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Forord 
Denne undervisningsplan er udarbejdet af viceforstander Karsten Friis i samarbejde med ansatte 
og bestyrelsen for Rejsby Europæiske Efterskole. Indholdsplanen er et udtryk for, hvorledes denne 
gruppe forestiller sig, at rammerne for skolens aktiviteter organiseres og udfyldes. 
Udgangspunktet er skolens formål, værdigrundlag og vores opfattelse af begreberne livsoplysning 
og demokratisk dannelse, som besvarer spørgsmålet: ”Hvorfor laver vi efterskole?” Efterfølgende 
besvares spørgsmålet: ”Hvordan vil vi lave efterskole?” i en beskrivelse af skolens pædagogiske 
linje, de obligatoriske fag herunder fagbeskrivelser og profilfagene. De enkelte fag samt de 
anderledes dage og uger er ligeledes beskrevet. Til sidst beskrives kostskolearbejdets 
tilrettelæggelse. 
 
Rejsby Europæiske Efterskole den 22. juni 2019. 

Skolens formål 
Rejsby Europæiske Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionens formål er at 
drive en efterskole indenfor rammerne af gældende regler om frie kostskoler.  
 
Rejsby Europæiske Efterskole skal tilbyde eleverne udviklende aktiviteter og en tryg ramme med 
fokus på såvel det faglige indhold som på personlig trivsel.  
 
Skolen skal give undervisning i de obligatoriske fag i forbindelse med folkeskolens 9. og 10. klasses 
prøver, således at de lever op til de centralt fastsatte slutmål i disse fag. I planlægningen af det 
enkelte skoleår har det stor prioritet, at den enkelte elev kan få mulighed for at tage prøver i tre 
fremmedsprog. Skolen skal støtte og vejlede eleven i dennes valg af fremtidig uddannelse. 
 
Efterskolens hverdag skal søge at skabe rum for elevernes personlige udvikling og styrke deres 
sociale og demokratiske kompetencer. Skolens bagland udgøres primært af lokale borgere, og 
skolen skal indgå som en integreret del af lokalsamfundet og have et nært samarbejde med 
relevante lokale uddannelsesinstitutioner og foreninger. 

Skolens værdigrundlag 
Rejsby Europæiske Efterskoles grundlæggende værdier bygger på det Grundtvig/Koldske kultur-
grundlag. Efterskolen vægter oplysning om historiske, politiske og kulturelle sammenhænge. 
Elevernes deltagelse i samfundsdebatten, ses som en vigtig del af den enkelte 
elevs almendannende personlige udvikling.  
Grundstenen i fællesskabet på efterskolen bygger på åbenhed, venlighed, tolerance og 
medansvar. Engagement i fællesskabet skal give den enkelte oplevelsen af personlig vækst.  
Rejsby Europæiske Efterskole lægger vægt på kvalitet i undervisningen. Alle skal have mulighed for 
at dygtiggøre sig og udvikle sig fagligt i et udfordrende undervisningsmiljø. Gennem rejser til 
europæiske lande gives oplevelser og erfaringer, der er medvirkende til at skabe en større 
international bevidsthed. 

Livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse 
Vores bud på en demokratisk dannelse bygger på et deltagelsesdemokrati med samtalen og 
dialogen i centrum. Vi tilstræber demokratiske processer, som fører frem mod 
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konsensusløsninger. Disse forhold gør sig gældende mellem medarbejderne, mellem eleverne og i 
forholdet mellem medarbejderne og eleverne. Det fælles bedste er mere end blot summen af de 
enkeltes elevers egne interesser.  
 
Med udgangspunkt i Hal Koch og Grundtvig ser vi samtalen forud for en eventuel afstemning som 
et centralt element i demokratiet, og bagefter en respekt for det mindretal, som ikke fik medhold i 
deres synspunkter. Vi ser derfor en klar deltagelsesdemokratisk sammenhæng mellem samtalen 
og de frie skolers mundtlige tradition. 
 
