fremmedsprogselever motiverer/stimulerer indlæringen et nyt sprog. 

Skolen er stedet, hvor unge mennesker med forskellig kulturbaggrund mødes. Gennem aktiv kulturudveksling mellem den danske og den tyske kultur opnås et 

socialt, kreativt og tolerant læringsmiljø, som er berigende for eleverne. 

Eleverne er mellem 14 og 18 år, og et ophold på skolen skal gøre de unge mennesker til selvstændige, selvbestemmende og demokratiske samfundsborgere. 

I dagligdagen er skolens pædagogiske linje præget af dialog, gensidig respekt og konsekvens. 



 

 

Eleverne  

Et elevhold på Deutsche Nachschule Tingleff er oftest sammensat af ca. 50 % tyske og 50 % danske elever, hvoraf ca. 10 elever kommer fra det tyske mindretal 

i Nordslesvig. Eleverne kommer fra hele Tyskland og hele Danmark, men størstedelen er fra Sønderjylland og Nordtyskland. 

Vor elevsammensætning gør, at vi i 9. klasse har et tysk og et dansk spor i fagene tysk, dansk, matematik, fysik, biologi, geografi, historie og samfundsfag. I 

tysk og dansk har de tyske elever tysk modersmålsundervisning og dansk fremmedsprogsundervisning, og for de danske elever gælder det omvendte. For 

blandingsgruppen gælder, at de har både tysk og dansk modersmålsundervisning, hvilket betyder, at de kan tage den tyske såvel som den danske afsluttende 

prøve (FP9/FP10, Erster allgemeinbildender Abschluss/Mittlerer Schulabschluss). 

 

 

Skoleårets start og begyndelse 

Skolestart 2018: Torsdag den 16. august 2018 

 

 

Ferier 

Efterårsferie: Fredag, den 12. oktober 2018 – søndag den 21. oktober 2018 

Juleferie: Onsdag, den 19. december 2018 – søndag den 6. januar 2019 

Vinterferie: Fredag, den 8. februar 2019 – søndag den 17. februar 2019 

Skoleåret slutter lørdag, den 29. juni 2019 

 

 

Måltider 

Morgenmad  8.00-8.30 

Formiddagsmad 10.50-11.10 

Middagsmad+pause 12.40-13.30 

Eftermiddagsmad Løbende om eftermiddagen 

Aftensmad  18.00-18.30  

 

 

Kontaktgrupper 

Skolens elever er opdelt i 12 kontaktgrupper, således at hver kontaktlærer følger 8-10 kontaktelever. Kontaktgrupperne bliver dannet inden sommerferien og 

mødes første gang på infodagen i juni måned med henblik på at eleverne hilser på hinanden og møder deres kontaktlærer. 

I løbet af skoleåret samles kontaktgruppen til et ugentligt kontaktgruppemøde af en halv times varighed. Det er kontaktlærerens opgave at sikre, at dennes 

kontaktelever trives på skolen bl.a. gennem forespørgsler/henvendelser og samtaler. Omvendt gælder det for elever/forældre, at disse bør henvende sig til 

kontaktlæreren, hvis der er uklarheder eller tvivl om noget og ikke at brænde inde med spørgsmål. Ligeledes skal kontaktlæreren vejlede kontakteleverne ved 

personlige/skolemæssige problemer eller ved problemer på værelset. 



De enkelte kontaktgrupper er mindst på en udflugt om året, såsom bowling, vandski e.l. 

En gang om året planlægger kontaktgruppen et fællesarrangement for alle eleverne. 

Kontaktlæreren afholder to skole-hjem-samtaler om året.  

Efter fem uger på skolen afholder de enkelte kontaktlærere trivselssamtaler med deres kontaktelever med henblik på at sikre, at eleverne trives. I samtalen 

diskuteres bl.a. tidligere skolegang, mål for skoleåret såvel fagligt som socialt samt uddannelsesønske.  

 

 

Uddannelsesvejledning (for elever, der vælger en ungdomsuddannelse i Danmark) 
Der bliver afholdt 1 individuel uddannelsessamtale om året og derudover efter behov. Målet med samtalen/samtalerne er at 

 den unges uddannelsesmuligheder præsenteres og diskuteres 

 den unge sammen med sine forældre og uddannelsesvejlederen finder en passende uddannelse og understøttes deri 

 uddannelsesvejlederen foreslår en bred vifte af muligheder for den unge, men at det i sidste ende er den unge og forældrene, der har ansvaret for 

uddannelsesvalget 

 den unge vælger en uddannelse vedkommende brænder for og ikke bare kommer videre i systemet 

 

Uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelsen 

Fra 2. jan. 2019 kan eleverne udfylde den obligatoriske uddannelsesplan/tilmelding til ungdomsuddannelsen, som kan underskrives af forældrene fra d. 2. feb. 

2019, enten elektronisk eller med hånden og returneres til skolen inden 1. marts 2019. Derefter sender forældrene uddannelsesplanen til den pågældende 

uddannelsesinstitution elektronisk ved hjælp af optagelse.dk senest d. 1. marts 2019. 

Såfremt der er spørgsmål, kan disse rettes til skolens uddannelsesvejleder. 

 

Derudover er ug.dk en udmærket hjemmeside til informationer om uddannelser i Danmark. 

 

 

 

Brobygning 

For 10. klasse er der fem dage obligatorisk brobygning, hvoraf mindst to dage skal være på en erhvervsrettet uddannelse, dvs. enten HHX, HTX, HG eller en af 

uddannelserne på EUC Syd. Derudover er der mulighed for at besøge Statsskolen og det tyske gymnasium i Aabenraa. 

