Indholdsplan Rønde Efterskole
skoleåret 20/21

Indholdsfortegnelse
Værdigrundlag og vedtægter

2

Skolens idé og tolkninger af hovedsigtet

11

Formålsbeskrivelser af arrangementer

13

Boglige fag

32

Linjefag

38

Valgfag

52

Årsplan - antal skoleuger

60

Antimobbestrategi – Trivselsstrategi Rønde Efterskole

60

Uddannelsesplan for lærerstuderende

63

Årsplan skolevejledning 2020/2021

76

1

Værdigrundlag og vedtægter
Værdigrundlag
Rønde Højskole og Efterskoles værdigrundlag bygger på et kristent menneskesyn med
baggrund i den danske folkekirke.
Respekt og omsorg for andre mennesker er et omdrejningspunkt for livet på skolen og for vores
syn på verden uden for skolen.
Rønde Højskole og Efterskoles skolesyn er inspireret af Grundtvigs tanker om livsoplysning,
folkelig oplysning og demokratisk dannelse.
Gennem fællesskab og faglighed opbygger vi et særligt læringsrum, hvor hver enkelt elev får
mulighed for at udvikle og afprøve sit eget livsgrundlag.
Skolens opgave er at danne og uddanne mennesker til at tage ansvar for eget liv – og for
fællesskaber.

Vedtægter for Rønde Højskole og Efterskole
§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag.
Stk. 1. Rønde Højskole og Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.
Stk. 2.Institutionen er oprettet 1897og har hjemsted i Syddjurs Kommune
Stk. 3. Skolens formål er at drive efterskole og højskole inden for rammerne af de gældende
regler om frie kostskoler.
Stk. 4. Skolens værdigrundlag.
Rønde Højskole og Efterskoles værdigrundlag bygger på et kristent menneskesyn med
baggrund i den danske folkekirke.
Respekt og omsorg for andre mennesker er et omdrejningspunkt for livet på skolen og for vores
syn på verden uden for skolen.
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Rønde Højskole og Efterskoles skolesyn er inspireret af Grundtvigs tanker om livsoplysning,
folkelig oplysning og demokratisk dannelse.
Gennem fællesskab og faglighed opbygger vi et særligt læringsrum, hvor hver enkelt elev får
mulighed for at udvikle og afprøve sit eget livsgrundlag.
Skolens opgave er at danne og uddanne mennesker til at tage ansvar for eget liv – og for
fællesskaber.
§ 2. Ejerforhold.
Skolen ejer ejendommen matr. nr. 3 AÆ med flere Rønde by, Bregnet,
§ 3. Skolens drift.
Stk. 1. Skolens drift gennemføres ved betaling fra eleverne og ved tilskud fra det offentlige, ved
afholdelse af kurser o.lign. i det omfang, det er foreneligt med skolens drift som højskole og
efterskole.
Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.
Likvide midler, der ikke er nødvendige for den daglige drift, skal under hensyntagen til
sikkerheden anbringes på en eller flere af følgende måder:
1) Som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller i et andet land indenfor
De Europæiske Fællesskaber.
2) I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, Kreditforeningen af Kommuner i
Danmark eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn.
3) I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som
udsteder eller garant.
4) I værdipapirer bortset fra aktier, som efter deres art og sikkerhed kan stilles i klasse med de
aktiver, der er nævnt i nr. 2 og 3.
Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v. som andre end skolen råder over.
Stk. 3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder institutionen.
Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen.
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§ 4. Bestyrelse og repræsentantskab.
Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse og vælges af repræsentantskabet.
Stk. 2. Repræsentantskabet består af indtil 39 medlemmer, som vælges således:
Bestyrelsens 7 medlemmer:
7 elevforenings medlemmer (som vælges på elevforeningens årlige generalforsamling)
2 valgt af elevforeningens bestyrelse blandt tidligere elever
Op til 5 valgt af skolens bestyrelse
2 valgt af RHEs Venner
2 valgt af KFUM og KFUK i Danmark
1 valgt af KFUM’s Idrætsforbund
2 valgt af KFUM spejderne i Danmark
2 valgt af KFUK spejderne i Danmark
1 valgt af FDF
1 valgt af DGI
1 valgt af Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark
2 valgt af Indre Missions samfund i Rønde
1 valgt af og blandt Thorsager-Bregnet-Feldballe menighedsråd.
1 valgt af og blandt pastoratets præster
1 valgt af Rønde Y`Mens Club
1 valgt af Rønde Handelsstandsforening
Stk. 3. Valget til repræsentantskabet gælder for 4 år. Genvalg kan ske.
Afgår et eller flere medlemmer af bestyrelsen i en periode, fortsætter den øvrige bestyrelse,
såfremt der ikke er under 4, indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde, hvor der eventuelt
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holdes suppleringsvalg. Ellers afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Bestyrelsens
formand er samtidig formand for repræsentantskabet.
Medlemmer har ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art, men har
adgang til at afgive stemme ved fremmøde på repræsentantskabsmøde. Ingen kan afgive mere
end en stemme. Medlemmerne har intet personligt ansvar for skolens forpligtelser.
Stk. 4. Skolens årsregnskab udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før det
repræsentantskabsmøde, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til
indsigt i drifts-, anlægs-, og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for
tilskuds-beregning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i
nævnte materiale.
Stk. 5. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når et flertal af bestyrelsens
medlemmer eller mindst 25 % af repræsentantskabets medlemmer ønsker det. Den indkaldes
som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden.
Stk. 6. Medlemmer kan kræve skriftlig afstemning.
§ 5. Repræsentantskabsmødet.
Stk. 1. Repræsentantskabet samles mindst 1 gang årligt og indkaldes med skriftligt varsel
senest 21 dage før.
Repræsentantskabsmødets afholdelse bekendtgøres på skolens hjemmeside.
Dagsorden udsendes sammen med indkaldelsen.
Dagsorden skal omfatte følgende:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstandernes beretninger
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor
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7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Stk. 2. Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før repræsentantskabsmødet afholdes. Forslag bekendtgøres for
medlemmerne senest 6 dage før.
Stk. 3. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Repræsentantskabet er
beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 14.
Over det på repræsentantskabsmødet passerede og evt. vedtagne føres en protokol, der
underskrives af dirigenten. Protokollen opbevares på skolen.
§ 6. Bestyrelsens sammensætning.
Stk.1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 4 år og afgår med 1 x 2 x 2 x 2 årlig.
Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.
Stk. 2. De 7 bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer.
Genvalg kan ske.
Stk. 3. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand af sin midte.
Stk. 4. Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:
1. Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer
ejendomme m.m. til skolen eller kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.
2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller
andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af
ejendomme m.m. til skolen.
3. Ejere af ejendomme m.m., der udlejer til skolen.
4. Den samme person kan ikke være medlem af bestyrelsen ved to eller flere frie kostskoler
inden for samme skoleform.
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Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg
af medlemmer.
Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det
danske mindretal i Sydslesvig.
Stk. 6. Såfremt der i valgperioden opstår inhabilitet for et bestyrelsesmedlem kan
vedkommende ikke længere være medlem af bestyrelsen og skal udtræde øjeblikkeligt. Nyvalg
eller nyudpegning skal foretages hurtigst mulig.
§ 7. Bestyrelsens opgaver og ansvar.
Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens
økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og
sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig overfor
repræsentantskabet. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for Ministeriet for børn og undervisning
samt Kulturministeriet herunder for betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.
Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderne, forretningsføreren og lærerne.
Ansættelse og afskedigelse af lærerne sker efter indstilling fra forstanderne
Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen
Stk. 5. Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en
undervisningsplan for det enkelte kursus.
Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af korrekt driftsregnskab og status, jf. § 11.
Stk. 7. Bestyrelsen godkender en plan for skolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold
til skolens værdigrundlag.
Stk. 8. Bestyrelsen underretter Ministeriet for børn og undervisning samt Kulturministeriet om
institutionens nedlæggelse.
§ 8. Bestyrelsens arbejde m.v.
Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 medlemmer finder det nødvendigt, dog
mindst 4 gange årligt.
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Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig hvilke
sager, der skal behandles.
Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder
eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives
protokollen af mødets deltagere på det efterfølgende møde når referatet er godkendt. Ethvert
medlem er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på
skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret
stemmeflertal. Ved kvalificeret flertal forstås mindst 2/3 flertal.
Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har
økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens
kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at
vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.
Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller
skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne,
herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om
tavshedspligt.
Stk. 7. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at
holde møde alene for medlemmer.
Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage
honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.
Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.
§ 9. Skolens daglige ledelse.
Rønde Højskole og Efterskole har hver sin forstander, som har det pædagogiske ansvar.
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I øvrigt fordeler bestyrelsen ansvarsområder mellem de to forstandere, herunder bemyndigelsen
til at afskedige og ansætte medarbejdere udover lærerne.
Stk. 1. Ved en af forstandernes fravær udover en måned konstitueres en forstander.
Stk. 2. Forstanderne kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden
for den daglige ledelse af skolen.
Stk. 3. Lærerne ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra forstanderne.
Stk. 4. Forstanderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og
kap. 8 om tavshedspligt m.v.
§ 10. Medarbejderråd.
Stk. 1. Skolens forstandere og faste medarbejdere danner et medarbejderråd.
Stk. 2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet
og kap. 8 om tavshedspligt m.v.
Stk. 3.Medarbejderrådets erklæring indhentes i følgende spørgsmål:
1. Ansættelse og afskedigelse af forstandere.
2. Ændring af skolens struktur, eventuelt nybyggeri og større forandringer ved skolens
indretning.
§ 11. Regnskab og revision.
Stk. 1. Skolen regnskab går fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2. Skolens forstandere udarbejder årsregnskab hvert år inden 1. april.
Stk. 3. Årsregnskab forelægges bestyrelsen til godkendelse.
Stk. 4. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der er valgt af repræsentantskabet.
Revisionen af årsregnskabet skal være afsluttet senest 1. april efter regnskabsårets udløb.
Stk. 5. Skolens regnskab opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om
regnskab for og revision af frie kostskoler.
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Stk. 6. Bestyrelsens medlemmer underskriver inden repræsentantskabsmødet det reviderede
regnskab og afgiver en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for
medlemskab af bestyrelsen.
§ 12. Tegningsretten
Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen.
Tegningsretten kan ikke delegeres
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af
bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens underskrift.
§ 13. Ændringer af vedtægter.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens vedtægter er i overensstemmelse med loven.
Ændringer af vedtægterne skal vedtages på 2 repræsentantskabsmøder med mindst 14 dages
mellemrum.
Ved skolens sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med
anden skoleform samt ved ændring af skoleform skal en ny vedtægt godkendes af
Undervisningsministeriet. Ministeriets godkendelse omfatter alene vedtægtsbestemmelser om
skolens formål, styrelse og økonomiske forhold, herunder om fremgangsmåden ved skolens
nedlæggelse.
§ 14. Ophør af skolens drift.
Beslutning om skolens nedlæggelse træffes på et repræsentantskabsmøde, hvor mindst 2/3 af
alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes
efter mindst 14 dage på et nyt repræsentantskabsmøde med almindelig flertal af de mødte
medlemmer.
Den siddende bestyrelse skal ved skolens nedlæggelse fungere videre, indtil det økonomiske
opgør af skolens aktiver og passiver er gennemført efter loven eller overgået til behandling i
skifteretten eller ved en af undervisningsministeriet godkendt likvidation. Institutionen skal
opløses, såfremt den ophører med at drive undervisningsvirksomhed i overensstemmelse med
formålsparagraffen.
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Overskydende midler anvendes med Ministeriet for børn og undervisning samt Kulturministeriet
godkendelse til skoleformål, der støtter unges kirkelige-kulturelle uddannelse og som støttes i
henhold til gældende regler om frie kostskoler.
Vedtaget på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 21. maj 2019
Vedtægterne er umiddelbart efter vedtagelsen den 21. maj 2019 offentliggjort på skolens
hjemmeside.
Da vedtægtsændringen af 21. maj 2019 ikke omfatter oprettelse, sammenlægning eller
spaltning, eller etablering eller ophør af kombination med anden skoleform skal
vedtægtsændringen og dermed vedtægterne af 21. maj 2019 ikke godkendes af
Undervisningsministeriet.
Seneste godkendelse foretaget af Undervisningsministeriet, Institutionsstyrelsen, er dateret den
22. januar 2004.

Skolens idé og tolkninger af hovedsigtet
Skolens idé
Vi arbejder for at give mennesker lyst, kraft og færdigheder til at skabe et godt liv for sig selv og
andre!
Det er vigtigt for os, at du får lov til:
●

At lære meget

●

At udvikle dig selvstændigt og kreativt

●

At være sammen med andre i et forpligtende fællesskab

●

At blive udfordret med vigtige spørgsmål og viden

●

I frihed at blande dig i diskussioner og blive hjulpet til at tage personlig stilling til
nogle af de mange vigtige spørgsmål, vi mennesker bliver mødt med i vore liv.

Historien bag Rønde Efterskole
Skolens historie går helt tilbage til 1897, hvor vi begyndte som højskole. I 1936 kom efterskolen
til. Siden har de to skoler levet i samme hus. I dagligdagen er de to skoler adskilt fra hinanden.
Vi spiser sammen med højskolen, men derudover har efterskolen sine egne lokaler og lærere.
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Rønde Efterskoles tolkning af skoleformens hovedsigte:
Livsoplysning:
På Rønde Efterskole ser vi det som vores opgave at oplyse eleverne om livet med alle dets
aspekter og udfordringer for på den måde at bidrage aktivt til den enkelte elevs personlige
dannelse. Livsoplysning udfoldes gennem mødet med andre i skolens formelle og uformelle
fællesskaber og gennem faglig fordybelse i fagene. Vi ønsker, at eleverne tilegner sig erfaringer
gennem samtaler og samvær præget af respekt og ydmyghed over for de holdninger, de enkelte
har. Den livsoplysende samtale kan finde sted både i forbindelse med en fællestime, i
undervisningen og i andre former for samvær. Livsoplysning styrkes gennem de fællesskaber
som efterskolelivet danner ramme om, og som udvikler selvtillid og ansvarlighed i forhold til de
andre elever og hos den enkelte.

Folkelig oplysning:
På Rønde Efterskole lærer eleverne om deres historiske kontekst og om den kulturelle og etiske
sammenhæng, de er rundet af og som deres samtid er præget af. Det sker dels gennem
morgensamlinger og fællestimer, dels gennem undervisning. I interessefællesskaber, især på
linjefagene, styrkes den folkelige oplysning og en del elever fortsætter deres engagement i
folkelige foreninger såvel inden for idræt som i andre fællesskaber.

Demokratisk dannelse:
På Rønde Efterskole vægter vi demokratisk dannelse gennem et forpligtende fællesskab, hvor vi
udfordrer og udvikler faglige og sociale kompetencer. Dette er fundamentet for hverdagen og
opstår gennem faglig fordybelse og en insisteren på dialogen med respekt for den enkelte.
●

Vi tilbyder en demokratisk opbygget skole med fagligt dygtige medarbejdere ( skolen
har demokratiske organer som elevråd, trivselsråd og månedsudvalg
/aktivitetsudvalg).

●

Vi ønsker, at de unge dannes til at være ansvarlige, deltagende samfundsborgere,
lokalt og globalt.

●

Vi forventer, at de unge udfolder deres evner, arbejder med deres faglige og
personlige udvikling og udviser respekt for skolens demokratiske grundlag.

Frihed og folkestyrekravet:
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På Rønde Efterskole arbejder vi både i undervisningen og i samværsformerne for at udvikle og
styrke elevernes demokratiske dannelse og kendskab til og respekt for grundlæggende friheds –
og menneskerettigheder. I skolens værdigrundlag hedder det:
”Respekt og omsorg for andre mennesker er et omdrejningspunkt for livet på skolen og for
vores syn på verden uden for skolen.”
Grundlæggende menneskerettigheder både lokalt og globalt er et fokuspunkt i skolens arbejde.
På Rønde Efterskole laver vi skole sammen med eleverne, og det er væsentligt for os, at
eleverne er opmærksomme på den frihed og det ansvar, der følger med de demokratiske
rettigheder.

Formålsbeskrivelser af arrangementer
Afslutningsugen
Formål:
At nyde efterskolelivet.
At sige ordentligt farvel til hinanden.
At deltage i fællesskabet.
At gøre værelser og områder rene og klar til næste elevhold.
Indhold:
Oprydning, rengøring, leg, sjov, samvær i kontaktgruppen, evaluering af skoleåret, fælles tur
med overnatning, afslutningsaften, at sige farvel.
Arbejdsformer:
Samvær i kontaktgruppen, i efterskolefællesskabet.
Timetal, omfang:
Én uge fra mandag til hjemrejse fredag aften/lørdag morgen.

Evalueringsformer:
Eleverne evaluerer deres ophold sammen med kontaktgruppelæreren.
Lærerne evaluerer på lærermøde.