Den første barriere eleverne møder, vil være tempoet i de fælles beslutningsprocesser, hvor 
personalet skal hjælpe og støtte i en balance mellem modstand og medhold. I et stort fællesskab 
finder man hurtigt ud af, at en god idé ikke bare kan realiseres samme dag, som den er tænkt, men 
at den først skal gennem en længere proces, hvor man skal kunne argumentere for idéens 
kvaliteter. Eleverne skal have opbakning i denne proces, men samtidig nå til en erkendelse af det 
arbejde, som følger med at gennemføre en god idé. Efter lyst og evne skal så mange af vores 
elever som muligt prøve at arrangere og gennemføre aktiviteter til gavn for fællesskabet, da det er 
vores overbevisning, at det giver dem en stor ballast i deres fremtid. Efterskolens rammer giver 
mange den tryghed og selvtillid, som det kræves for at sætte sig selv i centrum for 
gennemførelsen af aktiviteter og arrangementer, hvor der ofte er over 100 deltagere. Idealet er 
den ansvarlige verdensborger, der med udgangspunkt i universelle værdier som 
menneskerettigheder, demokrati og medmenneskelig forståelse påtager sig et medansvar for sin 
egen og menneskehedens fremtid. 
 
I en tid, hvor mange unge har ondt i livet, kan oplevelsen af efterskolens fællesskab være med til 
at vores elever får det perspektiv på sig selv, hinanden og fremtiden, som gør disse områder til 
noget, der løfter og ikke hæmmer. I samtale med kammerater og personale vil de finde redskaber 
til styrkelse af selvværd og modenhed, som er forudsætninger for succes i en omskiftelig verden. 
Det er vores overbevisning, at der ikke findes et bedre sted at træne disse færdigheder end i 
efterskolemiljøet.  
 
I alt dette står Grundtvigs tanker om fortællingerne og historierne som et væsentligt element. 
Elevernes egne fortællinger, personalets, Danmarks og Europas skal bringes i spil. Desuden vil 
eleverne møde et stort antal kendte og ukendte foredragsholdere med det til fælles, at de har 
noget at give videre til andre. Den faglige gennemgang af nyhederne fra TV2 News hver dag er 
med til at sikre, at året også bliver en oplevelse af samfundet på makroniveau. Alene den 
tilstrømning af elever vi har fra hele landet giver en rigdom af fortællinger, som i den grad er med 
til at åbne øjnene på et ungt menneske. Elevflokkens geografiske spredning samt udvekslingerne 
med andre skoler i Europa, ruster eleverne til at kunne etablere fællesskaber. De færreste lever i 
dag et helt liv i det samme lokalsamfund, og de vil derfor opleve krav til mobilitet, hvilket gør det 
nødvendigt at tilegne sig sociale kompetencer, som gør det nemt og muligt at etablere nye 
menneskelige relationer.  
 
På baggrund af vores erfaringer ved vi, at unge er parate til at yde det ypperste, når 
betydningsfulde voksne stiller sig i spidsen for meningsfyldte handlinger. Personalet er derfor altid 
klar til at spille en aktiv rolle, som støtte og initiativtagere, således at eleverne kan få erfaringer 
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med store oplevelser knyttet til handlinger, som ikke umiddelbart forekom spændende, men hvor 
tilliden til den voksne gør, at man alligevel går til opgaven med et positivt og åbent sind. Sådanne 
erfaringer vil give adgang til mange oplevelser senere i livet, som ellers ville blive fravalgt. 
 
Det kræver selvværd og resurser at kunne vælge til, da det her og nu er nemmere at vælge fra. 
Men vi ser et hvert fravalg uden et tilvalg, som betænkeligt i forhold til at ruste sig til fremtidens 
krav og forventninger, hvor det at træffe valg er blevet et livsvilkår. Det første og vigtigste valg er 
allerede truffet før starten på efterskoleåret. Tilvalget af vores efterskole og fællesskab, og den 
erkendelse, at den enkelte selv skal vælge at investere i dette fællesskab, da fællesskabet ikke pr. 
automatik vælger den enkelte. Erkendelsen af fællesskabets kvaliteter i forhold til udviklingen af 
individet, vil give det unge menneske en livserfaring, som er uvurderlig. 

Skolens pædagogiske linje 
Et år på Rejsby Europæiske Efterskole skal være intenst og udfordrende, og dermed sætte sig 
nogle spor hos den enkelte elev, som strækker sig langt ud over selve opholdet. Samspillet mellem 
dagligdag, fritid og undervisning skal give eleverne værdier i hverdagen i form af fælles oplevelser 
og et personligt ansvar for fællesskabet. Det personlige ansvar for fællesskabet skal være med til 
at give eleven oplevelsen af at være en værdifuld del af en helhed på en måde, som forpligter.  
 