 

 

Pædagogisk tilrettelagt samvær 

 
Startuge 

I startugen arrangeres fællesarrangementer med henblik på at eleverne lærer hinanden at kende. Der afholdes kontaktgruppemøder, hvor der diskuteres bl. a. 

forventninger til skoleåret, valgfag og kontaktlæreren sørger for at eleverne kan finde rundt på skolen og føler sig godt til pas. Såvel de boglige som valgfag 

bliver præsenteret af de pågældende lærere. Desuden introduceres eleverne til positiv psykologi, som vi arbejder med gennem hele skoleåret. Derudover 

introduceres eleverne til rengøringen på værelserne, på fællesarealerne og vedligeholdelsen af havearealerne. 



 

 

Bliveweekender 

Der er tre ”bliveweekender” i løbet af skoleåret.  

1) 1. weekend i skoleåret med ryste-sammen-aktiviteter 

2) Musicalweekend 

3) Gala/Prøveforberedelse 

 

 

Dame-/herretur 

I september måned arrangerer vi to dage, hvor eleverne er adskilt efter køn. Pigerne er på skolen og beskæftiger sig med f. eks. catwalk, madlavning, 

udklædning mm. 

Drengene er ude af huset f. eks. på en gård eller lignende, hvor de dyster mod hinanden i forskellige aktiviteter, har lejrbål og griller 

 

Tutorevents  

Tutorevents er kontaktgruppearrangementer, hvor en kontaktgruppe arrangerer en fest eller en event for hele skolen. Kontaktgruppen står for ideen til 

arrangementet, planlægningen, gennemførelsen og oprydningen. Det kunne være halloween, julefrokost, after ski party mm. 

 

Søskendedage 

På søskendedagene er der mulighed for at eleverne får deres små søskende på besøg på skolen. Der er aktiviteter i idrætshallen, og der tilbydes deltagelse i 

træsløjd, billedkunst, musik, dans mm. Ligeledes deltager alle små søskende i køkkentjansen, oprydning og rengøring af værelser og fællesareal i samarbejde 

med de store søskende. 

 

Audition til musicalen  

Der afholdes audition med henblik på at udvælge de rigtige skuespillere, sangere og dansere til vor årlige musical. 

 

 

Julegudstjeneste 

Sidste skoledag før jul inviteres familierne til en julegudstjeneste, hvor eleverne har forberedt små indslag, som indgår i gudstjenesten. 

 

 

Afslutningstur 

I den sidste uge af skoleåret cykler eleverne til Knivsbjerg og er der i tre dage. Der vil være forskellige aktiviteter, som eleverne kan deltage i. Derudover vil 

der være lejrbål og fællessang om aftenen, muligheden for at skrive mindebøger og sige ordentlig farvel til hinanden. 

 

 

Elevråd 



Elevrådet er bygget op omkring beboelsesgangene. Hver gang har en gangrepræsentant. Blandt disse repræsentanter bliver elevrådet valgt, som holder 

regelmæssige møder. Elevrådet kommer med forslag til aktiviteter og ændringer, som diskuteres på lærermødet. Elevrådet ledsages af to lærere. 

 

 

Køkkentjans 
Hver kontaktgruppe har køkkentjans tre gange om året á en uges varighed, hvor eleverne delvis fritages fra undervisningen. Hver elev har køkkentjans 3 af 

ugens 5 dage. 

Fra mandag til fredag er 3 af 6 elever fra kontaktgruppen i køkkenet om formiddagen. De andre 3 elever fra kontaktgruppen er til den normale undervisning. De 

3 elever, der er i køkkenet, er ikke de samme hver dag. 

De elever, der er i køkkenet, bliver undervist på forskellige områder: Madlavning, bagning, ”det kolde køkken”, omgang med levnedsmidler, grundopskrifter, 

skæreteknikker, hygiejne mm. Ud over de kompetencer, som eleverne får i køkkenet, er målet også at en lille gruppe i fællesskab kan være med til at lave mad 

til hele skolen. Køkkenarbejdet/-tjansen er en væsentlig del af efterskolelivet, da den bibringer eleverne teamwork, ansvar og giver selvtillid til den enkelte. 

 

 

Rengøring 
Eleverne holder skolen ren. Rengøringen på skolen er opdelt i tre kategorier: 

 

1) Værelsesrengøring 

2) Rengøring af fællesareal 

3) Pleje/vedligehold af udendørsarealer 

 

Ad 1)+2) 

Værelset rengøres hver aften (30 min) af den ene beboer på værelset, mens den anden beboer på værelset gør rent på et fællesareal, f. eks. et klasseværelse, 

toiletterne osv. Rengøringen bistås af to medarbejdere. 

 

Eleverne foretager en udvidet ugentlig rengøring af værelset og fællesarealet. I starten af skoleåret er alle kontaktlærere samt 2 medarbejdere fra det praktiske 

personale med til at vise, hvad der skal rengøres, og hvordan den ugentlige rengøring skal foretages. Efter 3-4 uger foretager eleverne selvstændigt den 

ugentlige rengøring, mens der er lærermøde. Denne rengøring sættes i gang af to medarbejdere fra det praktiske personale, og checkes af kontaktlærerne efter 

lærermødet.  

 

Ad 3) 

Efter rengøringscheck har hver kontaktgruppe et udendørsareal f.eks. lugning af bede, fejning af stier, rengøring af cykelkælder osv. som den skal passe 

sammen med kontaktlæreren. 