Billeduge
Formål:
At anspore elevernes interesse for billeder og film.
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At kvalificere elevernes arbejde med film og faste billeder.
At inspirere eleverne til at arbejde kreativitet.
At introducere eleverne for kunst.
Indhold:
Billedugen strækker sig over 5 skoledage fra 8.30 – 14.55.
To eller flere arbejder sammen – lærerteamet består af dansklærere og en billedkunstkyndig
lærer.
Eleverne arbejder med analyse af en film, som senere indgår som hovedværk.
Eleverne arbejder med analyse af faste billeder.
Eleverne laver et praktisk kreativt produkt.

Brobygning
Formål:
At opfylde loven om 10.klasse.
At tilgodese uafklarede elever i 10. kl i forhold til deres uddannelsesønsker, så de opnår afklaring
i forhold til uddannelses- og erhvervsvalg.
Indhold:
Alle 10. klasses elever skal ifølge lovgivningen bo på skolen i forbindelse med brobygning. Vi
brobygger til ungdomsuddannelserne i Grenå, Rønde og Århus. Transporten til og fra
brobygningsskolen betales af skolen.

Efterskolernes Dag
Den sidste søndag i september er der åbent hus på Rønde Efterskole fra kl. 10.00 til 17.00.
Arrangementet er en del af den landsdækkende “Efterskolernes dag”, hvor alle efterskoler i
Danmark åbner dørene for interesserede.
Formål
At give interesserede mulighed for at besøge skolen.
At give eleverne lejlighed til at præsentere deres skole for familie, venner og kommende elever.
Indhold
Skolens elever “levendegør” skolens daglige liv med aktiviteter i hal, klasselokaler og
værksteder. Skolens elever viser gæster rundt. På rundvisningen møder gæsterne i de
forskellige lokaler skolens lærere, som fortæller om skolens værdigrundlag, daglige liv og
valgfag. Drama, musik og aerobic optræder i dagens løb på Torvet. Der er kaffe/frokost i skolens
spisesal. Der er information om og billeder fra Projekt Kirgistan. Kontoret er åbent for spørgsmål
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omkring økonomi og evt. tilmelding / ventelister. Efterskoleforstanderen holder ca 1 gang i
timen informationsoplæg om skolen.

Elevråd
Formål
At sikre et demokratisk elevorgan, der er med til, at præge skoleåret gennem behandling af emner
og problemstillinger der vedr. elevholdet.
At styrke elevernes demokratiske dannelse.

Indhold
Elevrådet mødes efter behov men mindst en gang om måneden.
Efter 4-6 uger af skoleåret vælger hver klasse en repræsentant til elevrådet.
Elevrådet kommer med forslag til arrangementer.
Elevrådet 1. behandler indkomne forslag og fremsætter efter eget skøn forslag og emner til høring
på lærermøderne.
En af efterskolelærerne holder møde med elevrådet.

Engelsk Dag
Formål:
At sætte fokus på engelsk mundtlighed.
At forberede eleverne på den mundtlige prøve.
At styrke elevernes lyst og evne til at tale engelsk.
At give eleverne indblik i kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande.
Indhold:
Oplæg fra foredragsholder om samfundsforhold og historie i engelsktalende lande.
Gruppediskussioner (grupper blandet af elever i 9. og 10. klasse).
Gruppeoplæg i forbindelse med emneområder opgivet til den mundtlige prøve.
Arbejde med synopser.

Fagdage
Formål:
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At elever og lærere får mulighed for at fordybe sig i et enkelt fag i et længere tidsrum.
At give mulighed for alternative undervisningsmetoder, som kræver længere sammenhængende
tidsmæssige forløb.
At tilgodese fag, som i årets forløb har været udsat for mange aflysninger i det normale
ugeskema.
At sikre at alle fag får den undervisningstid, vi har afsat.
Indhold:
Fagdage er dage, hvor det obligatoriske skema brydes op så de enkelte fag har flere
sammenhængende timer eventuelt parallelt med andre klasser.
Fagdage løber typisk over en formiddag 8.30 – 11.45 eller en eftermiddag 12.45 – 14.55.
Det er dage, som også giver større mulighed for at lave ture ud af huset.

Fagudvalgsarbejde
Formål:
At kolleger inspireres og inspirerer.
At sikre vidensdeling imellem fagkolleger.
At sikre en løbende udvikling af undervisningen.
At sikre at fagene er ajour.
At fremme samarbejdet mellem kolleger.
At danne udgangspunkt for tværfaglighed.
Indhold:
Møder i fagudvalgene ca. hver 3. uge. Fagformanden indkalder til møderne og laver dagsorden.
Man skiftes til at gennemgå en ide eller et forløb.
Konkrete forslag til undervisningsforløb udarbejdes, materialer til eleverne fremstilles/bestilles.
Man præsenterer hinanden for spændende materialer, hjemmesider etc.
Man holder hinanden ajour mht. relevante kurser.
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Fredagsfag for 10. klasse
Formålet med undervisningen i fredagsfag er, at give 10. klasse en spændende, relevant og varieret
undervisning, at undervisningen forholdsvis hurtigt kan ændres, hvis der sker noget væsentligt i
verden – så vi har fokus på det så hurtigt som muligt efter og at der undervises i demokratisk
dannelse, folkelig oplysning og livsoplysning.
Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv deltagelse i forskellige konstellationer, som kan være
på tværs af klasser, små grupper og individuelt.
Selve undervisningen vil bestå af klasseoplæg, forskellige foredragsholdere, gruppearbejde og emner
eleverne selv har foreslået.
Indholdet i fredagsfag varierer utrolig meget, i de forgangne år har vi for eksempel haft temaer om
en fængselspræsts liv, hvordan lever en hjemløs og hvor meget ansvar har samfundet, hvordan virker
retssamfundet efterfulgt af en retssag, det amerikanske og danske valg og dansekultur.
Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får et bredere indblik i andres liv og måder at leve på
end en selv, at have kritisk sans og blive mere bevidst om sin egen livsførelse. Dannelsen er i højsæde
i fredagsfag, hvor barrieren for måden at undervise og indholdet kun bliver begrænset af fantasien.

Forældresamarbejde – forældresamtaler
Formål:
At skabe mulighed for at elever, forældre og skole holder hinanden orienteret, så både de af
skolen satte mål, og forældrenes og elevens forventninger til skoleopholdet i videst muligt
omfang kan indfries.
At skabe åbenhed og tryghed i forbindelse med elevens ophold på skolen.
At forældrene til enhver tid føler sig velkomne på skolen.
Indhold:
Ansatte kan i det nødvendige omfang kontaktes af forældre. Kontaktlæreren udlevere ved
skolestart telefonnummer og mailadresse til forældrene. Alle ansattes mailadresser kan findes
på hjemmesiden.
Forældre kontaktes, når skolen skønner, det er nødvendigt (eleven informeres om samtalen på
forhånd).
Der indbydes i september til en samtale med kontaktlæreren med fokus på det sociale.
Der indbydes i november til en samtale, hvor alle faglærerne i de prøveforberedende fag kan
træffes til ca. 10 minutters orientering pr. elev/pr. fag. Her holder uddannelsesvejlederen
samtidig orientering for forældre om valg af ungdomsuddannelse.
Der er desuden ofte mulighed for uformelle samtaler med ansatte i forbindelse med afhentning
og aflevering af elever og ved større arrangementer som musical og lignende.
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Fællestimer
Formål:
At sætte de store spørgsmål i tilværelsen til debat (livsoplysning).
At styrke det store fællesskab på skolen.
At opdrage til demokratisk dannelse.
At sætte fokus på den mundtlige fortælletradition.
Folkelig oplysning.
Indhold:
Vi har 3 typer fællestimer af hver ½ times varighed pr. uge: Fortælling, fællessang og åben-time.
Fortælling: Forskellige lærere fortæller dele af dansk og udenlandsk litteratur.
Sang: Ugentlig sangtime over skiftende temaer.
Åben-time: Kan indeholde nyheder, beskeder til hele holdet, gennemgang af næste uges
arrangementer og andre former for oplysning.

Gallafest
Formål:
At styrke det store fællesskab på skolen.
At lære eleverne at planlægge og udføre store arrangementer.
Indhold:
Omkring en måned inden gallafesten trækker drengene lod om, hvilken pige de skal have som
gallapartner. Derefter inviterer de hende til fest. På gallaaftenen henter drengene deres
gallapartner på hendes værelse. Programmet for gallafesten indeholder: fotografering, middag,
underholdning, taler, dans, spil og hygge.

Humanitærdage
Formål:
At eleverne møder vores værdigrundlag i praksis.
At styrke fællesskabet.
At eleverne oplever sig som en betydelig del af en helhed.
At sætte fokus på situationen i Kirgistan og på vores humanitære projekt der.
At alle elever medvirker til at støtte Global Iværksætter økonomisk.
Indhold:
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Cykelsponsorløb, arbejdende værksteder, som til sammen producerer salgsmateriale til et stort
julemarked for forældre og andre interesserede. Værksteder som producerer: juledekorationer,
adventskranse, konfekt, småkager, bolcher, jule-sy-ting, salg af arbejdskraft, julemusik,
silketørklæder, julekort etc.
Arbejdsformer:

værkstedsarbejde i grupper valgt efter interesse.
Timetal, omfang:
to skoledage fra 8.30 – 16.00 inkl. Cykelsponsorløb. Kirgistandagene skal ligge op til den
weekend, hvor der er første søndag i advent.
Evalueringsformer:
På lærermødet og i kontaktgrupperne.

Introugerne
Formål:
At lærere og elever lærer hinanden at kende.
At introducere de unge til efterskolelivet.
At introducere de unge for mange forskellige små og store fællesskaber.
At skabe tryghed og udvikling i fællesskab.
At sluse de unge trygt ind i efterskolelivet.
Indhold:
Velkomst, fællestimer om kultur, rammer og regler, daglige kontaktgruppeaktiviteter /møder,
undervisningsintro, intro til linjefag, byløb, leg, spas, tid i stamklasserne, introfest, sundhedsdag.
Arbejdsformer:
Samvær i kontaktgruppen, i klassen, på linjefagsholdet, i efterskolefællesskabet.
Timetal, omfang:
Ankomst søndag eftermiddag/aften.
Introugerne er de to første skoleuger.
Evalueringsformer:
Eleverne evaluerer i samtale i klassen eller kontaktgruppen. Hvordan er det gået, og hvordan
kommer vi videre.
Lærerne evaluerer på lærermøde.
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Juleafslutning – adventsfest
Adventsfest
Formål
At skabe en fællesoplevelse for skolens bestyrelse, ansatte, tidligere ansatte, skolens venner og
eleverne.
At lade julen gøre sit indtog på skolen.
At fastholdelse én af julens traditioner.
Indhold
Adventsfesten starter med fælles kirkegang for alle kl. 16. Gæsterne drikker derefter Gløgg/kaffe
på lærerværelset. Aftenprogrammet består i fællesspisning – gæsterne deres julegaver i klasse
J, mens der ryddes af bordet. Derefter er der underholdning og fællessang. Arrangementet
slutter med aftenkaffe i spisesalen.

Juleafslutning
Formål
At holde julefest med hinanden inden ferien begynder.
Indhold
Timerne slutter kl. 17, hvorefter 3 kontaktgrupper går i gang med at forberede festen. Aftenens
program er. Julemiddag med underholdning, juletræsdans, sang, julebal, spil, æbleskiver og
juleknas til aftenskaffen, afslutning med fakkeloptog til Baunehøj, hvor vi ønsker hinanden
glædelig jul.

Kontaktgruppen
Formål:
At sikre en “livline” mellem forældre og skole.
At sikre, at alle bliver set – ingen bliver glemt.
At sikre, at den enkelte elev oplever sig som en del af fællesskabet.
At gøre en stor skole mindre og øge elevens ansvarlighed overfor fællesskabet.
Kontaktgruppen:
Består af 3 – 6 værelser + en lærer (der er tale om enten drenge – eller pigegrupper).
Holder mindst ét ugentligt møde i almindelige uger.
Holder møde hver dag i de første 2 skoleuger.
Har et fællesområde, som de har ansvar for at holde rent og pænt.
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Løser sammen opgaver af praktisk art fx i forbindelse med vores julearrangement.
Kontaktlæreren:
Er den lærer, der modtager eleven og elevens forældre på værelset den første aften.
Er den lærer, forældrene altid kan henvende sig til og regne med gør noget ved problemer
omkring eleven.
Kontaktled mellem skole og hjem. Holder forældrene orienteret om, hvordan det går eleven på
skolen.
Er opmærksom på den enkelte elev i sociale sammenhænge.
Påtaler eventuelle problemer med orden på værelset.
Holder i skoleårets løb flere samtaler med eleven om forventninger, mål, uddannelsesplaner etc.
Kontaktlæreren udleverer sit navn, sin adresse, sin mailadresse og sit telefonnummer til
forældrene på ankomstaftenen.
Arbejdsformer:
Kontaktgruppen mødes ugentligt ca. ½ time i almindelige uger.
Derudover er kontaktgruppen sammen om forskellige arrangementer bla. kontaktgruppeaften,
hvor gruppen er sammen om et socialt arrangement.

Køkkentjanser
Formål:
At eleverne oplever ansvar og medansvar for madlavning og opvask.
At eleverne undervises i og lærer, hvordan man anretter kold mad, og hvordan man rydder op/
vasker op efter måltiderne.
Indhold:
Eleverne har køkkentjans ca. 1 dag hver anden måned. Køkkentjansen møder 6.30 og hjælper til
med at anrette/fremstille formiddagsforfriskningen. Køkkentjansen serverer forfriskning kl. 10 og
kl. 15 og vasker op herefter samt eftermiddags- og aftenmåltidet. Køkkentjansen hjælper til med
at anrette aftensmåltidet. Desuden laver 2 køkkentjanser hver dag efter middagsmaden dej til
næste formiddagsforfriskning.
En gang i løbet af skoleåret har man sammen med sin kontaktgruppe maddag. Her bestemmer
gruppen i samarbejde med køkkenet dagens menu og gruppen er i køkkenet hele dagen. Der er
ikke almindelig undervisning for kontaktgruppen på maddagen.

Lektietime og Lektiecafé
Formål:
At skabe plads til lektielæsning.
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At forberede kommende undervisningstimer.
At finde ro i en travl hverdag.
At pleje det sociale liv på værelset.
At fremme fælles lektielæsning.
At give mulighed for lektiehjælp.
Indhold:
I almindelige undervisningsuger holder eleverne dagligt (mandag, tirsdag, onsdag og torsdag)
lektietime fra 18.15 – 19.00, hvor de opholder sig på eget værelse. En vagtlærer kigger ind til
eleverne på værelserne for at snakke lidt og evt. hjælpe med lektierne. Fra kl. 19.15 er der
lektiecafé på lærerværelset. Her kan man arbejde sammen i grupper, få lektiehjælp etc. Der er
altid mindst 1 vagtlærer til stede i lektiecaféen. Har man brug for mere omfattende lektiehjælp,
bør man gå til lektiecafé.

Linjefagsture
Formål:
At styrke relationerne på tværs af kontaktgrupper og stamklasser
At skabe rum til at fordybe sig i sit linjefag
At give mulighed for længerevarende faglig fordybelse
At styrke det faglige og sociale liv på linjefagsholdene

Indhold:
Ture ud af huset, arrangementer, stævner, koncerter, længerevarende forløb, kurser etc.
Omfang:
To døgn ( fra onsdag – fredag) i september måned.

Læringsstile
Formål:
At sætte fokus på og tilgodese hver enkelt elevs forskelligartede præferencer i forhold til at
tilegne sig nyt og vanskeligt fagligt stof.
At facilitere elevernes læring.
At imødekomme elevernes forskellighed.
At øge fagligheden.
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At sørge for, at eleverne selv bliver opmærksomme på, hvordan de lærer bedst, så de fremover
kan benytte disse strategier.
Indhold:
Nuværende fokus på:
Fysiske elementer fx indretning af individuelle arbejdspladser i klasserne.
Sociale elementer fx at arbejde i den sociale konstellation, man bedst kan koncentrere sig i fx.
/pararbejde/gruppearbejde/individuelt arbejde.
Perceptuelle elementer fx at eleven arbejder med materialer, der tilgodeser, hvorvidt denne
koncentrerer sig bedst om nyt stof, ved at bruge hænder, øjne, ører eller kroppen under
indlæringen.

Mediedage
Formål:
At skabe rum for et længerevarende forløb om medier.
At sætte fokus på undervisning i faste og levende medier – til brug ved prøverne.
At gøre eleverne i stand til kritisk stillingstagen i forhold til medieverdenen.
Indhold:
3 dages undervisning fra 8.30 – 14.55.
Undervisning i skriftlig og mundtlig analyse af sagprosa og nyhedsindslag fra TV.
Undervisning i tekstproduktion.
Undervisning i etik.