Eleverne skal indgå i formelle og uformelle sammenhænge med kammerater og personale på en 
måde, som øger deres sociale-, kommunikative- og følelsesmæssige kompetencer. Med 
udgangspunkt i et elevgrundlag, som kommer fra Tyskland, Færøerne, Grønland, hele Danmark og 
andre lande i verden, vil den enkelte elev uundgåelig få flyttet sit verdensbillede og blive en del af 
et socialt netværk på en måde, som de ikke ville kunne opnå derhjemme. Kontakten med udlandet 
bliver forstærket af besøg fra udenlandske klasser i løbet af skoleåret. I det kommende skoleår får 
vi besøg af en gruppe fra Normandiet (Frankrig), en gruppe fra Carpi (Italien), to grupper fra 
Istanbul (europæiske side), en gruppe fra Albacete (Spanien), en gruppe fra München (Tyskland) 
og en gruppe fra Barcelona (Spanien). Vi har hvert år to undervisningsassistenter, som bor på 
skolen og deltager i elevernes fritid og undervisning. De er garanter for, at eleverne får funktionel 
træning i engelsk. Desuden har vi et godt samarbejde med Ribe Handelsskole, Haderslev 
Seminarium, Esbjerg Seminarium og ”Lær Dansk” i Esbjerg, som gerne sender deres 
udvekslingsstuderende på enkelte eller flerdags besøg hos os.  
 
Skolens bygninger danner rammer om kostskoleformen, hvor eleverne både skal se det hele som 
deres hjem, men samtidig også som noget, de skal give videre til kommende elevhold. Eleverne 
skal behandle rammerne med behørig respekt, og noget som de er stolte af at vise frem for 
skolens mange gæster. Eleverne deltager derfor i den almindelige rengøring og oprydning af egne 
og fælles arealer, hvilket også ses som en vigtig del af elevernes individuelle udskolingsprojekt. Når 
vi har udenlandske udvekslingsbesøg indgår disse elever også i denne del af efterskolelivet. Alle 
elever har desuden 5 dage i køkkenet, som er den sidste del af det Grundtvig/Koldske princip om 
ånd og hånd. Køkkenforløbet er nærmere beskrevet under punktet køkkenpraktik.  
 
Skolen har mulighed for, at eleverne kan bo på forskellige typer af værelser. I kalenderen er der 
fastlagt to dage i henholdsvis efteråret og foråret, hvor eleverne har mulighed for at bytte eller 
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blive boende. Vi opfatter den proces, hvor eleverne skal omstille og tilpasse sig til en ny 
værelseskammerat, som en proces, der modner den enkelte.  
 
Efterskoleformen giver os optimale muligheder for at ændre på dagligdagen, så skellet mellem 
fritid og undervisning flyder sammen. Dagligdagen er derfor bygget op efter et skema, som ofte i 
løbet af skoleåret bliver brudt op. I mindre sammenhænge kommer det til udtryk i fortælletimer, 
fællestimer, aftenforedrag, uddannelsesdage, ekskursioner og fagdage. I større sammenhænge 
kommer det til udtryk i forbindelse med udlandsrejserne, projektugerne, dramaugen og 
weekendaktiviteterne. Vi ser det som en vigtig kompetence, at eleverne trænes i at kunne omstille 
sig fra en daglig rytme, men også at kunne genetablere en daglig rytme. Pludselig opståede 
begivenheder af betydning for samfundet vil også give anledning til en spontan ændring af de 
planlagte aktiviteter. Efterskolelivet kan virke som en isolation fra resten af verden, men sammen 
med den daglige tv-avis er den slags afbrydelser med til at åbne elevernes øjne for en verden 
udenfor skolen. Vi arbejder bevidst med at øge elevernes forståelse for det nationale og 
internationale samfund. Et år på vores efterskole må ikke opleves, som et år på en isoleret ø. 
 