 

Jule- og sommerferierengøring 

Før jule- og sommerferien foretages en hovedrengøring af værelserne og fællesarealet af eleverne, hvor seks lærere og to fra det praktiske personale bistår. 

 



 

Eksamensperioden 

For den mundtlige prøveperiode, som varer ca. 3 uger, bliver der lavet en individuel plan for hver enkelt elev. På ikke-prøvedage har eleverne undervisning 

hhv. 1,5 timer før og efter middagsmaden. Undervisningen består af teoretisk undervisning kombineret med ekskursioner og idrætstimer, som f. eks. cykeltur, 

svømning, boldspil mm. Ud over undervisningen hjælper hver elev 2 timer med rengøringen af skolen, mht. at give eleverne medansvar for at skolen fremstår 

ren og pæn til det næste elevhold. 

 

 

Prøveforberedende fag 

 
 9. Klasse  10. Klasse  

Tysk  JA, MB, KW UP, IB, JA, KW 

Dansk MH, CB MH, CB, JA, ME 

Engelsk IB, MB IB, MB, CB 

Matematik RA, ME, JP, MR JP, IG, ND 

Fysik/kemi ND, JP, IG ND, IG 

Historie CB, JA, IB - 

Samfundsfag JA, MH, IB - 

Biologi JP, ND; ME - 

Geografi MR, MH - 

Idræt MR, JP, ME, AS  

 

 

Undervisningen 
De obligatoriske fag står mål med undervisningen i folkeskolen, hvorfor der nedenfor er henvist til links på undervisningsministeriets hjemmeside under 

”Fælles Mål”. Vi er en boglig skole og lægger stor vægt på den teoretiske undervisning. Vor styrke er, at vi underviser i både tysk og dansk modersmål, og at 

eleverne bla. derigennem stifter bekendtskab med to kulturer.  De tyske og danske elever stifter bekendtskab med hinandens læringskultur, som fører til et godt 

læringsfællesskab. 

Undervisningen på DNT udnytter efterskoleformens særlige muligheder ved i perioder at have anderledes uger, temadage samt skoleweekender. Ugeskema se 

nederst i dette dokument. 

 

 

Tysk modersmål 
Tysk modersmål er afstemt med målene for „Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig” 9. og 10. klasse samt med målene for tysk i ”Schleswig – 

Holstein” 1997. 

Med henblik på at opnå „Haupt- eller Realschulabschluss” er deltagelse i tysk modersmål en forudsætning. 



I hovedtræk arbejdes der med følgende emner: tale og skrift, tekstforståelse, sprog og sprogbrug samt retskrivning. Se den tyske indholdsplan for flere detaljer. 

 

 

Tysk fremmedsprog 

Tysk fremmedsprog på DNT svarer til den almindelige tyskundervisning i folkeskolen. Der arbejdes med at lære at forstå tysk i tale og tekst. Der arbejdes med 

at læse og forstå tekster fra dagligdagen og forskellige teksttyper. Der indøves, at udtrykke holdninger og meninger i tale og skrift. Der præsenteres et forberedt 

emne på et enkelt og forståeligt sprog. 

Eleverne trænes i, at udpege sig om nøgleord, således at en tekst bliver forståelig uden at betydningen af hvert eneste ord i sætningen er kendt. 

Sproget tilegnes ved bevidst at anvende ligheder mellem tysk og andre sprog, således at eleverne lærer at ”gætte”, hvad et ord kunne betyde. Ligeledes skal 

eleverne lære at turde bruge sproget, selvom det ikke er hundred procent korrekt.  

Med henblik på at skabe variation i undervisningen inddrages Internettet, IT-medier og film. 

9. klasse: https://www.emu.dk/sites/default/files/Tysk%20-%20januar%202016.pdf 

10. klasse: https://www.emu.dk/sites/default/files/Tysk%2010.%20klasse%20-%20januar%202016.pdf  

 

Dansk (se følgende link)  
9. klasse: https://www.emu.dk/sites/default/files/Dansk%20-%20januar%202016.pdf   

10. klasse: https://www.emu.dk/sites/default/files/Dansk%2010.%20klasse%20-%20januar%202016.pdf  

 

Dansk fremmedsprog 

Da elevgruppen på Deutsche Nachschule Tingleff er klart opdelt i en dansk og en tysk gruppe, må 

man forudsætte, at faget dansk som andetsprog entydigt sigter på de tysksprogede elever. 

Forudsætningsniveauet er meget ringe eller næppe forhåndenværende. 

Med udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger og behov, arbejdes der med at udvikle deres færdighed i at forstå og anvende dansk i forskellige 

situationer. 

De grundlæggende færdigheder er at se, lytte, tale, skrive og læse. 

Arbejdet med sproget omfatter opmærksomhed overfor sprogtilegnelse, sprogfærdighed og 

sprogbrug. Arbejdet med sprogbrug omfatter sproghandlinger og sproglige omgangsformer. 

Med udgangspunkt i elevernes forudsætninger arbejdes der i væsentlige træk med dansk kultur,  

herunder danske samfundsforhold for at opnå en forståelse af dansk kultur. 

Undervisningen tilsigter at bibringe de tyske elever færdigheder i at kunne begå sig i forskellige 

hverdagssammenhænge. De tyske elever bliver taget ud af deres kultur og hverdag og konfronteres 

med dansk sprog, kultur og samfund. 

I 10. klasse er undervisningen opdelt i to hold, et almindeligt fremmedsprogshold og et hold, der vil fortsætte på Det tyske Gymnasium i Aabenraa. Det 

sidstnævnte hold har mulighed for at tage stopprøven i dansk, som sædvanligvis tages 1.g, her på skolen. 