Musicaluge
Formål:
At styrke fællesskabet.
At eleverne oplever sig som en betydelig del af en helhed.
At lave PR for Rønde Efterskole.
At eleverne tilegner sig færdigheder inden for musicalens delområder.
At eleverne får mulighed for at fordybe sig i et område.
At eleverne deltager i en skabende proces.
At alle elever kommer på scenen.
Indhold:
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Et lærerudvalg forbereder et musicalprojekt, der i sit indhold skal have en vis værdi i forhold til
skolens bagvedliggende værdigrundlag.
Arbejdsformer:
Inddeling i grupper efter interesser/ønsker: Drama, kor, band, kostumer og rekvisitter, lys og lyd,
scene, kulisser, dans, PR.
Der arbejdes individuelt i grupperne i begyndelsen af ugen, og elementerne samles i løbet af
onsdag/torsdag.
Timetal, varighed:
1 uge fra mandag morgen med forestilling fredag eftermiddag, fredag aften og lørdag
formiddag.
Evalueringsformer:
Respons på forestillingen og samtale i kontaktgruppen.

Naturfagsdage
Formål:
At sætte fokus på de naturfaglige fag (Matematik, fysik, kemi, biologi, geografi)
At arbejde projektorienteret med et naturfagligt emne
At styrke elevernes interesse for og viden om et naturfagligt område
Indhold:
Vi deltager i Naturvidenskabsfestivalen i uge 39
Vi arbejder med temaerne i årets Naturvidenskabsfestival (http://naturvidenskabsfestival.dk/)
Omfang:
De boglige lektioner i uge 39
Arbejdsformer:
Alle klasser på skolen arbejder med samme emne
Gruppearbejder på tværs af klasser og årgange

Obligatorisk Brobygning
Formål
At opfylde loven om 10. klasse.
At tilgodese uafklarede elever i 10. klasse i forhold til deres uddannelsesønsker, så de opnår
afklaring i forhold til uddannelses- og erhvervsvalg.
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Indhold
Alle 10. klasses elever skal ifølge lovgivningen bo på skolen i forbindelse med brobygning. Vi
brobygger til ungdomsuddannelserne i Grenå, Rønde og Århus. Transporten til og fra
brobygningsskolen betales af skolen.

Obligatorisk selvvalgt opgave - OSO
Formål:
At eleverne arbejder selvstændigt med et emne i nær tilknytning til deres uddannelsesplan.
At eleverne gennem vejledning får mulighed for at forbedre deres arbejdsmetoder i forbindelse
med planlægning og gennemførelse af en større selvstændig opgave.
At eleverne får mulighed for at reflektere over deres fremtidige uddannelses- og karrierevalg jf.
bekendtgørelse nr. 497 af 31. maj 2000.
Indhold:
Eleven vælger selv i samråd med sin opgavevejleder, hvilket emne han/hun arbejder med.
Emnet skal være relevant i forhold til elevens uddannelsesplan.
Evaluering:
Opgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og en karakter, hvis eleven ønsker det.

O-tur
O kan stå for mange ting – oktober, oplevelse, orientering, overlevelse, overskride grænser,
organisere, overtale, overveje…
Formål:
At den enkelte elev lærer at overskride egne grænser.
At den enkelte elev oplever, at han/hun kan noget, som han/hun ikke troede, at han/hun finder
ressourcer, som man ikke kendte .
At grupperne (ca. 8 personer) oplever, at man kan mere sammen end hver for sig, at man er
afhængige af hinanden, at man sammen er stærke, at man kan hjælpe hinanden igennem kriser.
Indhold:
Tur ud af huset i grupper.
Det væsentligste for en gruppe er at have alle med hjem – vigtigere end tid og præstationer
undervejs.
Den enkelte elev har ret til at sige fra. Tidsramme fx torsdag kl. 15 – fredag kl. 15.
Grupperne sendes af sted i hold – fra forskellige steder og skal gå turen rundt. Undervejs skal
de lave forskellige opgaver, udsættes for udfordringer.
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Praktik fra seminariet
Formål:
At tage del i og ansvar for uddannelse af nye lærere.
At samarbejde med lærerseminarierne.
At give de lærerstuderende mulighed for, praktisk og teoretisk, at beskæftige sig med flere
områder af lærergerningen og at gøre sig erfaringer med efterskoleformen.
Indhold:
Praktikken varer 9 uger fordelt på ugerne før og efter jul .
Praktikken består af en fællesperiode, hvor klassens lærer sidder med i timerne, og en
aleneperiode.
Fagfordeling og hvilke klasser, den studerende skal undervise, aftales mellem skolen og den
studerende.
Den studerende går ind og varetager/overtager undervisning og undervisningsopgaver i
praktikperioden og tager del i øvrige efterskoleopgaver.

Projektopgaven i 9. kl
Formål
At eleverne udvikler deres evne til at planlægge og gennemføre en projektorienteret
arbejdsproces.
At eleverne fordyber sig i et emne og samtidig bevarer overblikket.
At eleverne formår at formidle resultatet af deres opgave på en relevant måde Jf.
bekendtgørelse om projektopgaven i folkeskolens 9. klasse/ nr. 558 af 7. juni 2006.
Indhold
Der vælges et fælles overordnet emne for begge 9. klasser.
Eleven vælger et delemne evt. sammen med en anden elev.
Eleven fremlægger sin opgave for klassen
Evaluering
Opgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og med en karakter, hvis eleven ønsker dette.

Prøveperioden
Formål:

26

På efterskoler gælder rammerne for undervisning og samvær med fem hele undervisningsdage
og 21 undervisningstimer om ugen også i prøveperioden. Har en elev været til prøve, kan denne
gælde som en hel undervisningsdag svarende til 4 timers undervisning.
Indhold/struktur:
På Rønde Efterskole sikrer vi dette ved følgende dagsprogram i disse perioder:
Den skriftlige prøveperiode
Hver elev har sit unikke skema, hvor det fremgår, hvornår der er undervisning og prøver.
Eleverne deltager i deres almindelige undervisning inden/efter nogle af prøverne, hvilket fremgår
af deres individuelle skemaer (i Viggo).
Den mundtlige prøveperiode
I den mundtlige prøveperiode gælder nedenstående dagsprogram:
07.15

Sygemelding i spisesalen

07.20 –
07.40

Morgenmad. ALLE

07.40 –
08.00

Morgensamling. ALLE

08.00 –
08.30

Områderengøring og værelsesoprydning. Formiddagsvagterne tjekker
rengøringen.

08.30 –
10.00

Undervisning: Idræt; Morgenløb- fredagsruten i skoven. ALLE, på nær elever, der er
til eksamen den pågældende dag. Undervisning og tilsyn varetages af mindst 2
lærere

09.00-0
9.15

Tjek i skoven

10.00 –
10.20

Formiddagsforfriskning i spisesalen

10.20 –
11.45

Eksamensforberedelser – elever arbejder med prøveforberedende undervisning i
spisesalen og teatersalen. Undervisning og tilsyn varetages af mindst 2 lærere. ALLE
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Formiddagsvagterne holder mandtal og sikrer, at alle elever er i gang og får den
hjælp, de behøver.

12.30 –
13.25

Lektiehjælp på lærerværelset (frivillig aktivitet)

13.25 –
14.55

Obligatorisk undervisning for alle (Undtagen dem, der er til eksamen)

Eleverne vælger, inden prøveperioden går i gang, samtlige
undervisningstilbud, således at dette skemalægges for hver enkelt elev.

14.55 –
15.15

Eftermiddagsforfriskning

15.15 –

Aktivitetstilbud ved eftermiddagsvagt

17.30 –
18.00

Aftensmad. ALLE

18.00 –
19.00

Stilletime på værelset. ALLE

19.00 –
20.00

Mulighed for lektiehjælp på lærerværelset

20.00 –
21.00

Aktivitetstilbud ved aftenvagten. Fire gange i løbet af perioden er der i dette tidsrum
et obligatorisk foredrag for alle elever – uanset om de har været til prøve eller ej.

21.15

Aftenforfriskning

22.00

På områderne

22.30 –

Go’ nat. ALLE
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Undervisning og tilsyn varetages i løbet af dagen samt om aftenen af mindst to lærere. Hver elev
har sit eget skema i løbet af mundtlig prøveperiode. Dette kan ses i Viggo.

Rengøring
Formål:
At eleverne oplever ansvar og medansvar for at de fysiske rammer synes ordentlige og rene.
At eleverne undervises i og lærer, hvordan man anvender rengøringsartikler, hvilke der anvendes
til hvad og hvorfor, og hvordan en rengøring udføres i praksis.
Indhold:
Eleverne gør hver morgen mellem 8.05 – 8.30 rent på fællesområderne. En gang om ugen er
rengøringen særlig grundig.
En eftermiddag om ugen gør eleverne deres værelser rent.
Eleverne deltager 4 gange om året (til efterårsferien, til juleferien, til påskeferien og til
sommerferien) i en grundigere rengøring af værelser og områder.

Sawubona South Africa – et rejseprojekt med mening
Formål:
– At blive klogere på, hvad kultur er, og hvad der er med til at forme vores egen kulturelle
identitet.
– At møde det fremmede og få anledning til at reflektere over både de sydafrikanske og vores
egne værdier.
– At møde kulturer, som er anderledes end vores egen både på rejsen og i løbet af skoleåret.
– Mødet med andre mennesker
Indhold:
I faget Sawubona South Africa arbejdes med kulturmøder og kulturforståelse gennem arbejde
med teori, cases, rollespil, og selvfølgelig igennem kulturmøder i vores hverdag, i vores nærmiljø
og når vi rejser. Vi går i dybden med sydafrikansk historie og samfundsforhold. Et lands historie
og samfundsforhold hænger nemlig tæt sammen med landets kultur. For at få mest mulig ud af
vores ophold i Sydafrika, arbejder vi for at blive kloge på landets historie og samfundsforhold.
Det indebærer, at vi skal beskæftige os med følgende begreber og temaer:
●

Retfærdighed

●

Frihed

●

Demokrati

●

Religion

●

Menneskerettigheder

●

Identitet
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●

Ulighed

Varighed: 9 dage i Durban, Sydafrika – undervisning 1,5 time/uge
Samarbejdspartnere: KFUM & K Danmark og YMCA South Africa
Tilbydes til elever i 10. klasse

Snetur
Formål:
At udbygge og opbygge fællesskab i især den store gruppe.
At give rammer for gode oplevelser/gode dage, glæde og overskud.
At give lejlighed til, at eleverne kan skabe sig succesoplevelser.
Praksis og delmål:
Alle kommer til at bruge ski som et praktisk redskab til at nå fra punkt A til B.
Alle inspireres til at nå længere på ski, end de har været før – afstandsmæssigt og teknisk – for
at være med til at udbygge selvværdsfølelsen og for at give større glæde og tilfredshedsfølelse –
også de der ikke synes, ski er fantastiske – bare på mere beskedent niveau.
Skiene bruges til at komme hjemmefra for at komme til andre horisonter – for at kunne nyde
naturen; for at få motion på en sjov måde, for at komme andre steder hen for at lege og bygge i
sne.
Der laves også hold, som udfordres på både længde og teknik.
Dette sker på meget forskellige niveauer, og det er IKKE et mål, at alle står på ski hele ugen. Der
kan være en dag (eller evt. flere) hvor et hold er ude i sneen i umiddelbar nærhed af hotellet – og
laver hyggelige, sjove, skøre ting her.
Det kan være nødvendigt at operere med halve dage, programmæssigt, for nogle elever.
Vi skal sprede glæde ved ski – og om muligt give lyst til at prøve det igen en anden gang.
Andre aktiviteter som: snemænd, lys i snefigurer til om aftenen, lege, at bo i snehytte (eller
lavo), at vinterbade kan være tilbud i programmet.

Sundhedsdag
Formål
At eleverne tilegner sig en større viden om den mad, de spiser.
At eleverne bliver opmærksomme på de konsekvenser, maden har.
At eleverne bliver præsenteret for en række sundhedsfremmende aktiviteter.
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At eleverne reflekterer over deres eget indtag af fødevarer.
Indhold
Workshops, kostvejledning, bevægelse, foredrag, aktiviteter.
Arbejdsformer
Oplæg for hele elevflokken, workshops i grupper valgt efter interesse.
Timetal, omfang
Én skoledag i september.
Evalueringsformer
I kontaktgruppen, på lærermødet.

Terminsprøver
Formål:
At de boglige prøveforberedende fag får sammenhængende tid til, at eleverne afprøver de
forhold som udspiller sig, når de skriftlige prøver senere på skoleåret gennemføres.
At terminsprøverne afvikles i overensstemmelse med prøvecirkulærets bestemmelse for
afviklingen af de skriftlige prøver.
Indhold:
Eleverne får tildelt opgaver, som er på niveau med opgaverne til den skriftlige prøve.
Eleverne prøves i de discipliner, de vil møde til de afsluttende prøver.

Weekender og blive-weekender
Formål:
At medvirke til, at eleverne oplever deres efterskoleophold som andet end undervisning, at de
ikke oplever skolen blot som skole, men også som deres hjem.
At få eleverne til at se det værdifulde i at indgå i et forpligtende fællesskab.
At eleverne lærer at tage medansvar for fællesskabet.
Indhold:
Blive-weekender:
Alle elever er på skolen hele weekenden eller en defineret del af weekenden (fx lørdag).
Store dele af weekendens program er fællesaktiviteter.
Der er kun lidt tid til “egne aktiviteter”.
Almindelige weekender:
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Starter fredag kl. 15.00.
Har man valgt at holde weekend på skolen, bliver man hele weekenden.
Skal man hjem på weekend, tager man af sted fredag inden aftensmaden og kommer ikke retur
ingen før tidligst søndag kl. 15.
Programmet for weekenden planlægges af weekendvagterne i samråd med de elever, som
bliver på skolen i weekenden. Weekendens program hænges op/lægges på elevintra senest
tirsdag.
Weekendens program består af 2-3 obligatoriske programpunkter og en række frivillige
programpunkter.
Måltiderne er obligatoriske.
Der kan være deltagelse i turneringer (fodbold, badminton).
Tilmelding til weekender sker elektronisk senest onsdag kl. 16.00.

Boglige fag

Dansk
I dansk arbejder vi med udgangspunkt i Undervisningsministeriets nyeste opdateringer af ”Fælles
Mål” for faget samt Vejledning til prøverne i dansk. Skolens dansklærere er veluddannede, fagligt
opdaterede og vi prioriterer sparring og udvikling højt.
Vores fokus er på elevernes personlige, faglige og kulturelle udvikling, og dansk er dels et fag hvor vi
træner specifikke kompetencer, men også udvikler os som mennesker. Kultur, historie og
samfundsforståelse er ligeså integrerede i faget som forståelsen af os selv som individer – og som
aktører i fællesskaber.
Vi arbejder året igennem med mange forskellige temaer og faglige fokusområder og kommer tillige
gennem en bred palet af genrer og ”tekst”typer, både mundtligt og skriftligt. Vi arbejder både med
tidstypiske tekster og udtryksformer, samt et alsidigt udvalg af tekster fra forskellige
litteraturhistoriske perioder. Dette gør vi naturligvis for at vores elever har et solidt fagligt fundament
forud for eksamen i 9. og 10. klasse og tillige for elevernes personlige, individuelle dannelses skyld.
Elevernes egne produktioner og fremlæggelser indgår som en naturlig del af undervisningen. Der er
fokus på den enkeltes faglige ståsted og udvikling derfra, og vi bruger bl.a. læringsstilstest og sparring
med de øvrige lærere omkring eleven til bedst muligt at støtte og udvikle deres faglighed. Trivsel,
teambuilding, fællesskab og klasserumsledelse er desuden hele tiden i fokus.
Vores undervisning er IT-baseret og alt materiale ligger tilgængeligt for elever online. Vi er desuden
opdaterede på hjælp til ordblindetestede elever.
I årets løb har vi to fælles temaforløb på tværs af både 9. og 10. klasse. I det ene er malekunst og
filmanalyse i fokus og det andet handler om reklamer og medieforståelse. I begge forløb indgår egne
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produktioner som en del af læringsprocessen. Vi afholder desuden en gang om året Læsedøgn for
hele skolen, hvor alle læser på livet løs.
Danskfaget på Rønde Efterskole skal skabe kulturforståelse, udvikle elevernes faglighed og dem til
medborgerskab, aktiv stillingtagen og lyst til læring for livet.