Elevernes læring er skolens kerneydelse, forstået ud fra et læringsbegreb som retter sig mod 
begge skoleformens dimensioner: Undervisning og samvær. Den intense kombination af samvær 
og undervisning, giver lærerne gode muligheder for at forstå den enkelte elevs behov og 
forudsætninger, hvilket er kernen i at arbejde med en undervisning målrettet den enkelte. Vi vil i 
den forbindelse gerne fremhæve disse punkter som centrale: 
• at læreren fremstår og accepteres som en autoritet. Elev-lærerforhold er assymetrisk. Dette 

grundforhold berettiger derfor ikke til stive rollesæt eller udflydende roller. 
• at lærere- og elevkulturerne bringes i samtale. Vi lytter til eleverne og tvinger dem til 

argumentation og at se tingene fra andre vinkler. Undervisningen tager højde for forskellige 
indlæringsveje. 

• at undervisningen kommer i dialog med både elevernes intellekt og følelser. Kombinerer 
forstand (analyse og forståelse) med følelse (oplevelse og sansning). En del elever står af, når 
undervisningen bliver abstrakt og begrebslig. Vi forsøger derfor at kombinere den saglige og 
begrebslige fagkode med en mere konkret og personlig kode. 

• at eleverne forpligtes på et indlæringsansvar. I stedet for at bruge mange kræfter på at 
motivere eleverne, skal læreren engagere eleverne for at de kan lære de kulturelle 
færdigheder, som er relevante i dagens samfund. Vi forsøger, dermed at undgå at tage 
arbejdet fra eleverne ud fra den klassiske tankegang om at ”den der arbejder lærer”. 

 
Forudsætningen for at fremme elevernes læring er lærernes læring. Det er derfor vores ambition, 
at alle skolens medarbejdere hvert år deltager i aktiviteter udenfor skolen i form af kurser i ind- og 
udland, skolesamarbejde, lærerudveksling med andre lande o.l. Personalet er nøglen til skolens 
videre udvikling, men en udvikling som skal ske i respekt og samarbejde med bestyrelsen, 
skolekredsen, elever og forældre.  
 
Vi forsøger at placere undervisningen i prøvefagene om formiddagen, så eftermiddagen rummer 
Cambridge-, linje- og valgfag. Cambridge- og linjefagene er tæt knyttet til skolens profil og er et 
tilbud om ekstra faglige udfordringer i engelsk, tysk, samfundsfag, fysik/kemi og matematik. Vi 
udbyder og opretter alle de valgfag, som vi har resurser til, hvilket normalt er over 30 forskellige 
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fag. Valgfagene giver mulighed for både fysisk, faglige, musiske og kreative udfoldelser. Fælles for 
vores fag er, at vi forsøger at integrere IT og give undervisningen et europæisk perspektiv, hvor det 
er muligt.  
 
Skolen har tre 9. klasser og fire 10. klasser. I den ene 9. klasse og den ene 10. klasse indgår de 
elever, som har valgt at gå til prøve i fransk, og i 10D er de elever, som har fravalgt fysik fra 
skoleårets start. I 10I går de elever, som har valgt at tage Cambridge eksamerne i flere fag, men 
disse elever har også mulighed for at tage 10. klassesprøverne i dansk, engelsk og matematik. Vi 
optager også det elever til 8. klasse, som skal være samlæst med eleverne i 9. klasse, men det er 
målet at etablere en selvstændig 8. klasse. Alle vores elever med undtagelse af eleverne i 10I skal 
modtage undervisning i EU-samfundsfag, som er et af skolens profilfag, hvor eleverne gennem 
undervisning i danske og internationale forhold skal opnå faglige redskaber til at kunne og turde 
deltage i samfundsdebatten. For at tilgodese de elever, der har dansk som 2. sprog, tilbyder vi 
ekstra undervisning i dansk til disse elever. Men i øvrige sammenhænge tilbyder vi ikke decideret 
specialundervisning, men i valgfagsdelen er det muligt at vælge ekstra timer i de almindelige 
prøvefag. 
  