 

 
Matematik (se følgende link) 

https://www.emu.dk/sites/default/files/Tysk%20-%20januar%202016.pdf
https://www.emu.dk/sites/default/files/Tysk%2010.%20klasse%20-%20januar%202016.pdf
https://www.emu.dk/sites/default/files/Dansk%20-%20januar%202016.pdf
https://www.emu.dk/sites/default/files/Dansk%2010.%20klasse%20-%20januar%202016.pdf


9. klasse: https://www.emu.dk/sites/default/files/Matematik%20-%20januar%202016.pdf 

10. klasse: https://www.emu.dk/sites/default/files/Matematik%2010.%20klasse%20-%20januar%202016.pdf  

 

Engelsk (se følgende link) 

9.klasse: https://www.emu.dk/sites/default/files/Engelsk%20-%20januar%202016.pdf 

10. klasse: https://www.emu.dk/sites/default/files/Matematik%2010.%20klasse%20-%20januar%202016.pdf  

 

Fysik/kemi (se følgende link) 

9. klasse: https://www.emu.dk/sites/default/files/Fysik%20og%20kemi%20-%20januar%202016.pdf  

10. klasse: https://www.emu.dk/sites/default/files/Fysik-kemi%2010.%20klasse%20-%20januar%202016.pdf 

 

Naturfag:  

Se prøvevejledning for naturfag 

 

Historie 

https://www.emu.dk/sites/default/files/Historie%20-%20januar%202016.pdf  

 

Biologi (se følgende link) 

https://www.emu.dk/sites/default/files/Biologi%20-%20januar%202016.pdf  

 

Geografi 

https://www.emu.dk/sites/default/files/Geografi%20-%20januar%202016.pdf  

 

Samfundsfag (se følgende link) 

https://www.emu.dk/sites/default/files/Samfundsfag%20-%20januar%202016.pdf  

 

Idræt 9. klasse 

Se prøvevejledning for idræt 

 

Idræt 10. klasse 

Målene for idrætsundervisningen er bl.a. 

 

 Formidling af alsidige oplevelser og erfaringer med idræt 

 Videreudvikling af de motoriske færdigheder 

 Motivation af eleverne til at blive bevidste om egen sundhed og velvære. Ligeledes at bevidstgøre eleverne om vigtigheden af bevægelse og idræt i 

fritiden og i det senere liv 

 At være en fair „sportsmand“ 

https://www.emu.dk/sites/default/files/Matematik%20-%20januar%202016.pdf
https://www.emu.dk/sites/default/files/Matematik%2010.%20klasse%20-%20januar%202016.pdf
https://www.emu.dk/sites/default/files/Engelsk%20-%20januar%202016.pdf
https://www.emu.dk/sites/default/files/Matematik%2010.%20klasse%20-%20januar%202016.pdf
https://www.emu.dk/sites/default/files/Fysik%20og%20kemi%20-%20januar%202016.pdf
https://www.emu.dk/sites/default/files/Fysik-kemi%2010.%20klasse%20-%20januar%202016.pdf
https://www.emu.dk/sites/default/files/Historie%20-%20januar%202016.pdf
https://www.emu.dk/sites/default/files/Biologi%20-%20januar%202016.pdf
https://www.emu.dk/sites/default/files/Geografi%20-%20januar%202016.pdf
https://www.emu.dk/sites/default/files/Samfundsfag%20-%20januar%202016.pdf


 Udvikling af kognitive områder med henblik på at kunne vurdere og handle i hverdagen  

 Styrkelse og stabilisering af kondition og koordinationsevne 

 At være bevidst om afspænding med henblik på at kunne klare stressede situationer i hverdagen  

 

Undervisningens indhold: boldspil, løbetræning, gymnastik, konditionstræning og krafttræning  

 

Evaluering af undervisningen 

I løbet af kurset evaluerer eleverne deres udbytte af undervisningen i de boglige fag ved to gange årligt at udfylde et spørgeskema bestående af ca. 20 spørgsmål 

mht. egen indsats, lærerens indsats og selve undervisningen. Første gang evalueres i november måned med henblik på at foretage ændringer i andet halvår.  

 

 

Plusfag 

 
TyskPlus 

DNT’s profil ligger især i kulturudveksling mellem Tyskland og Danmark. I faget ”TyskPlus” undervises en ugentlig time og giver et dybere indblik i den tyske 

historie, traditionerne og disses indflydelse på leve- og tænkemåden i Tyskland. I undervisningen står udover klassiske emner (”Landeskunde”, kunst, Vest-

/Østtyskland) især også ungdomskultur, moderne musik, kulturelle forskelle på arbejds- og livsstil på programmet. 

 

 

EngelskPlus 

EngelskPlus er et supplement til den almindelige engelskundervisning, hvor der er mulighed for at beskæftige sig med stof, som ikke direkte indgår i den 

obligatoriske årsplan, f.eks. 
 