Matematik
På Rønde Efterskole er matematik niveauopdelt. Det giver mulighed for at støtte eleverne i deres
konkrete niveau højt som lavt.
Formålet for undervisningen er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i
sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation
indgår i arbejdet med emner og problemstillinger, så eleven oparbejder evner til at vurdere og være
kritisk over for egne og andres problemløsninger.
Undervisningen i 10.kl. er bygget op efter prøveform B, hvor eleverne gennem året arbejder projektog emnebaseret med derefter afsluttende temaopgave. Denne form træner bl.a. eleven i at opstille
egne problemstillinger samt at argumentere for løsningsforslag.
I 9. kl. arbejder eleverne delvist projektorienteret, hvor der er mulighed for at dykke ned i konkrete
emner fra dagligdagen.
Den skriftlige dimension er vigtig i matematik og der arbejdes med alt lige fra simple
træningsopgaver til opstilling af og beregninger i større modeller.
I undervisningen arbejder vi primært med skolens egen matematikhjemmeside, som indeholder teori
og opgaver, der er designet til vores elever. Vi anvender primært Google Docs og Google Sheets samt
Geogebra og www.calcme.com, som giver eleverne mulighed for at arbejde med store mængder tal,
grafer og funktioner.

Engelsk
I engelsk arbejder vi med udgangspunkt i Undervisningsministeriets nyeste opdateringer af ”Fælles
Mål” for faget samt Vejledning til prøverne i engelsk. Overordnet set, skal det engelske sprog kunne
hjælpe eleverne med at kommunikere i deres aktuelle og fremtidige verden, med at forstå deres
egen og andres kulturer bedre og forsøge at forberede eleverne på et liv i et globalt samfund.
På Rønde Efterskole bærer engelskundervisningen præg af en legende tilgang til sproget og alsidige
arbejdsmetoder. I første omgang er det vigtigt for os, at skabe tryghed og forståelse i sprogfaget.
Derefter tager vi fat på at udvide; ordforråd, grammatisk forståelse og materialebanken. Vi bruger
året på at skabe dybde og sammenhænge, og på at lære hvordan vi kan se den engelsktalende
verden og Danmark ud fra forskellige perspektiver.
Engelsklærerne er passioneret, nysgerrige og fagligt opdateret. Vi har et stærkt samarbejde i
faggruppen, hvor vi diskuterer nye tiltag, materialer, aktiviteter og aktuelle emner. Vi arbejder bl.a.
med emner som; Gamechangers and First movers, History and politics, Youth and Identity, Incredible
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Stories, Fighting for a better world, Heroes, Extremes og Global Citizens, uden at det nødvendigvis
betyder, at klasserne arbejder med de samme emner.
Vores undervisning er IT-baseret og alt materiale ligger tilgængeligt for elever online. Vi har vores
egen hjemmeside, hvor vi efterhånden har opbygget et stort lager af tekster på mange niveauer. Det
lager drager eleverne også nytte af ved årets afslutning, hvor sidste sløjfe skal bindes ved sommerens
prøve. Vi bruger forskellige digitale platforme og skabeloner til præsentationer, lege og grammatik,
og gør brug af forskellige online engelsktalende medier, som aviser, magasiner, kommentarer, musik,
TED Talks, dokumentarer, film og meget mere.
Engelsk på Rønde Efterskole skal skabe forståelse for en global verden, hjælpe til at kunne
kommunikerer i dén og lyst til at være en del af den.

Samfundsfag
I samfundsfag er formålet at skabe forståelse og indsigt således eleverne får viden om og forståelse
af danske og internationale samfundsforhold. Gennem arbejdet med de fire hovedområder politik,
international politik, sociologi og økonomi skabes der et teoretisk fundament, som sætter ramme for
at sætte den daglige nyhedsstrøm i perspektiv.
De fire hovedområder spænder meget vidt. I politik beskæftiger man sig med forståelsen af
ideologier og de politiske partier, som afgørende for at kunne forstå og deltage i den aktuelle debat.
Med viden og indsigt i det politiske system i Danmark skaber man et nødvendigt fundament for at
kunne besvare centrale spørgsmål om, hvem der har magten i Danmark og hvordan den forvandles.
Hermed skabes der ramme for forståelse af internationale samfundsforhold og samspillet mellem
danske forhold og den påvirkning, vi er udsat for i en globaliseret verden.
Vedrørende de internationale samfundsforhold skabes der forståelse for, hvordan Danmarks
sikkerhed i dag må forstås som en del af verdens sikkerhed, hvorfor det er relevant at kende til
medlemskabet af organisationer som FN og Nato. I økonomien kommer det internationale samspil til
udtryk gennem det tætte samarbejde den danske økonomi har med de øvrige europæiske lande i EU.
I emnet økonomi handler det lige fra de store samfundsøkonomier og systemer rundt om i verden til
det økonomiske kredsløb, og i sidste ende at skabe forståelse for egen økonomiske forhold.
I sociologi arbejder man med at forstå, hvad der kendertegner menneskes liv og vilkår i det
senmoderne samfund – hvordan skaber man for eksempel en identitet i et samfund, hvor alle
mulighederne står åben og rammerne er minimeret?
.
Fordi vi beskæftiger os med verden, som den ser ud her og nu, bruger vi forskellige aktuelle
materialer fra avisartikler, nyhedsudsendelser, dokumentar og youtube-videoer. Det hænger sammen
med, at vores undervisning er IT-baseret og alt materiale ligger tilgængeligt for elever online
Sammenfattende forstås samfundsfag som et meget bredt fag, hvor der i samspillet mellem det
teoretiske stof og arbejdet med den aktuelle debat, skabes rammer for en god debat, kvalificering af
holdninger og, hvilke handlemuligheder man har, som borger i et demokrati.
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Kristendom
Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at
forstå og reflektere på den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte
menneske og dets forhold til andre.
Livsfilosofi og etik vil være central og danne udgangspunkt for forståelse af hvorfor religion
overhovedet findes.
Fagets centrale religion er kristendommen, som den fremtræder i historisk og nutidig
sammenhæng. Eleverne skal opnå kundskaber om de bibelske fortællinger og deres
betydning for værdigrundlaget i vores kulturkreds. Det er især de gammeltestamentlige
myter der er fokus på.
Derudover skal eleverne opnå kundskaber om ikke kristne religioner og livsanskuelser.
Gennem mødet med de forskellige former for livsspørgsmål og svar, som findes i
kristendommen samt i andre religioner og livsopfattelser, skal undervisningen give eleverne
grundlag for personlig stillingtagen og medansvar i et demokratisk samfund.
Vores undervisning er IT-baseret og alt materiale ligger tilgængeligt for elever online.
Derudover skal arbejdet med kundskabsområdet sikre, at eleverne tilegner sig et historisk
overblik over kirkens og kristendommens udvikling.
Hvordan blev danerne kristne?
Hvad vil det sige at vi er lutheranere?

Naturfag i 9. klasse
På Rønde Efterskole har eleverne i 9. klasse ét samlet fag - Naturfag - som dækker både, biologi,
geografi og Fysik/kemi.
Formålet med undervisningen i Naturfag er, at eleverne tilegner sig viden om forhold i naturen,
teknikken og menneskers levevilkår med vægt på forståelse af grundlæggende begreber og
sammenhænge samt anvendelser af teknologier.
I naturfag arbejder vi løbende med fælles faglige temaer, hvor de enkelte naturfag belyser emnet fra
dets forskellige vinkler.
I undervisningen anvender vi varierende arbejdsformer, som i vidt omfang bygger på elevernes egne
iagttagelser og undersøgelser, bl.a. ved eksperimentelt arbejde og ekskursioner til virksomheder eller
ud i naturen.
Under hvert tema arbejder eleverne i små grupper selvstændigt med et selvvalgt underemne, som på
forskellig vis præsenteres ved det enkelte forløbs afslutning.
Undervisningen skal udvikle elevernes interesse og nysgerrighed over for naturvidenskab og
teknologi og give dem lyst til at lære mere.
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Undervisningen på Rønde Efterskole skal bidrage til, at eleverne erkender at naturvidenskab og
teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for naturen og
brugen af naturressourcer og teknik skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for
stillingtagen og handlen i forhold til spørgsmål om menneskets samspil med naturen - lokalt og
globalt.
Vores overordnede temaer vi arbejder med er følgende:
- Bæredygtig energiforsyning på lokal og global plan
- Den enkelte og samfundets udledning af stoffer
- Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår
- Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget.

Historie
I faget historie arbejder vi med at få indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Vi
stiller blandt andre spørgsmålene: Hvorfor ser vores samfund ud, som det gør i dag? Hvad
har ført os hertil, hvor vi er nu? Hvilke forskelle og ligheder er der på den historiske udvikling
i Danmark og andre lande? Og hvad betyder det? Det handler om, at lære at se sig selv i en
større sammenhæng og sætte sit liv i perspektiv. Vi arbejder med forskellige kilder til
historien fx film, billeder og tekster, som vi analyserer og diskuterer. Kildekritik og fortolkning
er vigtige fokusområder. Der undervises i forskellige historiske perioder fx vikingetiden og
besættelsestiden, men også i mere emnebaserede forløb fx: magt og styreformer i Danmark,
Menneskerettigheder, Kvindernes historie m.m.
Vores undervisning er IT-baseret og alt materiale ligger tilgængeligt for elever online.
Undervisningen sigter mod at styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give
dem indsigt i, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfundsforhold er historieskabte. Målet
er også at give eleverne forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres
handlemuligheder.

Fysik og kemi 10. klasse
Hvorfor er himlen blå? Hvad består vores mad af og hvor meget energi skal kroppen bruge? Hvordan
virker elektricitet og hvordan kan vi producere det på nye bæredygtige måder i fremtiden? Dette er
eksempler på hvad undervisningen i fysik/kemi kan indeholde.
Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og
kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske
begreber og sammenhænge samt viden om anvendelser af fysik og kemi.
Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer og
betragtningsmåder og indblik i, hvordan fysik og kemi – og forskning i fagene – i samspil med de
øvrige naturfag, bidrager til vores forståelse af verden.
Undervisningen skal anvende varierede arbejdsformer og i vidt omfang bygge på elevernes egne
iagttagelser og undersøgelser, bl.a. ved laboratoriearbejde. Undervisningen skal udvikle elevernes
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interesse og nysgerrighed over for fysik, kemi, naturvidenskab og teknologi og give dem lyst til at
lære mere.
Undervisningen på Rønde Efterskole skal bidrage til, at eleverne erkender, at naturvidenskab og
teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for naturen og
brugen af naturressourcer og teknik skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for
stillingtagen og handlen i forhold til spørgsmål om menneskets samspil med naturen – lokalt og
globalt.

Tysk
Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i
stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle
elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.
På Rønde Efterskole bestræber vi os på at skabe en tryg ramme i tyskundervisningen, hvor man øver
sig mundtligt i små grupper, og hvor det at begå fejl er en del af læringsprocessen. At kunne gætte
kvalificeret og bruge forskelligartede kommunikationsstrategier er også en forudsætning for at kunne
lære tysk. Skriftligt har vi både fokus på proces og færdigt produkt og arbejder ofte funktionelt med
grammatikken. Undervisningen er præget af variation både hvad angår udtryks- og
undervisningsformer. Vi har niveaudeling i tysk og det skal sikre, at alle elever føler, at de bliver mødt
og udfordres på deres eget niveau.
Alt dette har til formål at eleverne får mod og lyst til at prøve kræfter med tysk - både mundtligt og
skriftligt, og at bruge sproget personligt og i samspil med andre både på efterskolen og i fremtiden.
Undervisningen skal endvidere give eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i
tysktalende lande og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse.
Eksempler på emner i tysk
Kreativ und Engagiert
Jung sein
Buntes Deutschland
Medien
Schule, Zukunft und Träume
Der Körper
Grenzen
Wohn- und Familienformen
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Cambridge (IGCSE) Engelsk
I 10. klasse på Rønde Efterskole tilbyder vi valgfaget Cambridge IGCSE Engelsk. Valgfaget er en
selvstændig international eksamen og er en overbygning på dine almindelige engelsktimer.

Idræt i 9. klasse
På RE udbyder vi en varieret idrætsundervisning, der tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets
”Fælles Mål”. Formålet med undervisningen er at udvikle elevens kropslige, idrætslige, sociale og
personlige kompetencer igennem erfaringer med alsidig idrætspraksis. Eleverne får mulighed for at
opleve glæde og lyst til at udøve idræt, samt erfare og reflektere over idrættens betydning for
sundhed og trivsel.
Undervisningen foregår både indendørs og udendørs og består af både praksis og teori, hvor
lærerens oplæg samt elevers input inddrages undervejs. Eleverne vil selv være med til at forme
undervisningen, f.eks. når der planlægges opvarmningsprogrammer og gennem andre opgaver, der
stilles i undervisningen. Vi lægger vægt på at fremme elevernes bevægelsesglæde ved at præsentere
eleverne for et varieret udvalgt af flere idrætsaktiviteter indenfor bl.a. boldspil, dans, kropsbasis,
fysisk træning, redskabsaktiviteter samt løb, spring og kast.

Projektopgave i 9. klasse
Hvad er projektopgaven i 9. klasse?
Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder. Du
skal med andre ord bruge de fag, der kan være med til at gøre projektet bedre.
Det gælder også fag, som ikke er normale prøvefag. Du kan inddrage praktiske og musiske fag,
hvis det passer ind i projektet. På den måde kan du også vise, hvad du ved, og hvad du kan
inden for fag, som ikke findes på dit daglige skema.
Fag er ikke isolerede fra hinanden, og ved at bruge metoder fra forskellige fag sammen, kan du
opnå større viden og et bedre resultat.

For projektopgaven stilles der krav om:
●

Et overordnet emne, som er fælles for hele klassen eller klassetrinnet

●

At delemnet findes i et samarbejde mellem eleven og lærerne
Hvert delemne er baseret på en problemstilling

●

En problemstilling er i denne sammenhæng et sæt af spørgsmål

●

Eleverne arbejder med delemnet enkeltvis eller gruppevis

●

Lærerne vejleder eleverne gennem hele undervisningsforløbet

●

Resultatet præsenteres ved en fremlæggelse
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●

Eleverne vælger udtryksform

●

Skolen skal give både en skriftlig vurdering og en karakter

Oso-opgave

OSO – Obligatorisk Selvvalgt Opgave
På 10. klassetrin udarbejder eleverne en obligatorisk selvvalgt opgave, der træder i stedet for
den obligatoriske projektopgave. Den selvvalgte opgave vil ligesom projektopgaven blive
bedømt med en skriftlig udtalelse og, hvis eleven ønsker det, med en karakter.
Den obligatoriske selvvalgte opgave skal vise, at eleverne kan arbejde selvstændigt med et
givent emne, og at der ved løsningen af opgaven anvendes varierede arbejdsmetoder og
udtryksformer.
Den selvvalgte opgave skal resultere i et konkret produkt, hvor udtryksformen vælges af eleven.
Den obligatoriske selvvalgte opgave skal i modsætning til projektopgaven have sammenhæng
med uddannelsesplanen, perspektivere elevens uddannelsesønsker og dermed pege frem mod
den efterfølgende ungdomsuddannelse.
(Folkeskolelovens paragraf 8, stk.2)
I undervisningsministeriets “Vejledning, råd og vink” af Nils Plischewski fremgår det endvidere:
Til forskel fra projektopgaven er arbejdet med den obligatoriske selvvalgte opgave i princippet
individuel, hvilket dog ikke forhindrer flere elever i at kunne arbejde sammen. Eleverne kan
således aflevere en samlet opgave, hvis det fremgår, hvordan arbejdet har været fordelt imellem
dem.
Den obligatoriske selvvalgte opgave er en opgave, alle elever skal udarbejde som en del af
undervisningen. Den er derfor ikke en del af 10.-klasse-prøven og udarbejdes ikke under
prøvelignende betingelser.

Brobygning
Et brobygningsforløb er en del af undervisningen i 10. klasse på Rønde Efterskole. Eleverne
deltager i undervisningen på en eller flere ungdomsuddannelser som et afklaringsforløb inden
for det pågældende fagområde. Brobygning kan foregå på en teknisk skole, handelsskole,
social– og sundhedsskole eller på et gymnasium.
Elever i 10. klasse skal vælge 2 forløb (2 + 3 dage), hvoraf det ene ifølge loven skal være en
erhvervsuddannelse (EUD), htx eller hhx.
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Linjefag
BodyCross Fitness – for piger
Er du pige og interesserer du dig for træning og sundhed? Så skal du vælge Rønde
Efterskoles nye linjefag BodyCross Fitness.
BodyCross Fitness er for dig, der gerne vil lave en masse fed træning sammen med andre piger
og samtidig blive klogere på, hvordan fysisk aktivitet og mental velvære kan medvirke til et
sundt og godt liv i balance.
Til BodyCross Fitness har vi det sjovt, mens vi udfordrer hinanden med det bedste fra forskellige
fitnessdiscipliner. Vi kommer rundt i mange alsidige træningsformer og skal blandt andet prøve
kræfter med:

Poweryoga

Motionsboksning

Dans

Mindfulness

Bodytoning

Bodycross Fitness

Gymnastik

Løb.