Lektielæsning er en væsentlig del af det at forberede sig til videre uddannelse, så det tilstræbes, at 
eleverne altid får lektier for i prøve- og linjefagene. I forbindelse med lektietiden skal alle elever 
have mindst et besøg af en lærer, som tilbyder sin hjælp til lektielæsningen. Eleverne opfordres 
desuden til selv på forhånd at have aftalt lektiehjælp med bestemte lærere i forbindelse med 
lærerens tilsyn. Lektietiden giver også mulighed for gruppearbejde om fælles opgaver. Den enkelte 
elev kan desuden selv vælge at deltage i lektiecaféen, som er beskrevet nærmere på side 18. 

Elevgruppen 
Rejsby Europæiske Efterskole har plads til 152 elever. Fordelingen af drenge og piger varierer, men 
tilstræbes at være ligelig. Drenge og piger bor adskilt på elevværelserne og har derfor separate 
toilet- og badefaciliteter. 
 
Eleverne med familie skal som udgangspunkt for optagelsen have deltaget i et informationsmøde 
og en rundvisning af nuværende elever. Besøget kan også afvikles som et individuelt familiebesøg, 
som også rummer en rundvisning og en samtale med en fra ledelsen eller en anden pædagogisk 
medarbejder. Her præsenteres skolens undervisningssyn samt forventningsafklaring mellem skole 
og familie inden indmeldelse på skolen. 
 
Deltagelse og forståelse af fællesskabet 

• Med min deltagelse i efterskolens rum forpligter jeg mig til at være et spejl for alle øvrige 
deltagere, og alle andre forpligter sig til at være et spejl for mig.  

• Vi befinder os alle i samme efterskolerum, og i dette rum behandler vi hinanden ordentligt. 
• Jeg har en funktion i fællesskabet. Det jeg gør, har betydning for andre, og jeg lader mine 

handlinger afspejle dette. 
• Mine handlinger påvirker dine handlinger. Vi er forpligtet på hinanden.  
• Med mit personlige initiativ og min individualitet kan jeg påvirke fællesskabet positivt og 

inspirere andre, ligesom fællesskabet kan inspirere mig.  
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• Det er min opgave, at både elever og personale får mulighed for at bidrage til fællesskabet 
med det, de kan, og at det gode fællesskab kendetegnes ved forskellige deltageres forskellige 
bidrag.  

 
Samværsregler 
Hvis skolen som helhed skal fungere, kræver det enkelte og klare forventninger til grænserne i det 
sociale samspil. Samværsreglerne fastsættes af skolens bestyrelse på oplæg fra skolens ansatte, og 
præsenteres som følger: 
- Du skal behandle de andre ordentligt og med respekt. 
- Du skal behandle skolens og andres materiale ordentligt og med respekt. 
- Øl, spiritus og euforiserende stoffer er ikke tilladt – hverken at besidde eller at indtage.  
- Rejsby Europæiske Efterskole er en røgfri skole.  
 
Overtrædelse af ovenstående kan medføre bortvisning. 
 
Endvidere har skolen, i forbindelse med udenlandsrejserne, et rejsekodeks. 
 
Rejsekodeks  
Det drejer sig om at se og ikke at blive set: 
- Du skal ikke vække opsigt i kraft af adfærd, støjniveau eller udseende. 
Vær stille og opmærksom og lyt og lær: 
- Når der er nogen, der holder foredrag eller fortæller til hele klassen eller skolen, skal du  
være klar. 
Vær hjælpsom: 
- Der er mange ting, der skal klappe, og din hjælpsomhed har stor betydning. 
Det kommer ikke an på, hvordan du HAR det, men hvordan du TA’R det: 
- Alt går ikke altid som planlagt, men vær positiv og få det bedste ud af det. Det er en del af 
oplevelsen! 
Overhold aftaler: 