- Fordybelse i et selvvalgt projekt 

- Træning af mundtlige færdigheder vha. engelsksprogede spil og præsentationer af projekter 

- Træning i færdigheden til at lytte og forstå forskellige dialekter vha. lytteøvelser og film 

- Træning af grammatiske færdigheder  

Indblik i engelsktalende landes kultur gennem film og dokumentarprogrammer 

 

 

DanskPlus 

Faget Dansk Plus er, som navnet også mere end antyder, et fag, hvor de elever, der har lyst til eller brug for en ekstra udfordring i danskfaglige regi, kan 

imødekommes. Dette betyder, at man i faget bl.a. kan tage sig tid til at repetere og træne færdigheder, der ikke inden for rammerne af den almindelige 



undervisning kan findes tid til. Ydermere kan den elev, der i forvejen har sine danskfærdigheder (skriftlige såvel som mundtlige/analytiske) på plads, få 

mulighed for at stifte bekendtskab med aspekter og værktøjer, der ellers ikke ses i den almene danskundervisning. Faget er således både tænkt som en 

håndsrækning til den elev, der har behov for tid og mulighed til at få pudset den (grammatiske, analytiske, skriftlige og mundtlige) kunnen af, som en 

tilfredsstillende karakter ved FSA og FS10 forudsætter. Men faget er i høj grad også en håndsrækning til den elev, hvis talent og formåen fordrer en ekstra 

kognitiv udfordring. Derfor vil vi i Dansk Plus tillige beskæftige os med tekster, (kunst-)værker, grammatisk analyse og film af en kompleksitet, som oftest 

ikke finder vej ind i faget dansk. 

 

SciencePlus 

Der gennemgås naturvidenskabelige problemstillinger, som rækker ud over den normale undervisning i fysik/kemi/matematik. 

 

 

Rotationsfag: Vi tilbyder tre obligatoriske rotationsfag i løbet af skoleåret, dvs. eleverne er delt op i tre grupper og starter hhv. med et rotationsfag, hvorefter 

grupperne roterer. Rotationsfagene er 1) Mindretal/grænselandet, 2) Medborgerskab 3) Tysk og dansk kultur. 
 

1) Mindretal/Grænselandet 

Der er afsat 10 lektioner til faget og målet er hovedsagligt at oplyse eleverne om grænselandets særegenheder, herunder de to mindretal nord og syd for 

grænsen. Der arbejdes med følgende punkter: 

- Mindretallenes historiske baggrund 

- Strukturen i det tyske mindretal, herunder dets institutioner 

- Grænselandet 

o Sprog (tysk, dansk, sønderjysk, plattysk, frisisk) 

o Fester og traditioner 

o Mad og drikke 

o Vestkysten 

o Grænsehandel 

o Berømte sønderjyder (Emil Nolde) 

 

 

2) Medborgerskab 



I en tid, hvor stigende individualisering i højere og højere grad sker på bekostning af det fælles bedste og de lange sociologiske perspektiver (inkrementalisme), 

er et fag som medborgerskab vigtigt, da det netop søger at blotlægge de mekanismer, der virker formativt for et samfund og ikke mindst – om man så må sige – 

dets ‘resiliens’.  

 

Siden 2001 har man i Danmark, og mange andre steder i verden, kunnet iagttage en individuel (liberal) frisættelse fra fællesskabet. Derfor kan og skal 

medborgerskab, ses som genopførslen af en gammel debat mellem kollektivisme og individualisme, eller med andre ord: mellem kommunitarisme og neo-

liberalisme/ (neo-utilitarisme). I stedet for i enhver henseende at sætte egne behov først, så giver medborgerskab eleverne muligheden for igen at besinde sig på 

det fællesskab, som alt andet lige altid allerede pågår i et hvert samfund. At man m.a.o. fra tid til anden nødvendigvis må tilsidesætte egne behov til fordel for 

det fælles bedste (jf. Rousseau). Fra at være en statsborger med pligter og rettigheder, betoner vi i dette fag medborgeren med forpligtelser. Sådanne tanker kan 

i det enogtyvende århundrede virke antikverede, men ikke desto mindre er der en god portion fornuft heri, ikke mindst set i lyset af de integrationsproblemer, vi 

ikke alene i Danmark, men tilmed i store dele af Europa, søger at tackle.    

Ovenstående problematik kan føres tilbage til én af velfærdsstatens grundidéer: nemlig den at drage omsorg for individet, således det frisættes i forhold til de 

instanser, der tidligere drog omsorg: familien og fællesskabet. Som modvægt hertil, søger medborgerskab at accentuere, at et samfund er noget, der altid 

allerede er i gang. At mennesket fødes ind i et samfund med et utal af forudgivne forhold og sammenhænge. I måden, hvorpå vi i medborgerskab søger at 

gestalte en fortolkning af en samfundsindretning, er selvet situeret og just ikke ubundet. Man er som individ situeret af forudgivne meningsfællesskaber og 

kulturelle koder og skal således ikke kontinuerligt opfindes på ny. Selvet præges af den kultur, det nu engang er født ind i. Fælles– og medborgerskabet er 

nøglen til at forstå selvet og ikke omvendt. Grundessensen er følgelig, at der forud for individets rettigheder findes noget, der er vægtigere: de fælles goder og 

det fælles bedste.  

 

I praksis introduceres eleverne til de for de ovenstående relevante ideologier og ismer: Hal Koch, Alf Ross, Habermas, Anthony Giddens og Tony Blairs ‘tredje 

vej’ demokrati, minimalstat, liberalisme, kommunitarisme, velfærdsstat, velfærdssamfund og økonomisk teori m.m. Det teoretiske stof søges uafladeligt, vha. 

gensidig dialogisk undervisning, forankret i aktuelle begivenheder og relationer, den enkelte elev kan forholde og se sig selv i forhold til. 

 

3) Tysk og dansk kultur 

 

I faget udnyttes at vi har to kulturer på efterskolen. De tyske elever hører og oplever den danske kultur og omvendt. Faget giver god mulighed for at 

underbygge og støtte den daglige tysk- og danskundervisning. 