Klogere på kroppen
Vi skal lære om fysiologi og anatomi samt begreberne ernæring og sundhed. Basal viden, om
sammenhængen mellem fysisk aktivitet, forbrænding, og det vi spiser, forbedrer
forudsætningerne for, at vi kan yde vores bedste. Det gør træningen og oplevelserne endnu
sjovere samtidig med, at vi rykker grænserne for vores formåen både hver for sig og sammen.
Ligegyldigt hvilket udgangspunkt du har for at ville prøve BodyCross Fitness, vil du her få
muligheden for at fordybe dig, tilegne dig viden og udvikle færdigheder indenfor forskellige
aspekter af træning sammen med andre piger med samme interesse.
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På BodyCross Fitness vil du opleve at:
●

Blive udfordret på lige netop dit niveau, og dermed blive i stand til at forbedre din
individuelle styrke, udholdenhed og tro på egne evner.

●

Fællesskab, samarbejde og gode venskaber bidrager til bedre træning, bedre
resultater og øget selvtillid.

●

Lære om redskaber til at træne din krop sundere og stærkere.

●

Stifte bekendtskab med Crossfittens grundprincipper og en WOD (Workout Of the
Day).

●

Opnå en grundviden indenfor træningsfysiologi og basal ernæringslære.

Træning, sundhed og fællesskab
I BodyCross Fitness har vi en funktionel tilgang til træning og sundhed – det betyder, at den
måde, vi træner på, og det du lærer, er noget, der bliver brugbart i hverdagslivet og dine daglige
rutiner.
Mange forbinder træning og fitness med ønsket om en flottere krop eller at opnå gode
testresultater. I BodyCross Fitness fokuserer vi i højere grad på at skabe fysisk og mentalt
overskud til at klare hverdagens store og små udfordringer. Derfor lægger vi vægt på
fællesskabet omkring træningen og de særlige bånd og venskaber, der opbygges, når vi er i tæt
kontakt og arbejder sammen om hårde fysiske udfordringer.
Så har du mod på at prøve kræfter med de bedste funktionelle former indenfor træning og blive
klogere på, hvordan du passer godt på din krop gennem hensigtsmæssig muskelopbygning,
ernæring og intense workouts i et inkluderende træningsfællesskab, så bliv Bodycrossfitter på
Rønde Efterskole!

Friluftsliv
Elsker du kombinationen af action, fællesskab og oplevelser i naturen?
Friluftslinjen er for dig, der elsker at være aktiv ude i naturen og i den friske luft. Måske er du
fascineret af de muligheder for aktiviteter, som naturen byder på. Måske er du spejder eller
FDF’er. Her er der plads til alle, der brænder for udfordringer, oplevelser og hygge med
vennerne i det fri.
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På Friluftslinjen kommer du nemlig ud under åben himmel og prøver kræfter med mange
aktiviteter i naturen. Vi tager dig med på en mange ture, hvor vi skal campe, arbejde sammen og
sove i det fri.

På tur i Norge, Sverige og Danmark
På Friluftslinjen kommer du på tur med vennerne 10-12 gange i løbet af efterskoleåret. Nogle
ture er med en enkelt overnatning, og andre er længere ture på 4-5 dage.
I efteråret tager vi på en fem-dages tur Norge, hvor vi skal campe, klatre på klipper og vandre i
fjeldene. Som afslutning på Friluftslinjen tager vi også i maj måned på kanotur i Sverige med
lejrslagning og aktiviteter i og omkring vandet.
På de kortere ture med en enkelt overnatning lærer du de nærliggende områder og ikke mindst
naturskønne Nationalpark Mols Bjerge at kende. Du kommer til at kende gode shelter- og
lejrpladser med rig mulighed for forskellige aktiviteter.
Den sidste tur er en egenfærdstur, som du kommer til at planlægge og gennemføre sammen
med en mindre gruppe af dine kammerater. Det er jeres eget ansvar at planlægge transport,
mad og overnatning, og I står selv for det hele – selvfølgelig med sparring og rådgivning fra
lærerne.

Oplevelser med et sug i maven
Du bliver helt høj, når du laver din første grønlændervending i Kajak, når du besejrer din første
klatrevæg med udhæng, eller når du suser ned ad bakken på mountainbike. Friluftslinjen byder
nemlig også på aktiviteter i naturen, hvor du i trygge rammer udfordrer dine fysiske og mentale
grænser.
I skal blandt andet prøve kræfter med:

Kajak

Mountainbike

Svævebane

Kæmpegynge
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klatring i træ

På væg og på klippe

Kano

Rebbaner

vinterbadning

primisauna

Personlige færdigheder og samarbejde
Du kommer til at lære om, hvordan du indretter en god lejrplads, hvordan du gebærder dig i
lejren og naturen og ikke mindst, hvordan du får noget lækkert at spise.
Derfor får du god inspiration til, hvordan du og kammeraterne forbereder jer godt til tur. Du lærer
om pakning og vedligeholdelse af personligt og fælles udstyr, om gourmetmad over bål, om at
finde læ for natten, om at klæde sig godt på i såvel tørt, varmt, vådt som koldt vejr og meget
mere. Alt sammen er med til at gøre det sjovere at være på tur.
Samarbejde er grundlæggende for vores fantastiske oplevelser i naturen. Vi holder sammen og
hjælper hinanden således, at den med de brede skuldre tager en ekstra sovepose i rygsækken,
mens den med mentalt overskud holder humøret højt, når man sidder i regnvejr på 5. time.
Derfor laver vi teambuilding og lærer noget om fx gruppedynamikker, så du bliver klogere på
hvordan tillid, ansvar, selvværd og vedholdenhed påvirker både din og andres oplevelser af
samarbejde.

Badminton
På badmintonlinjen bliver du en del af et stærkt træningsfællesskab med masser af engagerede
badmintonspillere og dygtige trænere. Og efterskoleåret er spækket med masser af træning,
turneringer og oplevelser sammen med dine nye badmintonkammerater. Vi forventer, du er klubog turneringsaktiv, inden du starter som elev på Rønde Efterskoles badmintonlinje.
På Rønde Efterskole møder du badmintonspillere på alle niveauer fra let øvet til elite, og der er
udfordringer nok til alle. Fælles for os alle er, at vi nyder at spille og træne badminton og har lyst
give noget af os selv, så alle spillere kan udvikle sig og blive bedre.

Et rum for udvikling
Som badmintonspiller på Rønde Efterskole er alle med til at skabe et sundt træningsmiljø. En
godt kammeratskab er det bedste fundamentet for personlig styrke og udvikling, og som
træningen skrider frem, vil du opleve at din selvtillid vokser.
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Træningen tager afsæt i dine spilmæssige spidskompetencer. Med elementer af både teknisk,
taktisk, mental og fysisk træning bygger du videre på dine styrker og arbejder med dine
spilmæssige udfordinger. Vi fokuserer på det, der virker, og med opbakning fra dine kammerater
og trænere, udvikler du dig til at blive en mere komplet badmintonspiller.

Turneringer med stemning og hygge
På badmintonlinjen får du også masser af kamperfaring. Vi prioriterer højt at komme ud og spille
kampe og deltager i både pointgivende og lukkede turneringer. Når vi tager afsted sammen, er
der altid god stemning, og timerne i hallerne bliver både sjove og hyggelige. Som spiller får du
også glæde af sammenholdet og interessen, når kammeraterne er klar med opbakning,
heppekor og kvalificeret coaching undervejs i dine kampe.

En komplet badmintonspiller har også styr på sin teori
Udover at vi spiller og træner en masse badminton, så har vi ca. en gang om ugen fokustimer. I
fokustimerne stiller vi skarpt på en bred vifte af emner, som gør dig til en klogere
badmintonspiller og træningsmakker. Du vil blandt andet møde emner som:
Coaching

Teambuilding

Opvarmningsteori

Mentale redskaber

Genoptræning

Restitution

Kost og ernæring

Idrætsskader

Spillerprofiler og
brug af logbøger

Badminton, der rækker ud i fremtiden
På Rønde Efterskole ønsker vi at inspirere vores badmintonelever til at blive ambassadører for
sporten og forenningslivet. Vi tilbyder derfor eleverne på badmintonlinje at påbegynde DGI og
Badminton Danmarks fælles basistræneruddannelse i håb om, at de får lyst til at give en masse
gode badmintonoplevelser med videre til de kommende generationer.

Fodboldlinje
Kan du heller ikke få fodbold nok? Så er fodboldlinjen sikkert noget for dig!
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Fodbold er både sjovt og udfordrende. Og med hård og vedholdende træning, spil med andre
ambitiøse turneringsspillere og deltagelse i både lokale og landsdækkende turneringer, bliver du
en del af et sammentømret kammeratskab, der kæmper for holdet. Og du oplever at din teknik
og fysik udvikler sig og dit talent vokser.
Som fodboldspiller på Rønde Efterskole skal du være motiveret for at arbejde med din teknik,
din fysik og ikke mindst din holdånd, som er bærende for holdets præstation og udvikling.

Fodboldtrænerne
På fodboldlinjen møder du tre engagerede og ambitiøse fodboldtrænere med baggrund fra
superligaen til breddefodbold. Så du får rig mulighed for individuel træning og for at udvikle dit
individuelle spil under de bedste forhold.

Træningen
Du kommer til at træne udendørs 2-3 gange om ugen hele året på kunstgræsbane. I
vinterhalvåret spiller vi både indendørs fodbold og futsal. Dog med fokus på futsal.
Selve fodboldtræningen har både en teknisk og en taktisk dimension. I den tekniske træning
øver du dine egne færdigheder og din boldbehandling. I træningens taktiske dimension udvikler
du sammen med resten af holdet din spilforståelse. En god spilforståelse styrker holdets
samlede indsats. Futsaltræningen ligner og understøtter i høj grad udendørs fodbold, både i
forhold til taktik og teknik, som dermed gør dig til en bedre og klogere fodboldspiller.
En del af træningen handler naturligvis også om styrke og udholdenhed. En god fysik er
afgørende for at kunne præstere optimalt en hel kamp både fysisk og mentalt. Du kan derfor
også forvente regelmæssig styrke- og løbetræning.

Trænerkursus
På fodboldlinjen får du også redskaber til selv at arbejde som træner. I samarbejde med DGI har
vi sammensat et trænerkursus for unge, hvoraf de 4 moduler er obligatoriske.
Som en del af kurset får du mulighed for at afprøve dine nyerhvervede trænerfærdigheder på et
hold medier fra TRIF(Thorsager Rønde Idrætsforening).

Linjefagsaktiviteter
I starten af skoleåret kommer du sammen med hele fodboldlinjen på tre dages linjefagstur. Her
skal vi ryste hele fodboldlinjen sammen og selvfølgelig en masse fodboldtræning.
I foråret holder vi ligeledes linjefagsdage, som foregår hjemme på Rønde Efterskole. Af andre
linjefagsaktiviter kan nævnes at du også skal med fodboldlinjen ind og se Superligakamp.

Masser af kampe i stævner og turneringer
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Ved siden af træningen kommer du selvfølgelig også til at spille en masse kampe. Vi deltager i
østjyske mesterskaber i udendørs fodbold, vi er med i skoleligaen og vi deltager i
kvalifikationsstævnet til DM i indefodbold for efterskoler. Og så planlægger og gennemfører vi
også vores eget indefodboldstævne på Rønde Efterskole.
Nedenfor har vi samlet en liste over nogle af de aktiviteter du kan komme til at deltage i.

Udendørsturneringer
●

Skoleligaen, hvor vi møder andre skoler med fodboldlinje. Både efterskoler og
folkeskoler. Der spilles 6 kampe i puljen og evt. knald eller fald kampe (drenge)

●

Efterskolernes pokalturnering, sept. (er gået videre til kvartfinalerne)

●

Djursligaen forår og efterår mod andre efterskoler

●

Efterskolernes kval. til ØM sidste weekend i september.

●

Derudover spiller vi Træningskampe mod HHX, de nærliggende efterskoler og
privatskolen i Rønde.

Indendørsturneringer/stævner:
●

Trekantsturnering mod byens skoler midt nov.

●

Efterskolernes kvalstævne til DM i jan. Dato ukendt

●

Indendørsstævne på skolen, hvor eleverne er med til at arrangere stævnet mod andre
efterskoler. Første weekend i dec.

●

Aftenstævne mod tidligere elevhold midt jan.

●

Futsalstævne på skolen midt marts.

Global iværksætter
Når du vælger Global Iværksætter på Rønde Efterskole, så ved du, at du kommer til at gøre en
forskel i verden. Det er en garanti! Som Global Iværksætter vender du blikket ud mod de steder i
verden, der er hårdest ramt af krig og fattigdom. Du ser også indad mod det engagement og det
initiativ, der vokser i dig for at handle og række hånden ud mod mennesker, der har brug for din
hjælp.
Efterskoleåret kulminerer i en rejse til Kirgisistan – et glemt land præget af fattigdom og nød,
men også en fantastisk og anderledes kultur, som du sjældent møder andre steder. I løbet af
efterskoleåret samler du som Global Iværksætter penge ind gennem forskellige events. Pengene
går ubeskåret til det kirgisiske børnehjem, hvor vi bor på rejsen.

Kulturmøder verden over
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Vi synes, det er spændende at se og opleve, hvordan andre mennesker verden over lever, og vi
vil gerne have dig med! Gennem lege og aktiviteter skal vi sammen gå på opdagelse i andre
kulturer og diskutere, hvad vi finder der. Hvorfor er vi ikke ens? Og hvad kan vi lære om os selv
og andre i mødet?

Verdensviden
For at gøre noget i verden, så er det vigtigt at vide noget om den. Verden er et skævt sted, hvor
nogen er rige, nogen er fattige, nogen er i krig og nogen lever i fred. Hvordan ser verden ud i
forhold til alt det lige nu? Hvorfor er der kommet den forskel? Og hvordan kan vi gøre noget ved
det? Alt det får du svar på som Global Iværksætter.

Lær at gøre en forskel
Når nu vi har lært om forskelle og uretfærdigheder verden, så vil vi også gerne gøre noget!
På Global Iværksætter lærer du at få et projekt op at køre, med alt hvad det indebærer: Vi
hjælper dig med at skabe idéer, med at få gjort dit projekt overskueligt og få det ud i livet. Vi
lærer dig at sælge dit projekt til andre og at præsentere det så godt som muligt.
Alle disse projekter ender med at skabe penge, der går direkte til vores projekt i Kirgisistan. På
den måde garanterer vi, at din tid på Global Iværksætter kommer til at betyde noget for andre
mennesker i verden!

… Og så Kirgisistan
Sammen med resten af holdet får du en oplevelse ud over det sædvanlige: En rejse til et lille
land, midt i bjergene, midt i Asien. Her får du mulighed for at besøge og snakke med
mennesker, der lever et helt andet liv, end de fleste af os kan forestille os med andre traditioner,
vaner og livsstil. Turen til Kirgisistan vil ændre dit syn på, hvordan du selv lever, og sætte
spørgsmålstegn ved meget af det, som synes helt normalt til daglig; En tur for livet, som du
aldrig kommer til at glemme.

Temaer:
●

FNs Verdensmål

●

Verden brænder: Hvad vil du gøre ved det?
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●

Udviklingsbistand gennem tiderne

●

Fattigdom vs. rigdom

●

Menneskerettigheder

●

Kultur – hvad er det og hvordan indgår vi i et møde med andre kulturer?

●

Flugten fra Syrien; et rollespil med dilemmaer og diskussioner

Hvad laver vi også?
Tur til København med besøg hos socialt udsatte og frivillige
Frivillige projekter med lokale i Rønde
Uddele Verdens Bedste Nyheder
Pengeskabende projekter fx. sponsorløb og bedsteforældrebanko

Musiklinjen
Musiklinjen er for dig, der gerne vil spille en masse musik. Måske kan du allerede spille et eller
flere instrumenter. Måske er du nybegynder. Eller måske kan du bare rigtig godt lide at bruge
stemmen og synge. Her er der plads til alle, der har lyst til at udvikle sig musikalsk og lære mere
om musikkens forunderlige verden.

Sammenspil
Sammenspil er en af grundpillerne på musiklinjen. Sammen med lærerne og de andre elever
spiller du de fedeste numre fra både dengang og nu. Vi tager udgangspunkt i den almindelige
rytmegruppe – trommer, bas, guitar og klaver og kobler sang og evt. andre instrumenter på,
som du eller de andre elever mestrer.
Vi stifter bekendtskab med både danske og udenlandske kunstnere og mange forskellige
musikgenrer som pop, rock, soul, funk, blues og der hvor lysten driver os hen. Vi øver os i at
lytte, koordinere og arbejde sammen i bandet, og vi arbejder med dynamik og performance.

Musikken bringer os sammen
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Musik er en vigtig del af fællesskabet på Rønde Efterskole. Musik vækker følelser og er med til
at forstærke de oplevelser, der binder os sammen. Du får derfor også værktøjer til selv at kunne
tage initiativ til at skabe og spille musik sammen med andre og for andre. Du vil for eksempel
lære om akkorder og deres funktioner samt stifte bekendtskab med rytmer og noder.

Koncerter og events
Det er så fedt og givende at dele sin musik med andre. Det kommer du og dit band til ved en
række forskellige begivenheder henover efterskoleåret. Det kan fx være i forbindelse
Efterskolernes dag, forskellige fester på skolen, forårskoncert m.m. En stor tilbagevendende
begivenhed er den årlige musical, hvor alle efterskolens elever er i sving. Sammen med de andre
elever på musiklinjen, er du med til at skabe det musikalske fundament, der bærer musicalen.
Tidligere år har vi blandt andet opsat musicals som Abba, Skatteøen, Atlantis, Midt om Natten
og mange mange flere.

Komponist og sangskriver
Du kommer også til at prøve kræfter med at lave din egen musik. At lave god musik er langt hen
ad vejen et håndværk der kan læres. Du får værktøjer til at lave en god komposition og med
effektiv hjælp og sparring fra kammerater og lærere står du pludselig med en melodi og en tekst,
som du selv har lavet og er stolt af.
Musikken og sangen indspiller vi og gør det klar til deling på blandt andet Soundcloud.
Tænk om det bliver dig der laver årets #1 hit på Rønde Efterskole?

Linjefagsdage
To gange om året holder vi linjefagsdage, henholdsvis tre og to dage, hvor der er fuld knald på
musikalske oplevelser. På linjefagsdagene bruger vi masser af tid til at spille og øve os og få det
hele til at svinge. Men der er også god tid til, at vi kan hygge os med musikquiz eller
indspilninger. Det er endvidere fast tradition, at vi tager til Aarhus og besøger et spillested, som
fx Voxhall eller Train. Gennem årene har vi blandt andet været til koncerter med Tina Dickow,
Pink Floyd Project, Vocal Line, Kris Hermann, Go Go Berlin og mange flere.
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Med musiklinjen, vil du komme til at spille til:
●

Mini-koncert i forbindelse med linjefagsdagene

●

Efterskolernes dag

●

Adventsgudstjeneste

●

Skolens julefest

●

Forårskoncert

●

Musik-café-arrangementer

Andre aktiviteter, hvor du kan udøve din musik:
●

Årets musical

●

Valgfags guitarundervisning

●

Valgfags klaverundervisning

●

Valgfags Band-sammenspil

●

Sangtime

Kreativt design
Er du vild med at få kreative ideer og skabe med hænderne? OG vil du gerne lære
nye teknikker og metoder til kunsthåndværk?
Gallakjoler, tasker, smykker, småmøbler, kurve, tæpper, accessories, porcelæn, stoftryk,
læderarbejde. Du og dine kammerater har mange muligheder for at få noget fra hånden på
linjefaget Kreativt Design.
I Kreativt Design har vi det sjovt og hyggeligt, mens vi øver os og bliver bedre at få kreative ideer
og omsætter dem til konkrete produkter med spændende former, lækre farver og praktisk
anvendelse.

Crafting – at skabe smukke ting med hånden
Mennesker har i tusindvis af år skabt smukke brugsgenstande. Og gennem tiden er metoderne
og teknikkerne blevet udviklet og fornyet hele tiden. På Kreativt Design giver vi de ældgamle
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traditioner et innovativt twist og sætter vores eget præg på alt, hvad vi laver. Vi udfordrer
klassiske teknikker og bringer dem i spil i nye sammenhænge. På den måde får du mulighed for
at prøve kræfter med:
Syning, strik, hækling, broderi, sampling, stoftryk, læderarbejde, træarbejde, redesign og
porcelænsmaling

På Kreativt Design kan du opleve at:
●

Blive udfordret på dit eget niveau, og dermed forbedre dine færdigheder indenfor

håndarbejde og håndværk
●

Et godt sammenhold, kammeratskab og samarbejde giver grobund for både personlig

udvikling og flotte resultater.
●

Få kendskab til og kunne mestre mange forskellige kreative teknikker og metoder.

●

Styrke din tålmodighed, selvtillid og akkuratesse og derved skabe flotte produkter du

kan være stolt af.

Design med sjæl og øje for fremtiden
I Kreativt Design vil du også møde emner som bæredygtighed og genbrug. Vi arbejder med at
skabe noget nyt, smukt og brugbart ud af noget gammelt, der måske er på grænsen til at ryge
ud. Det er godt for kloden – og så kan ting med sjæl bare noget helt andet end noget, der er
funklende nyt.

En kreativ proces
I Kreativt Design deler vi undervisningen op i en række forløb, hvor du sammen med
kammeraterne fordyber dig i forskellige temaer og produktioner. Vi deler forløbene op i tre faser:

#Fase 1 – Design
I designfasen kan vi både arbejde individuelt eller i grupper. Her søger vi inspiration til det vi vil
skabe. Du kommer til lave skitser, og så skal vi snakke om forskellige materialer. Det er også i
designfasen, du får den teoretiske indføring i et håndværk.

#Fase 2 – Produktion
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Nu bliver dit produkt til virkelighed. Dine skitser fra designfasen omarbejdes måske til
skabeloner, og som arbejdet skrider frem, forbedrer du dit materialekendskab og forfiner din
teknik. I produktionsfasen opøver du teknikker, træner din finish og udvikler væsentlige
personlige færdigheder som tålmodighed, selvtillid og akkuratesse.

#Fase 3 – Præsentation og evaluering
Når du har lagt sidste hånd på produktet, er det tid at vise det frem for andre. Det kan være ved
et modeshow for skolens øvrige elever, en udstilling for forældre eller en fernisering udenfor
skolen. Det er også i fase tre, vi sammen evaluerer og samler op på, hvad vi har lært i forløbet.
Hvad gik godt? Hvad vil jeg gøre anderledes næste gang? Hvilke nye teknikker mestrer jeg nu?
Hvad vil jeg gerne blive bedre til?

Spiludvikling
Er du interesseret i gaming, og har du en drøm om at udvikle dine egne spil til computere,
spilkonsoller eller mobile enheder? Så er linjefaget Spiludvikling noget for dig.
Alle kan være med, men det er væsentligt, at du overvejer dit ambitionsniveau og har sat dig
godt ind i, hvad du kommer til at lave i de 5-6 timers linjefag om ugen, som Spiludvikling byder
på.

Udvikling af spil
Der er flere faktorer, der spiller ind, når man vil udvikle gode spil. Et godt spil kan være båret af
fx en god ide og fortælling, en flot velfungerende grafik, eller et godt gameplay. Og under alt
dette, som spilleren oplever, skal der ligge en god programmering. Det stiller både krav til
kreativitet, opfindsomhed og ikke mindst tålmodighed, når man skal programmere sig ud af
problemerne.
Spiludvikling er et arbejdende værksted, hvor vi har det sjovt, imens vi både i grupper og
individuelt eksperimenterer med spillets elementer. Du kommer til at programmere meget. Men
der er også plads til at prøve kræfter med både grafisk design og gameplay design. Det vigtigste
er, at du har drive og engagement, laver noget du synes er spændende, og at du forbedrer dine
evner som spiludvikler.

Alle kan lære at programmere deres egne spil
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I starten af forløbet får du et grundlæggende kursus i C#-programmering i Visual Studio. Så du
behøver ikke at kunne programmere på forhånd. Med det som udgangspunkt skal du i gang
med at udvikle dit eget spil.
I spiludvikling låner man oftest en kode andre har lavet og tilpasser den til sit eget spil. Derfor
bliver du også inspireret til, hvordan du kan opsøge viden, udnytte diverse fora samt forstå og
anvende API’er. Det er derfor en stor hjælp, hvis du kan læse og forstå engelske fagtekster. Alt
sammen er med til at gøre dig til en dygtig og effektiv programmør.
Vi skal bl.a.
●

finde og tilpasse metoder for spillerens bevægelse.

●

skabe interaktion med spillets elementer.

●

undersøge metoder til modstandernes AI(artificial Intelligens).

●

programmere og styre spillets animationer.

●

udvikle og opsætte spillets UI(brugergrænseflade).

●

arbejde med ideer til level- og scenedesign.

Det kommer du også til at opleve
Du får også mulighed for at prøve andre programmeringsplatforme. Det kunne være Web
programmering med Javascript, HTML, jquery, programmering til microcontrollere, Android
apps eller lave du kan lave små animationer og grafisk arbejde til dit spil.
På linjefagsdagene på Rønde Efterskole besøger vi blandt andet Game-IT college i Grenå. Her
møder du studerende og får inspiration til, hvordan du kan videreuddanne dig og evt. blive
iværksætter inden indenfor spiludvikling og programmering.
En gang imellem spiller vi også computer – både for at have det sjovt og for at få inspiration til
vores egne spil. Vi laver spilanalyse og stiller spørgsmål som fx: Hvad virker? Hvad virker ikke?
Hvilke elementer har man benyttet sig af for fx at skabe stemninger og et godt gameplay?

Praktisk
Du skal medbringe egen bærbare PC
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Valgfag

ADVENTURE
Adventureaktiviteterne er forskellige i de tre perioder. Læs mere om de tre muligheder:
Kajak – Oplev Kalø Slotsruin fra vandsiden i kajak. Der vil både være fokus på at få nogle
hyggelige ture på vandet og sjove kajaklege, men også på det tekniske som korrekt padleteknik,
kantning af kajak samt fokus på sikkerhedsdelen i form af makkerredning, selvredning og for
dem der ønsker, er det også muligt at øve et grønlænderrul.
Mountainbike – Oplev skovene, bakkerne og stierne rundt om Rønde fra en mountainbike. Her
vil du blive udfordret fysisk og teknisk, når stejle bakker skal overvindes og nedkørsler mestres.
Vælger du valgfaget kræver det, at du har en mountainbike til rådighed. Enten en du selv har,
eller en du kan låne dig frem til i perioden.
Klatring – I klatring er der fokus på to ting: 1. Du får viden og færdigheder inden for klatring,
således at du har styr på sikkerheden, f.eks. ved at lære relevante knob, om faldfaktor, risici og
meget mere. 2. Klatring en sjov, effektiv og sund måde at træne din krop på.
Valgfaget klatring foregår på skolens indendørs klatrevæg, samt udendørs i træerne med
rebbaner og træklatring. Som en del af valgfaget vil det være en mulighed at tage
sikringsbeviset S1 eller S2 fra Dansk Klatreforbund.

BADMINTON VALGFAG
Sjove lege, træningsøvelser og alternative spil samt kamptræning. Tilbud om deltagelse i
stævner primært mod andre efterskoler.

BADMINTONNØRD
Badmintonnørd er et ekstra tilbud for dem, som gerne vil gå helt i detaljen i tekniktræningen.
Både den kendte teknik, men måske også selv at finde på kreative løsninger, som ingen andre
har gjort. ”Peter Gade finten” er et resultat af nørderi, så hvem ved om fremtiden bringer en
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Røndeelev, som får sin egen finte? Badmintonnørd er for alle uanset niveau. Kan trænes i
forlængelse af almindelig træning, da det ikke er fysisk krævende.

BAND
Har du lyst til at spille sammen med andre, så har du muligheden her. Det er fint, hvis du kan
spille lidt i forvejen, men det er ikke en forudsætning.
Der er gode muligheder for både at prøve instrumenterne og prøve at synge i mikrofon.
Vi spiller fortrinsvist kopinumre i forskellige stilarter (rock, pop, funk, soul).
Undervisningen foregår som holdundervisning, men på holdene deler vi op efter niveau.

BASKETBALL
I basketball vil du opleve både speed og fysisk udfordring. Det handler om samarbejde og
samspil, og du vil se eksempler på, hvordan dette bedst udføres på banen. Du kan deltage på
holdet uanset dit niveau og uanset om du er dreng eller pige. Glæden ved spillet er en drivkraft i
sig selv. I årets løb deltager vi i en skoleturnering og i kampe mod hold fra andre efterskoler.

BILLEDKUNST
I billedkunst lægger vi vægt på 2-dimensionelt og 3-dimensionelt arbejde.
Her er faget, som handler om at se! Ved hjælp af forskellige materialer og teknikker fra
billedkunstens verden får du mulighed for at omsætte det, du ser, til dine egne billeder – med
din egen opfattelse af verden omkring dig. At male med store bevægelser på store lærreder med
akrylmaling, at tegne detaljer med blyant eller kul, at skabe og bygge op i ler, at arbejde med
installationskunst er dele af undervisningen. Du præsenteres for forskellige materialer og
teknikker, og så er det din fantasi, der skal i brug.
Rønde Efterskoles værksteder er veludstyrede og danner rammen om mange kreative
produktioner året igennem. Værkstederne bruges også uden for timerne.
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BRÆTSPIL
Hvis du godt kan lide at smide telefonen væk og være helt tilstede med andre – Så er brætspil
for dig! Hvis du bliver bidt af at lægge strategier, at lave aftaler og snyde dine venner eller bare
have det sjovt sammen med de andre – Så er brætspil noget for dig! Vi spiller med og mod
hinanden, på bræt eller i hele rummet. Det bliver meget forskelligt – Men intet bliver kedeligt!

DANCEFIT
En sjov måde at være aktiv på, hvis du har lyst til at bevæge dig til god musik og få sved på
panden.
Til Dancefit kommer vi forbi flere genrer; Funk/street, aerobic, salsa, dine egne selvlavede
koreografier og meget andet – for det kan jo også være, at lige præcis du har et
specialeområde, som vi kan lære noget af. Dancefit er også en god mulighed for at øge din
kropsbevidsthed, din koordineringsevne og din smidighed. Det gør ikke noget, du er
nybegynder – vi starter altid langsomt op og bygger efterhånden ovenpå – så længe du klør på,
skal det nok blive sjovt.
Det er vigtigt at have sko med god affjedring i forfoden, ellers kan du skade dine knæ.

ELEKTRONIK
I elektronik skal vi arbejde med forskellige elektroniske komponenter fra simple resistorer og
kapacitorer til programmering af microcontrollere som fx esp8266 og Arduino. Vi starter med de
simple ting, og hvad vi går videre med afhænger også af jeres ønsker. Faget bliver
projektorienteret, så det er ud fra det, vi bygger, at vi lærer teorien.

ESPORT
Er du vild med gaming, og vil du gerne være en bedre gamer? Så er valgfaget eSport noget for
dig. I valgfaget eSport har du mulighed for at game i fællesskab med andre. Du vil blive
undervist i kommunikation, strategi og spilfærdigheder, som er fundamentale for at kunne blive

56

bedre til at spille. I eSport er fællesskab og teamspirit afgørende, derfor vægter vi udvikling af de
sociale færdigheder højt og har et fælles mål om at vinde en masse kampe. Vi tilbyder op til fire
lektioner om ugen, mulighed for LAN-events og turneringsdeltagelse i hovedsageligt League of
Legends og CS:GO – med mulighed for andre spil efter aftale.

FODBOLDVALGFAG FOR PIGER
Spil fodbold med andre piger i perioden, hvor det er godt vejr. Vi træner på kunststofbanen med
fokus på kampligende situationer. Alle har mulighed for at være med. Du skal have lyst til at
træne og spille kampe mod andre efterskoler.

FITNESS
Valgfaget fitness vil udfordre dig på styrke og kondition (puls), samtidig med at der vil være
fokus på at udføre korrekt teknik i de forskellige øvelser. Du får en introduktion til fitnesslokalet i
hallen, samt lærer forskellige træningsmetoder og redskaber at kende. Formålet er at opnå en
øget forbrænding, bedre kondition og øget muskelstyrke.
Styrketræning er en individuel træning, så alle kan deltage uanset niveau, samtidig med at vi er
sammen om at lave en god energifyldt fitnesstræning.
Så er du klar på fitness, som giver sved på panden, er dette valgfag lige dig.

GUITAR
Undervisningen i guitar er tilrettelagt, så den tilgodeser alle niveauer:
Hvis du er begynder kigger vi på de første akkorder og lærer nogle gode og nemme sange.
Har du prøvet at spille guitar før, kigger vi på lidt mere avancerede akkorder og barréakkorder.
Er du meget øvet, arbejder vi med guitarsolo eller andre teknikker (fingerspil, udvidede akkorder
m.m.)
Undervisningen foregår som holdundervisning, men på holdene deler vi op efter niveau.
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KLAVER
Klaverundervisningen tager udgangspunkt i rytmisk klaver. Undervisningen foregår i hold, hvor
hver enkelt elev har et elklaver og et sæt hovedtelefoner.
Alle kan være med, uanset om man er nybegynder eller øvet. Det eneste det kræver er, at man
har mod på at arbejde selvstændigt med klaveret, og at man øver sig.