 

 

 

Anden undervisning 
Projektuge/OSO-opgave (Obligatorisk selvvalgt opgave) 

For 9. klasse gennemføres den obligatoriske projektopgave, hvor der stilles et overordnet emne, og derefter vælger eleverne et underemne, der arbejdes med 

alene eller to og to. 

10. klasse arbejder eleverne med den obligatoriske OSO-opgave, som skal tage udgangspunkt i elevens uddannelsesønske. 

Begge projekter har fokus på processen, et produkt og den afsluttende præsentation af projekterne, hvor forældrene er inviteret. 

 



 

Motion 

Eleverne har 25 minutters motion hver morgen. De kan vælge mellem fem forskellige tilbud på forskellige niveauer. De kan vælge nyt fire gange om året. 

 

Kreativ uge 

Lige før jul har vi en uge, hvor eleverne er kreative på mange forskellige måder, bla. tilbydes værksteder med fremstilling af juledekorationer, fremstilling af 

fuglehuse mm. i træ, tekstildesign, billedkunst, kulinariske specialiteter, kor og band. Sidste skoledag før jul inviteres familierne til en fælles juleafslutning, 

hvor alle produkterne sælges på et stort julemarked. Indtægten går til Børnecancerfonden. 

 

 

Skitur til Østrig 

I starten af januar måned tager vi på skitur til Østrig. Eleverne undervises af professionelle skilærere samt af skolens lærere. Vi bor på et ungdomshotel med 

fuld forplejning. Om aftenen afholdes fællesarrangementer med dagens kåringer, sang og hygge. 

 

 

Valgfag 
 Valgfagene er halvårlige. 

 

Byggefag 

Byggefaget indeholder forskellige discipliner til forberedelse på den tekniske skole (Bygge og Anlæg). 

Der er sat forskellige projekter i gang, som eleverne kan vælge sig ind på, som f.eks.: 

 

1) Byggeprojekt, som indeholder: Fundament, muring, pudsning, fliselægning. Ombygning af vort drivhus til ”Byggehuset” 

2) Møbelbygning: Fremstilling af et underbord til vor LEGO-bord 

3) Indendørsarbejde og forskønnelse af vor kino: Beklædning af et skab, opsætning af to vægge, listeopsætning, beklædning med gipsplader 

4) Maling og tapetsering: Tapetsering af en væg, maling af væggen med hhv. tavle-og magnetfarve 

5) Mindre metal- og elektrikerarbejde 

 

 

Band 

I undervisningen inddrages relevante instrumenter. Eleverne skal have kendskab til forskellige instrumentgruppers klanglige og tekniske muligheder og 

forskelligheder. 

Sammenspil udgør en væsentlig del af undervisningen, og eleverne skal spille sammen i både større og mindre grupper. 

 

Valg af indhold foretages i relation til elevernes erfaringer og udvikling og på baggrund af deres forudsætninger for at kunne håndtere og udvikle færdigheder 

på de forskellige instrumenter. Repertoiret skal spænde genremæssigt bredt. 

 



Der arbejdes med at bevidstgøre puls- og taktfornemmelsen, som er en vigtig forudsætning for at et sammenspil lykkes. Dette kan ske gennem rytmeledsagelse 

til sange, enkle rytmeinstrumenter som håndtrommer, tamburiner, claves og klap er velegnet i den forbindelse. 

 

Der stiles mod at arbejde med varierede og komplekse rytmer i forskellige stilarter, hvor instrumenter som f.eks. el-bas, guitar, trommesæt, klaver, congas m.fl. 

give et autentisk lydbillede. 

 

Desuden vil instrumenter som keyboard og synthesizer kunne inddrages for at skabe et mere komplekst lydbillede. 

 

 

Kor 

Kor er en sammensætning af kor og koreografi, hvor der synges flerstemmigt og samtidig arbejdes med bevægelse. Der præsenteres numre i forskellig genre bl. 

til vort efterårsmarked, juletræsfest og ved arrangementer, som holdes her på skolen bla. af det tyske mindretals hovedorganisation, BDN. Der er også planlagt 

ture ud af huset, hvor koret optræder.  

 

 

Design 

Vi syer forskellige beklædningsgenstande, tasker, penalhuse eller andre ting i forskellige stoffer, læder eller andre materialer. Hvis du kan lide at sy enten i 

hånden eller på symaskinen, så er design noget for dig. Vi producerer også opslagstavler, små æsker o.l. i forskellige materialer. Hvis du kan lide at designe 

mønstre, tegne tegninger på produkter fra bunden af, diskutere materialer og fremstille produktet, så der design valgfaget noget for dig. 

I foråret er vi med til at designe og sy kostymerne til vores årlige musical. Der skal sys dragter til danserne, flotte kjoler til pigerollerne, forskellige kostymer til 

drengene og måske skal statisterne rekvisitter, som vi fremstiller. 

 

 

Badminton 

Uanset om du er begynder eller øvet – er der plads til alle …..og i vil lynhurtigt udvikle jer til små ”professionelle”, som vil have en stærkere modstander. 

Vi vil øve de lange bolde, smashs og drops, indtil vi kan konkurrere med badmintonstjernen Mathias Boe. Dertil har vi brug for dit engagement 100%, for når 

man spiller badminton siger man ja! til at løbe og til at overskride grænser. 

Vi vil nå så langt, at vi også kan spille mod andre hold, som jo er en særlig udfordring. 