KREAVÆRKSTED
I Kreaværkstedet kan du prøve MANGE forskellig teknikker af: det kan være sy, strikke, brodere,
lave smykker i læder, male på porcelæn, lave decoupage, plastic fusing og meget andet. Fokus
er på, at du får lavet nogle fine produkter og samtidig udfordrer dig selv i dit eget tempo. Derfor
er det små, overskuelige kreaprojekter vi arbejder med på Kreaværksted.

KOR
At synge kor er at være en del af et fællesskab. Vi skal synge flerstemmigt, øve os på sangteknik
og bare opleve glæden ved at synge flere sammen. Måske skal vi også give en lille koncert
engang imellem? Du kan være med, uanset om du har flere års kor-erfaring eller bare synes, at
det er dejligt at synge

LØB
Indholdet i faget vil primært være løb i forskellige terræner. Det foregår udenfor, så det er vigtigt,
at du har tøj og sko, der kan klare det danske vejr året rundt. Det vigtigste i faget er, at du har
lyst til at bevæge dig og udfordre din krop rent fysisk. I foråret er der mulighed for at træne op til
halvmarathon. Træningen starter efter juleferien. Sidst i juni venter de 21,0975 km til Aarhus City
Halvmarathon, hvor vi skal løbe sammen med 16.000 andre løbere. På ruten er der masser af
opbakning, blandt andet fra dine kammerater fra efterskolen, som ikke selv skal løbe.

SMYKKEVÆRKSTED
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I smykkeværkstedet afprøver vi forskellige teknikker og materialer. Vi vil fx arbejde med
smykkeler, læder, cykelslanger, friendly plastic, metaltråd, skrot, hama-perler, fletteteknik m.m.

SAWUBONA SOUTH AFRICA

Rejseprojekt med mening
Har du rejsefeber?
Sawubona South Africa er for dig, der har mod på og lyst til at rejse til den anden side af kloden
og møde unge sydafrikanere og tage del i deres hverdag. Det er for dig, der er nysgerrig og
oplevelseslysten. Vi skal nemlig opleve mange forskellige sider af den virkelighed og hverdag,
de sydafrikanske unge lever i.

Kulturmødet som en øjenåbner
Sawubona South Africa er for dig, der vil lære dig selv bedre at kende. Dig, der har lyst til at
blive klogere på, hvad kultur er for en størrelse og hvad der er med til at forme din egen
kulturelle identitet.
Mødet med det fremmede giver nemlig anledning til refleksion over både de fremmedes og egne
værdier og kulturmøder finder sted hele tiden. Både herhjemme og når vi rejser.
Vi skal i faget Sawubona South Africa arbejde med kulturmøder og kulturforståelse gennem
arbejde med teori, cases, rollespil og selvfølgelig igennem kulturmøder i vores hverdag i vores
nærmiljø og når vi rejser. I bund og grund handler det om at møde andre mennesker.

En rejse med mening
Faget Sawubona South Africa er for dig, der har lyst til at gå i dybden med sydafrikansk historie
og samfundsforhold. Et lands historie og samfundsforhold hænger nemlig tæt sammen med
landets kultur. Det indebærer at vi skal beskæftige os med følgende begreber og temaer:
●

Retfærdighed

●

Frihed
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●

Demokrati

●

Religion

●

Menneskerettigheder

●

Identitet

●

Ulighed

VOLLEYBALL
Faget indeholder en vekselvirkning mellem tekniske/taktiske øvelser og spilsituationer. Du vil
have mulighed for at lære spillet bedre at kende og blive en del af et hold. I starten af året bruger
vi tid på at få nogle færdigheder, så spillet hurtigt bliver sjovt at spille.
Endvidere spiller vi kampe og deltager i stævner i løbet af året.

YOGA
Yoga er for alle og alle kroppe kan lave yoga! Yoga handler ikke om at præstere, men om at
være. Hver gang har vi dels en serie fysiske yogaøvelser, en meditation eller mindfulness- øvelse
og vi slutter altid af med afspænding. En del af dét yoga/mindfulness kan hjælpe os med, er
også at få ro på hovedet i pressede situationer, som f.eks. eksamener. Yoga er dit pusterum
midt i en travl uge…
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Årsplan - antal skoleuger

ANTIMOBBESTRATEGI – TRIVSELSSTRATEGI RØNDE
EFTERSKOLE
Indledning:
Vi har i en lang årrække arbejdet målrettet med trivsel på Rønde Efterskole. Elevernes trivsel er
altafgørende for deres sociale og faglige læring samt for deres personlige udvikling – derfor
gennemsyrer arbejdet med det relationelle alle aktiviteter på Rønde Efterskole. Vi tror på, at ord
skaber det, de nævner. Vi bruger derfor hellere betegnelsen trivsel end betegnelsen
antimobning.

Formålet med antimobbestrategien – trivselsstrategien:
Elever på Rønde Efterskole skal leve op til skolens værdier, som de fremgår af skolens
værdigrundlag. Som elev på skolen er man forpligtet på at deltage i skolens fællesskab og vise
respekt og omsorg for de mennesker, man møder på skolen. Elevernes trivsel er en
forudsætning for læring, og alle skal være glade for og trygge ved at være på skolen. Formålet
med denne antimobbestrategi er at sikre et godt læringsmiljø og forebygge mobning, herunder
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digital mobning, både i undervisningssammenhænge og i det frie rum. Skolen tolererer ikke
mobning i nogen form. Mobning er et fælles problem, som alle på skolen har ansvar for at
forebygge og reagere på.

Begreber:
Mobning er en gruppes længerevarende systematiske drillerier og følelsesmæssige overgreb på
en person.
Digital mobning er en alvorlig form for mobning, som foregår via digitale medier på Internettet
eller via mobiltelefoner. Billeder, videoer eller krænkende tekster bliver lagt på nettet eller
udsendt, uden at der tages hensyn til, at det krænker tredjepart eller berører privatlivets fred.

Håndtering af mobning:
Det bedste middel mod mobning er trygge og tolerante fællesskaber. Når der er forståelse for
hinanden i en gruppe af unge, har mobningen sværere ved at opstå. Blandt andet derfor har
Rønde Efterskole fokus på fællesskabsskabende aktiviteter både i undervisningssammenhænge
og i det frie rum. Det drejer sig blandt andet om:
●

Aktiviteter i forskellige fora fx klassen, kontaktgruppen, på linjefaget, i
pige-/drengegrupper, så der er mulighed for at knytte kontakter bredt i elevgruppen

●

Blandede boområder; vi blander elever i 9. og 10. kl. – piger og drenge

●

Obligatoriske aktiviteter og tiltag for hele elevholdet blandt andet: Musicaluge, snetur,
gallafest, aftensamlinger, aftenaktiviteter etc.

Kontaktgruppelæreren har det overordnede opsyn med elevernes trivsel. Alle kontaktlærere er
uddannet i arbejdet med det relationelle og modtager flere gange årligt coaching med en
erhvervspsykolog i forhold hertil. Kontaktlæreren afholder i løbet af året en række
trivselssamtaler med hver enkelt elev. Vi arbejder på skolen struktureret med det relationelle
arbejde, hvorfor hver lærer har en række forskellige metoder til at holde øje med de enkelte
elevers trivsel og identificere de første tegn på mobning.
Når eleverne har været på skolen de første 8 uger indkalder skolen til trivselssamtaler, hvor
forældre, elever og kontaktlærer diskuterer elevens trivsel på efterskolen. To gange om året
gennemgår hele lærergruppen alle elever (forud for trivselssamtalerne i september og i
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forbindelse med uddannelsesparathedsvurderingen i december). Derudover er elevers trivsel et
fast ugentligt lærermødepunkt.
Eventuel mobning håndteres af kontaktlæreren og ledelsen i fællesskab. Hvis mobning opstår,
forholder vi os både til de direkte involverede personer (den, der er blevet mobbet og den/de,
der mobber) og til resten af elevgruppen. Det er vigtigt at arbejde med hele elevgruppens
tolerance og sammenhold i forhold til at stoppe mobning. Det kan også være relevant at
inddrage andre relevante nøglepersoner fx resten af lærergruppen, forældre, SSP (især i forhold
til digital mobning).

Trivselsråd – forankring af antimobbestrategien:
På Rønde Efterskole har vi igennem en lang årrække arbejdet målrettet med trivsel gennem
vores trivselsråd. Vi nedsætter ved skolestart hvert år et udvalg bestående af 5 elever (fordelt på
vores boområder), en lærer og en forstander. Trivselsrådets medlemmer har tilsammen et ekstra
øje på alle elevers trivsel på efterskolen. Alle medlemmer af rådet kan indkalde til trivselsmøde.
På mødet diskuterer vi eventuelle tegn på mistrivsel og aftaler, hvem der skal tage handling
herpå (rådets medlemmer, en kontaktlærer, en klasselærer etc.)
Trivselsrådets elevrepræsentanter er valgt af de andre elever. Det er en forudsætning, at disse
kan overholde tavshedspligt, at de er lette at snakke med, at de tør handle, og at de har det
personlige overskud til at bekymre sig om andres trivsel. Rådet mødes, når et af medlemmerne
skønner, at det er nødvendigt.

Hvordan sikrer Rønde Efterskole, at antimobbestrategien er synlig og kendt af alle
på skolen:
Rønde Efterskoles antimobbestrategi udleveres til nye ansatte på skolen og gennemgås ved
opstartsmøderne i august hvert år. Strategien præsenteres for alle elever og deres forældre ved
skolestart. Derudover kan man finde strategien på skolens hjemmeside. Trivselstiltag på skolen
italesættes for elever og forældre ved besøg på skolen i forbindelse med indmeldelse, til nye
elevers dag og ved skolestart.

Hvad sker der, hvis antimobbestrategien ikke overholdes:
Enhver ansat, som oplever tegn på mobning eller mistrivsel hos en elev informerer om dette på
førstkommende lærermøde eller kontakter ledelsen. Kontaktlærer og ledelse laver, hurtigst
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muligt og senest i løbet af 10 dage, en handlingsplan for, hvordan situationen skal håndteres,
hvem, der skal involveres og hvordan.

Uddannelsesplan for lærerstuderende
Kære 4. års studerende
Velkommen til Rønde Efterskole. Jeg håber, at du vil føle dig velkommen. Vi er glade for at
have dig som studerende på skolen, og vi vil gøre vores bedste for at denne praktik bliver
god og lærerig.

Kultur og særkende som uddannelsessted:
Rønde Efterskole er beliggende ca. 30 km fra Århus i Rønde på Djursland. Skolen blev
grundlagt i 1936 og har i dag ca. 160 elever i 9. og 10. klasse. Vi er en velfungerende almen
efterskole med 7 forskellige linjefag(Badminton, Fodbold, Musik, Sy & Design, Friluft, Global
Iværksætter og Spiludvikling), hvoraf alle elever vælger minimum et. Derudover tilbyder vi
en lang række valgfag, som eleverne kan vælge frit imellem.
Vores elever kommer fra hele landet, de fleste dog fra områder indenfor en radius af 100 km
fra Rønde. Langt størstedelen af eleverne kommer fra meget ressourcestærke og
velfungerende familier. Stort set alle skolens elever fortsætter på en ungdomsuddannelse,
langt størstedelen på en gymnasial ungdomsuddannelse.
Rønde Efterskole udgør sammen med Rønde Højskole organisationen Rønde Høj – og
Efterskole. Skolerne har fælles repræsentantskab og fælles bestyrelse og ledes af et fælles
lederteam bestående af højskolens forstander (Birgit Fuglsbjerg) og efterskolens forstandere
(Birthe Diederich og Gorm Skovsgaard) samt forretningsfører (Steen Christensen). Lærere i
efterskolen refererer til Birthe Diederich og Gorm Skovsgaard.

I hvilket omfang arbejder skolen teamorganiseret, og hvordan inddrages de
studerende i teams
På Rønde Efterskole arbejder vi i fagteams. I vil som studerende indgå i de teams, som I er en
del af i kraft af jeres undervisningstilknytning.

Pædagogiske udviklingsområder
I skoleåret 2016/17 arbejder vi med følgende pædagogiske udviklingsområder:
1. Fællesskaber
2. Robusthedskompetencer/resiliens
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Mål:
Ad. 1 Det er vores mål, at flere elever ser værdien i at omgås mange forskellige mennesker,
og at elevholdet både tænker sig som ét fællesskab og er del af små fællesskaber (på
værelset, i kontaktgruppen, i fagene etc.). Det er vores mål at fremme respekten
eleverne imellem. Vi har ved skoleårets start i lærerregi diskuteret, hvad vores
mantra i forhold til fællesskabet skal være og derpå fastsat handlinger, som kan
støtte op om det store fællesskab i elevgruppen. Det er vores mål at holde fokus på
fælles oplevelser og fælles referencer.
Ad. 2 Det er vores mål at hjælpe eleverne til at blive bedre til at klare de udfordringer og
vanskeligheder, som de møder i efterskolelivet. Vi vil arbejde for, at de bliver
robustere og i stand til at klare livets opgaver i stort og småt: - Udfordringer i forhold
til andre mennesker, - i forhold til at klare opgaver, som er svære, - i forhold til at
kunne holde fast i et mål, der skal nås, - og i forhold til at klare fristelser, som man
ikke har godt af.

Muligheder for partnerskaber – samarbejde mellem studerende, læreruddannelsen
og praksisskole. Praksistilknytning.
Rønde Efterskole har i mange år modtaget studerende fra LIA Læreruddannelsen i Aarhus.
Rønde Efterskole bestræber sig på at være åben og tilgængelig for studerende både i
forbindelse med praktikperioder og i andre sammenhænge. Praktikstuderende på Rønde
Efterskole deltager ofte i skolens liv både inden deres praktik reelt begynder og efter at
deres praktik formelt er afsluttet fx i forbindelse med ankomstaften, ture, aftenaktiviteter,
afslutningsaften etc.

Praktikniveauer på Rønde Efterskole
Rønde Efterskole modtager lærerstuderende i deres lange praktik på 4. studieår (3. niveau)

Praktikkens organisering
⮚ Ansvar for praktikken
På Rønde Efterskole er det forstander Birthe Diederich, der er praktikansvarlig. Dette gælder
i forhold til de koordinerende opgaver. I forhold til mentordelen er det efterskolelærerne
Tommy Kristensen/Boe Larsen/ Morten Springborg, der er ansvarlige.
Kontaktoplysninger:
Birthe Diederich

bd@rhe.dk

telefon 2440 1987

Tommy Kristensen

tk@rhe.dk

telefon 6170 8550

Boe Larsen

bo@rhe.dk

telefon 2712 7619

65

Morten Springborg

ms@rhe.dk

telefon 2721 6253

På Rønde Efterskole har vi valgt, at der er én lærer der står for prøveafholdelse. Dette er
Tommy Kristensen.

Hvordan udvælges praktiklærere, faglig kompetence og linjefag?
På Rønde Efterskole har vi mange rutinerede, dygtige og fagligt engagerede praktiklærere.
Oftest er de kun praktiklærere i deres linjefag/ hovedfag/sidefag eller fag, de har stor
undervisningserfaring i. Vi har både mundtlig og skriftlig evaluering fra de studerende hvert
år. Det er oftest meget positive tilbagemeldinger, vi får. I forbindelse med fordeling af
studerende har praktiklærerne hvert år mulighed for at melde til eller fra i forhold til praktik.
Dette betyder, at de studerende altid møder praktiklærere med overskud til og interesse for
opgaven. De studerende kan ved besøg på skolen inden sommerferien selv være
medbestemmende i forhold til klassetrin (9. eller 10.) og fagligt niveau (vi har niveaudeling i
tysk og matematik på begge klassetrin), ligesom de kan afgive ønsker i forhold til
vagtaftener/weekendvagter.

I hvilket omfang har praktiklærerne praktiklæreruddannelsen eller kursus?
To af praktiklærere på skolen har kursus fra VIA. Skolen har endnu ingen ansatte med
praktiklærer – eller vejlederuddannelsen.

Samarbejde med de studerende
⮚ Hvordan samarbejder praktiklærere, ressourcepersoner, ledelse m. fl med de
studerende, og hvad kan de studerende forvente i denne sammenhæng i forhold til
planlægning, forberedelse af undervisning, samtaler, vejledning?
På Rønde Efterskole har vi i dette skoleår mandag som fast lærermødedag i tidsrummet kl.
12. 15 – 13.15. Derudover vil der være fagmøder i de relevante fagteams.
Det forventes, at de studerende deltager i det ugentlige lærermøde samt ved møder, hvor
deres praktiklærer/vejleder er mødedeltager eller ved andre relevante møder såsom
skolehjemsamtaler, netværksmøder etc. På første vejledning/møde med praktiklærere
koordineres kalenderen. Ajourføring af kalenderen sker også løbende med praktiklæreren.
Vi forventer, at de studerende har en arbejdsmængde svarende til en 37 timers arbejdsuge i
praktikperioden. Heri indgår selvfølgelig en større mængde forberedelse for jer som
studerende, end hvad der forventes af en færdiguddannet lærer. En stor del af arbejdstiden
på en efterskole drejer sig om samvær og tilsyn. Vi forventer, at alle studerende har en
ugentlig aftenvagt, samt at de i løbet af praktikperioden har en weekendvagt (som er det
ene weekenddøgn).
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Der er ikke krav om fælles forberedelse på skolen, men de studerende er, som alle andre
ansatte, meget velkomne til at benytte skolens fællesforberedelsesfaciliteter.
Der er afsat 6 vejledningstimer pr. studerende. Derudover afsættes 0,5 time pr. studerende
som forberedelse og vejledning i forbindelse med praktikprøven. Prøveafholder på Rønde
Efterskole er Tommy Kristensen, som har fungeret som praktikvejleder på Rønde Efterskole i
adskillige år.
Studerende på Rønde Efterskole får i god tid inden praktikkens begyndelse tilsendt et skema
med undervisningstimer og faste møder for hele skolen. Derudover får alle studerende ved
praktikstart adgang til skolens I-plan, hvor detailplanlægning for den kommende
tjenesteperiode kan ses. Vejledningstimer aftaler de studerende selv med de relevante
praktiklærere.

Studerende på skolen
⮚ Hvilken status har de studerende på skolen?
På Rønde Efterskole er det vores holdning, at man som studerende skal have mulighed for at
udøve, udvikle og udfordre sine kompetencer indenfor undervisning og samvær i forhold til
personlige kompetencer, læring fra seminariet, praksiskompetencer og de kompetencemål,
hver studerende har sat for praktikken. Fordi dette er de studerendes sidste praktik, prøver
vi at skabe rammer, som på langt de fleste områder ligner rammerne i et almindeligt
efterskolelærerjob.

Studerendes forskellige kompetencer og erfaringer
Der kan være stor forskel på de studerende i en praktikgruppe. Der kan være forskel på
undervisningserfaring, men også på evnen til at reflektere over egen og andres praksis,
udarbejde undervisningsplaner, skrive portefolio etc. Dette vil der selvfølgelig blive taget
højde for i praktikken, så alle studerende føler sig udfordret på deres eget niveau, samtidig
med at der ”skubbes” til dem uanset niveau. Der skal være plads til at fejle. Det er dog
vigtigt, at der kan reflekteres over fejl og efterfølgende korrigeres.

Hvorledes skal den studerende, praktiklærer og ledelse forholde sig ved
samarbejdsproblemer, uenigheder, konflikter mellem studerende og praktiklærer.
Ved uenigheder eller konflikter, der ikke kan løses mellem praktiklærer og den studerende
tages dette op med forstander Birthe Diederich. Hvis konflikten ikke kan løses, og
samarbejdet er umuligt, vil vi som skole forsøge at finde en anden praktiklærer eller i
samarbejde med seminariet finde en anden praktikskole.

Hvilke krav stilles til de studerende?
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På Rønde Efterskole forventer vi, at de studerende deltager i og er godt forberedte til
undervisningstimerne, samværsdelen, vejledning med praktiklærer, besøgsdage,
lærermøder, kontaktgruppemøder, fagudvalgsmøder m. m
Et efterskolejob betyder som udgangspunkt arbejdstider fordelt over alle ugens syv dage og
døgnets 24 timer. Arbejdet i weekenden og om aftenen er selvfølgelig fordelt lærerne
imellem, men det er almindeligt som efterskolelærer en eller to gang ugentligt at have
undervisning til kl. 17.30, ligesom en ugentlig aftenvagt er forventelig. Man skal derfor som
studerende være indstillet på, at fritidsarbejde om eftermiddagen og idrætsaktiviteter om
aftenen i praktikperioden, kan være svært at få til at hænge sammen.
Ved sygdom forventer vi, at de studerende, ligesom lærerne, sygemelder sig til Birthe
Diederich (2440 1987) så hurtigt som muligt og helst inden kl. 7.00.
Vores pædagogik på Rønde Efterskole er inspireret af appreciative inquiry. Vi tror, at
eleverne har et mål med deres handlinger – også selvom disse ikke nødvendigvis giver
mening for os. Vi sørger derfor altid for at spørge ind til de ting, vi ikke forstår. Det er
væsentligt for os til enhver tid at opretholde den gode relation til eleverne. Lærerne, og
dermed også de lærerstuderende, har ansvaret for at opretholde denne.
Det er den studerendes ansvar til det første personlige møde på Rønde Efterskole at
medbringe en udfyldt børneattest (denne kan hentes på politiets hjemmeside). Det er
derefter skolens ansvar at indsende denne.

Bedømmelse
Bedømmelsen af bestået eller ikke bestået afgøres af praktiklæreren. Bedømmelsen afgives
ved afslutning af praktikken. Den studerende vil løbende i praktikforløbet af vejleder blive
informeret om, hvordan han/hun klarer sig. Hvis der er bekymringer i forhold til, at en
studerende eventuelt ikke består praktik, vil den studerende hurtigst muligt blive informeret
og eventuelt få yderligere hjælp til vejledning. Er det stadigt ikke muligt at bedømme en
studerende bestået, kontaktes seminariet og der aftales derefter en trepartssamtale mellem
den studerende, seminaret og praktikvejlederen. Her vil den studerendes videre forløb
aftales. Det vil altid være praktiklærer/praktikskolen, som foretager bedømmelsen af den
studerende, trepartssamtalen skal blot ses som en hjælp for den studerende til at komme
videre efter en ikke bestået praktik.

Forventninger til de studerendes faglige kompetencer
Det forventes, at den studerende fører praktikportefolio, og at han/hun i sin forberedelse af
praktikforløbet har valgt et antal fokusområder og beskrevet disse i sin portefolio.
Det forventes, at den studerende i hele praktikforløbet varetager undervisningen i de timer,
der ikke er observationstimer. Antallet af observationstimer vil være maksimalt 1 – 2, da der
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i efterskolen er mange anderledes dage i praktikforløbet, og det derfor er afgørende, at den
studerende kommer i gang med undervisningen så snart som muligt.
Det forventes, at den studerende møder velforberedt op til både undervisning, møder og
vejledning. Det betyder, at den studerende har forberedt sin undervisning ud fra aftaler og
deadlines aftalt med praktiklæreren.
Det forventes, at den studerende kan bruge sin undervisningserfaring, vejledning, respons
og anden læring i forbindelse med praktikken i sin praktikprøve.
Det forventes, at den studerende i forbindelse med undervisning har gjort sig overvejelser
om fokusområder indenfor det didaktiske, klasseledelse, eller relationsarbejdet, som
efterfølgende danner grundlag for respons og vejledning.
Til alle møder har den studerende enten via Rønde Efterskoles intra eller via sin
praktikvejleder indhentet og læst dagsordenen. Dagsorden og eventuelle noter placeres i
porteføljen.
I forbindelse med vejledning er det forventeligt, at den studerende har sendt
vejledningstema til praktiklærer – og vejleder senest 48 timer før vejledningen, således at
vejleder/praktiklærer kan forberede sig til mødet.
Vi forventer, at de studerende behersker IT på et niveau, så de kan arbejde med relevant
hard – og software. Det forventes, at de studerende er i stand til at bruge efterskolens
elektroniske dagbog, I-plan (detaljeret arbejdsplan) samt uploade relevant materiale til vores
faghjemmesider, hvor alt materiale i forbindelse med undervisningen uploades (Rønde
Efterskoles pendant til skoleintra).
Vi forventer, at de studerende har lyst til at indgå i efterskolelivets mange aktiviteter. Det
betyder, at de studerende i deres praktikforløb vil komme til at indgå i de anderledes
dage/uger, der er placeret under forløbet. Derudover er man som studerende velkommen til
at deltage i centrale begivenheder i skoleåret, introdag, forældresamtaler, diverse ture,
afslutningsaften mm.

Den gode vejledning
Den gode vejledning tager udgangspunkt i en dagsorden med fokuspunkter. Denne kan være
udarbejdet af både praktiklærere og de studerende.
Vejledningen skal støtte og udfordre de studerendes overvejelser over egen praksis og
praksisforståelse, samt deres teoretiske indgang til praksis.
Vejlederen stiller spørgsmål – hjælper til refleksioner, åbner øjne, kræver forklaringer og
begrundelser, skaber tryghed og rum til at turde. Vejlederen giver noget af sig selv – bruger
sig selv (eksempler).
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Principper for god vejledning
●
●
●
●
●
●
●
●

Giv afkald på egen trang til at overtage talerummet
Start der, hvor den studerende er, hvad tænker han/hun?
Indfølingsevne
Undgå at forveksle din egen praksis med sandheden
Hold dine læsninger tilbage
Kom gerne med ideer, men det skal ikke være en skjult kommando
Fokuser på én konkret ting ad gangen
Du skal få det til at lykkes for den vejledte

Antal lektioner og vejledningstimer
Der er for fjerdeårsstuderende:
●
●
●
●
●
●

Ca. 8 – 10 undervisningslektioner pr uge i alle normaluger
Ca. 5 – 8 tilsynstimer pr uge i alle normaluger
6 vejledningstimer pr. studerende (med praktiklærere)
2 vejledningstimer pr. studerende (med praktikvejlederen)
0,5 time til prøveforberedelsessamtale
Et møde i juni før praktikstart hvor forstander samt praktikvejleder viser rundt på
skolen og afklarer eventuelle ønsker og spørgsmål i forbindelse med praktikken

Kvalitetssikring og udvikling af praktikken – Evaluering og eksamen
⮚ Hvordan evaluerer skolen med de studerende og praktiklærerne praktikarbejdet og
hvordan formidles evalueringen indadtil i skolen som organisation?
Både praktiklærere og praktikvejlederen evaluerer mundtligt med den studerende i den
sidste vejledning. Derudover får de studerende et skema, som de udfylder og afleverer til
vejleder. Ud fra disse udsagn evaluerer vejleder og forstander det videre arbejde med
studerende. Praktikken evalueres ydermere på et lærermøde i umiddelbar forlængelse af
praktikperioden.

Hvordan organiserer skolen prøverne i praktik?
På Rønde Efterskole har vi det første år valgt, at én lærer varetager afholdelse af prøverne i
praktik. Vores overvejelser omkring dette har været, at da det ikke er hvert år, man som
lærer har studerende, er det svært at få den fornødne rutine og kendskab til dette nye
område. På sigt kan det være, at flere lærere vil indgå i samarbejdet.
Prøverne afholdes på Campus C, LIA.

Praktik og vejledning
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⮚ Hvilke muligheder og rammer vil skolen stille til rådighed, så de studerende kan
opfylde kompetencemålene?
Kompetenceområder for alle 3 praktikår:
Didaktik - Den studerende kan i samarbejde med kollegaer begrundet målsætte, planlægge,
gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.
Klasseledelse - Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og
positive rammer for elevernes læring og klassens sociale fællesskab.
Relationsarbejde - Den studerende kan i samarbejde med kollegaer, ressourcepersoner og
forældre begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning

3.praktikperiode (4. studieår)
Vejledning med praktiklærer og vejleder samt mødesteder i tredje praktikperiode, vil tage
udgangspunkt i de studerendes videns- og færdighedsmål for 3. praktikniveau. Det betyder,
at det for 4. studieår vil være fokus på, at de studerende har viden om:
●
●
●
●
●
●

Organisations -, undervisnings- og samarbejdsformer
Metoder til formativ og summativ evaluering
Observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder
Læringsmiljø, inklusion, konflikthåndtering og mobning
Anerkendende kommunikation, ligeværdigt samarbejde og inklusionsprocesser
Processer, der fremmer godt skole-hjemsamarbejde og samarbejdsformer ved
forældremøder, forældresamtaler og kontaktgrupper.

Og at de studerende har færdigheder i at:
● Planlægge, gennemføre og evaluere længerevarende undervisningsforløb under
hensynstagen til elev- og årsplaner i samarbejde med medstuderende og skolens
øvrige ressourcepersoner.
● Evaluere elevernes læringsudbytte og undervisningens effekt
● Udvikle egen og andres praksis på et empirisk grundlag
● Lede inklusionsprocesser i samarbejde med eleverne
● Støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen og klassens sociale liv
● Kommunikere med forældre om eleveres skolegang

Tavshedspligt
Studerende har tavshedspligt

Mødetid
1. og 2. lektion 08.30 – 10.00
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Pause

10.00 – 10.20

3. og 4. lektion 10.20 – 11.50
Middagspause 11.50 – 12.25
5. lektion 12.25 – 13.15
6. og 7. lektion 13.25 – 14.55
Pause

14.55 – 15.15

8., 9. og 10. lektion

15.15 – 17.30

Med venlig hilsen

Birthe Diederich (bd@rhe.dk)
Forstander Rønde Efterskole
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Bilag:

Forventnings- og aftalepapir til praktikken

Første møde med praktikanter
Indledende samtaler om f.eks:
Forventninger, erfaringer fra tidligere
praktik. m.m.
Aftalepunkter:
Planlægning af førvejledningens indhold:

Lærer:
Praktikant:
Aftaler

Forslag/ønsker til undervisning,
Fokuspunkter til vejledning

Områder der ønskes afprøvet

Fokuspunkter i vejledning

Forhåndsbekymringer

Skriftlighed omkring aftalte fokuspunkter,
logbog e.a.
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Dato for førvejledning

Forventninger og mål for praktikken på Rønde Efterskole

Forventninger til praktikken på Røndeefterskole
- Til skolen

- Til praktiklæreren

- Til vejledningen

Personlige mål og intentioner for praktikperioden
For mig selv

I forhold til eleverne
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I forhold til undervisningen

For min planlægning

For mit samarbejde med
praktiklæreren

Fokuspunkter i praktikken
- Positive og negative
erfaringer fra mine
tidligere praktikker

- Erfaringer, som jeg
gerne vil bygge videre
på i denne
praktikperiode

- Fokuspunkter i denne
praktikperiode
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ÅRSPLAN SKOLEVEJLEDNING
RØNDE EFTERSKOLE 2020/2021
UGE:

VEJLEDNINGSAKTIVITET:

ANSVAR:

35 - 38

Samtale om mål for skoleåret – om trivsel –
individuelle samtaler med alle elever.
Kontaktlærerne noterer i elevernes logbøger

Kontaktlærere

38
18/9

Forældresamtaler om trivsel og arbejdsindsats

Kontaktlærere

40 ->

Første samtale med 9. og 10. klasse

Vejledere

41
5/10

Vejledningsaften kl 18.15-19.15 – gennemgang af
forudsætninger for UPV. Eleverne udfylder
vejledningsdagbog

Vejledere

41
7/10

Intro til OSO ”Projektopgave om elevens fremtid” –
10. klasse

Vejleder
Dansklærere

41

Fagdage

Faglærere

44

1. standpunktskarakterer gives

Faglærere

OSO-praktikdag (ud-af-huset) 10. klasse

Dansklærere

10. klasse i obligatorisk brobygning på
ungdomsuddannelserne + OSO

Vejleder

29/10
44
30/10
45
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46

46

9. klasse: Uddannelsesdage tirsdag - onsdag:

Faglærere

Besøg på erhvervsuddannelser,
virksomhedsbesøg og og opgaver omkring valg og
refleksion + arbejde med studievalgsportfolio .

Vejleder

10. klasse: Mandag – onsdag: OSO-opgave.
Fremlæggelser onsdag (forældrearrangement
onsdag aften)

Dansklærere

I forbindelse med OSO arbejdes med
studievalgsportfolio
48

Forældreorientering om ungdomsuddannelser

Vejleder

27/11

Faglige samtaler

Faglærere

48

Vejlederens deadline for første UPV

Vejleder

49/50/1/2/3

Anden samtale med 9. klasse: På baggrund af de
nye karakterer overvejes 10. klasse eller
ungdomsuddannelse.

Vejleder

49/50/1/2/3

Anden samtale med 10. klasse – fokus på bl.a.
egnethed til gymnasiale
uddannelser/erhvervsuddannelser

Vejleder

3/4/5

Udarbejdelse af optagelsespapirer for 9. klasse

Vejleder

3/4/5

10. klasse: Optagelsespapirer rettes til

Vejleder

5

Alle optagelsespapirer på www.optagelse.dk er
udfyldt af eleverne senest 27.1

Vejleder, elever,
forældre

Afsende optagelsespapirer til
ungdomsuddannelserne via optagelse.dk

Elever og
forældre

1/12

5.2
9
Senest 1.3

Husk at vedhæfte studievalgsportefolien.
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10

2. standpunktskarakter afgives

Faglærere

3. standpunktskarakter afgives

Faglærere

Endelig UPV

Vejledere

5.3
18
26.4
22
1.6

I øvrigt kan elever, lærere, forældre til enhver tid henvende sig.
Skolevejlederne Tanja Refsing (9. Klasse + 10.D ), Lisbeth Amdi Hansen(10. EFG) og Birthe Diederich
(10.ABC).
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