 

 

Adventure 

MTB står for mountainbike og dette valgfag består af 3 dele:  

 

a) Køreteknik: Gearskifte og bremsning, holde balancen, dreje, op- og nedkørsel, trappekørsel, spring og terain-kørsel i skov etc. 

b) Vedligeholdelse og reparation af cyklen 

c) Deltagelse i MTB Cross - konkurrencer  

 



Fodbold 

Den forhåndenværende og opøvede teknik skal forfines og udbygges. Derudover undervises eleverne i angrebsteknik (rettidig aflevering, kunne se gunstige 

målsituationer) og forsvarsteknink (mandsopdækning, samarbejde på banen), så det tjener holdet bedst.  

Der bliver også spillet kampe, hvor de internationale regler anvendes 

 

 

Kondi  
Hvis du vælger Kondi, skal du være klar til at yde noget. Har du lyst til at blive udfordret i både kondition og styrke eller bare komme i form? Så er muligheden 

her. Du skal være forberedt på at holdet vil blive delt i to. 

Hvilke to? Du kan vælge at arbejde med kropsstabilisering og styrkelsen af de dybe muskler. Muskelopbygning, muskel-konditions-training, løbetræning, 

bodyshaping, kalorieforbrœnding. Alt dette er en mulighed, da vi arbejder såvel med som uden redskaber i vores eget fitnessrum. 

Du kan også vælge at træne med egen kropsvægt eller lette vægte. Her vil undervisningen hente inspiration fra aerobic, sjipning og boksning og bestå af 

koreografi til al slags musik. Denne del af Kondi er for dig der ønsker at træne med højt humør og forbrænde energi til musikalske rytmer. 

Der er ingen særlige forudsætninger for at deltage, foruden stålsat vilje i kombination med højt humør. 

 
Ridning 

Ridning er ikke bare en fornøjelse - den byder dig tilmed muligheden, sammen med hesten at udvikle din kropsbevidsthed og at styrke din selvtillid. Vi tilbyder 

ridning som en tretimers eftermiddagsundervisning først og fremmest for begyndere.  For den øvede rytter undersøger vi muligheder for at deltage i kurser på 

rideskolen. Undervisningen er opdelt i en teoretisk og en praktisk del og finder sted både i skolens egne lokaler og i den nærliggende rideskole. Undervisningen 

har til hensigt at formidle grundviden og grundfærdigheder i omgang med hest og ridesport f.eks. 

 

Teori: 

 Ridesportens grundbegreber  

 Grundkendskab vedrørende udstyr til hest og rytter 

 Betegnelser for og betydningen af det vigtigste strigletøj og hesteudstyr 

 Grundlag i hestens adfærd, signaler, karaktervurdering 

 Grundlag i opstaldning, pleje og fodring 

 Rideteori : Sæde, rytterens hjælper, hovslagsfigurerne 



 Rytterens og hestens sikkerhed 

 
Praktik: 

a) Omgang med hesten. 

Hove- og hælepleje, læse hestens adfærd, føre og binde hesten, hesteudstyr, op- og afsadling, forsørgning af hesten efter ridning 

b) Ridning 

Siddeøvelser: op- og afsidning, letridning og nedsidning 

Ridebaneordning: disciplin på banen, hovslagsfigurer 

Hestens gangarter 

Rytterens hjælper: sæde, schenkler, vægt og hænder (tøjler) 

Grundøvelser i dressurridning 

 

Pigefitness 

Der undervises i forskellige fitness-discipliner for piger såvel i hallen som i fitnesscentret. 

 

 

Billedkunst 

I linjefaget billedkunst vil eleverne med en undersøgende og eksperimenterende tilgang se sig selv og andre igennem kunstens øje. 

Vi arbejder bl.a. med: 
- elevernes portrætter, ved at forandre dem med collageteknikker i forskellige materialer (papir, stof, farve etc.) 

- emnet maleri, hvor vi lærer kendte kunstnere (f.eks. Picasso, Miró, Nolde) at kende, og afprøver deres formsprog og teknikker på papir og lærred 

- enkelt layout i form af Pixel Art og eget materialevalg   

- Street Art kunstneren Banksy, hvis samfundskritiske værker vi analyserer og fortolker, samt udforsker teknikker i Style Writing og Stencil Graffiti 

- inspirationer fra besøg af kunstudstillinger. 

Ved hjælp af forskellige visuelle former og med indflydelse af egne ideer udtrykker eleverne sig både kreativ og kommunikativ i skolens rammer. 

 

 

Køkken  

I linjefaget Køkken er der fokus på glæden ved at lave mad og bage. Eleverne vil blive introduceret til forskellige bageteknikker og anden relevant viden 

omkring madlavning og hygiejne i et køkken. Eleverne vil i linjefaget stifte bekendtskab med alt fra lette, varme retter f.eks. pastaretter, salater til bagning af 

brød og kager. Derudover vil der i forløbet være fokus på årstidsbestemt madlavning, derfor vil eleverne også blive introduceret til syltning og forskellige slags 

julebag. Målet med dette linjefag er, at eleverne får glæde ved madlavning samt at de opbygger en basisviden omkring gængs madlavning 

 

 

Studietid 



Der tilbydes studietid i form af lektielæsning med en lærer. Eleverne kan komme med opgaver, stile osv. For at få kvalificeret hjælp af en lærer. 

 

Digitalfoto/Fotomedie 

På fotolinjen arbejder vi med digitalkamera. 

Der tages billeder efter emner der bliver stillet eller ønsket af elever f.eks. årstider, min skole 

portrætfoto, teknik osv.. 

Der arbejdes med de muligheder et kamera byder på, som f.eks. makro, billedserier, sort/hvid osv.. 

Eleverne får mulighed for at redigere billederne på egen eller skolens pc. 

Vi har skiftende udstillinger i skolen.  

Skolens aktiviteter som udflugter, rejser, musical men også hverdagen bliver dokumenteret med elevernes billeder på vores hjemmeside. 

 

 

Science/e-sport 
I science arbejder vi med sammenhængen mellem mekanik, elektronik og informatik. Du arbejder i team med spændende opgaver og udvikler egne kreative 

ideer til løsningen af opgaven. Vi arbejder med LEGO NXT roboter og løser opgaver fra First LEGO League. Hvis du har lyst til at programmere, så er 

Sciencevalgfaget noget for dig. Vi designer nye roboter i LEGO og programmerer dem legende let. 

Ligeledes vil der være mulighed for at spille computerspil med lærervejledning i strategisk planlægning, gennemføring og evaluering af strategier. 

 

 

Kørekort 

Der er mulighed for at tage kørekort til almindelig personvogn, mens eleven går på efterskolen. Informationer herom fås ved Rico Andersen. 

 

 

Skolens inklusionstilbud 

Inklusionstilbuddet til eleverne aftales individuelt for den enkelte elev alt efter elevens behov. Inklusionstilbuddet kan bestå af hensyntagen til eleven i den 

almindelige undervisning i form af undervisningsdifferentiering og holddannelse samt individuelle aftaler, nødvendige pauser i undervisningen, samtaler med 

kontaktlæreren i skolens samværsdel samt samtaler med en familierådgiver fra ”Sozialdienst”, som er en person, som kan støtte inklusionselever med samtaler i 

hverdagen. I faget matematik har vi en lektion pr. uge, som er en tolærerordning, hvor inklusionselever kunne deltage i. Lektiehjælp kan også aftales efter 

behov. 
 

 

 

 

 



#######

Dienst

 8.05-8.8.30

8.30-9.15

Bio 9 ND Dän M 10 MH Eng 9 MB Sport JP Phy/Ch 9 ND Eng 10 MB Mat 9 RA / ME Deu M 10 UP Sport Ämterstunde

Phy/Ch 9 JP Dän M 10 CB Eng 9 IB Sport MR Mat 9 JP Eng 10 IB Phy/Ch 9 JP Deu M 10 IB MR / JP

9.20 -10.50 Geo 1 MR Dän F 10 ME Mat 10 ND Mat 9 MR Eng 10 CB Mat 9 MR Deu M 10 JA AS / ME

Geo 2 MR Dän F 10 JA Deu F 10 KW

Bio 9 JP

Phy/Ch 9 ND

10.50-11.10

Bio 9 ME Eng 10 MB Deu M 9 JA Mat 10 IG Eng 9 MB Dän M 10 MH Dän M 9  MH Mat 10 IG

Geo 9 DK MH Mat 10 ND Deu M 9 MB Mat 10 JP Eng 9 IB Dän M 10 CB Dän F 9 ME/AW Mat 10 JP

11.10-12.40 Phy/Ch 9 IG Deu F 9 ND Dän F 10 ME Phy/Ch ND

Gesch 9 CB Dän F 10 JA

Gesch 9 JA

Gesch 9 IB

12.40-13.30

Gesell 9 MH Sport JP Mat 9 RA / ME Deu M 10 UP Deu M 9 JA Eng 10 IB

Gesell 9 JA Sport MR Mat 9 JP Deu M 10 IB Ämterstunde Deu M 9 MB Eng 10 CB

13.30-15.00 Gesell 9 IB Ph/Ch 10 IG 2 Ph/Ch 9 IG Deu M 10 JA 13.20 - 14.40 Konferenz Deu F 9 SQ Ph/Ch 10 IG 1

Deu F 10 KW

14.40 - 15.40 Tutortreffen

Abreise

15.00-15.10

Dän M 9  MH Deu M 10 UP Deu M 9 JA Dän M 10 MH

15.10-15.55 Deu M 10 IB Adventure MR Küche RN Deu M 9 MB Dän M 10 CB

15.10-16.40 Deu M 10 JA Fußball AS Reiten IB Dän M 9  MH Ph/Ch ND Pigefitness ND

Band JA Volley JP Kunst ME Design BT Dän F 9 ME/AW Ph/Ch 2  10 IG Badminton JV Studienzeit MH

16.00-17.30 Bygge MR Foto IC Ph/Ch 1  10 IG Kondi MR Science IG

Chor PT Führerschein Fotomedie MB Camilla

17.30-18.00

18.00-18.3018.30-19.30

Montag

Frühstück Frühstück

PAUSE   9.55-10.15

FrühstückFrühstück

AW, JP, ME  , MAT + IG MR, ND

Dienstag Mittwoch Donnerstag

PAUSE

Motion  AS, AW, JA, KW, ME

11.45 - 12.30   M ittagsessen

PAUSE

12.30 - 14.00

M ittagsessen M ittagsessen M ittagsessen M ittagsessen 

PAUSE

Stundenplan 2018 / 2019

Frühstück

PAUSE

Motion  KW, ND, AS, JP, ME

Freitag

Ruhe-Lesestunde Ruhe-LesestundeRuhe-Lesestunde

Ämter ÄmterÄmter

PAUSE

Abendessen AbendessenRuhe-Lesestunde

Motion MR, ND, AS, AW, KW

Abendessen

PAUSE

Abendessen

15.45 - 17.15

 
 

 

 

 

 

 