- Mød op til tiden, vær frisk og klar 

Forældresamarbejde 
Et efterskoleophold er en stor beslutning for familien. Skolen overlades det dyrebareste, og i den 
forbindelse er det vigtigt at opretholde muligheden for et højt informationsniveau. Før starten af 
opholdet udfærdiger forældrene en skrivelse, hvori de kan tilkendegive forventninger, yderligere 
oplysninger samt eventuelle personlige detaljer, der vil kunne lette tilgangen til eleven i 
samarbejdet om at skabe det bedst mulige ophold. Disse informationer behandles fortroligt af 
skolens personale. Eleven udfærdiger ligeledes et skema, hvori forventninger og personlige 
kommentarer kan indføjes – dette sker i introugen, hvorefter kontaktgruppelæreren, der har læst 
begge skemaer, afvikler en samtale med hver elev. Hver elev tilknyttes en kontaktgruppelærer, der 
har det overordnede ansvar for at holde sig orienteret om elevens generelle trivsel. 
Kontraktgruppelæreren kontakter hjemmet, såfremt elevens situation kræver forældrekontakt. 
Alle medarbejdere kan i udgangspunktet føre samtaler med alle elever, men kontaktlæreren skal 
informeres omkring situationer, episoder eller lignende, således at kontaktlæreren hele tiden har 
det højeste informationsniveau. Skulle eleven kræve ekstraordinær indsats eller give anledning til 
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bekymring, informeres familien via forstanderen. Det er familien, der i samarbejde med 
forstanderen og kontaktlæreren træffer beslutning om sagens videre forløb.  
Fredag den 23. august afholder vi et forældrearrangement med en ekstern ekspert. Temaet er de 
bekymringer og overvejelser, som både forældre og elever møder i forbindelse med 
efterskoleophold. Fredag den 6. september afvikles der en trivselssamtale mellem elev, 
kontaktlæreren og forældrene med fokus på elevens sociale udbytte og trivsel.  
Desuden tilbyder vi forældresamtaler to gange mere i løbet af opholdet, primært med 
udgangspunkt i elevens faglige udvikling. Disse forældresamtaler er tilrettelagt som en 
”lærermesse”, hvor forældrene har mulighed for at komme enten fredag den 1. november (8.-9. 
klasse) i tidsrummet kl. 13.00 til 18.00 eller søndag den 3. november (10. klasse) kl. 16.00-20.00 og 
tale med de lærere, de finder nødvendigt. Endvidere er der mulighed for en afklarende samtale 
fredag den 10. januar (alle) fra kl. 13.00 til 18.00 med ekstra fokus på tiden efter efterskolen.  

Skolens fysiske rammer 
Skolen ejer ejendommene matr. nr. 159 og 605, Rejsby by, beliggende Kogsvej 3-5, 6, 6780 
Skærbæk. 
Skolen har til huse i en tidligere centralskole fra 1955 og har efterfølgende tilbygget køkken, 
spisesal, elevfløje, hal, naturfagsbygning, stor opholdsareal, dobbelt klasseværelse samt elevhuse. 
Skolens midte udgøres af nyrenoveret skolegård, der tjener som elevopholds- og aktivitetsrum. 
Skolen har meget fine udendørs idrætsfaciliteter med bl.a. to store boldbaner, hvor der er 
afmærket to 7-mandsbaner og en 11-mandsbane. Skolen har lejet en maskinhal i Rejsby, hvor 
elevernes cykler er placeret.  
 
Skolen rummer forskellige boformer for i alt 154 elever. Alle værelser er bygget eller renoveret i 
perioden 2005-2016. Efterfølgende er bordplader o.l. løbende blevet skiftet efter behov. 
 

Boformer Antal Sum Beskrivelse 
Nord- og Sydfløj     
30 stk. dobbeltværelser  

2 elever 
60 

Separate skabe. Køjeseng. 
Fastmonteret arbejdsbord. 
Eget bad og toilet. Egen indgang. 
 

Elevfløj     
8 stk. dobbeltværelser 
 

 
2 elever 

16 

Separate skabe. Køjeseng. 
Fastmonteret arbejdsbord. 
Eget bad og toilet. Egen indgang. 
 

Huse    
5 elevhuse med hver 2 
afdelinger  
 

 
4 elever 

40 

Én afdeling består af 2 værelser 
med hver én køjeseng, skabe 
samt fastmonteret arbejdsbord. 
De to værelser deler bad og 
toilet.  
Hver afdeling har egen indgang.  
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Vestfløj – nye værelser     
6 værelser 
 

3 elever 

18 

Et værelse består af 2 køjesenge 
og 1 enkeltseng, skabe samt 
fastmonteret arbejdsbord. 
Værelset har eget bad og toilet. 
Værelset har egen indgang.  
 

Vestfløj     
6 værelser af forskellig 
størrelse 
 

2 til 4 
elever 

20 

2-etagers fløj med 1 to-personers 
værelse, 2 tre-personers værelse 
og 3 fire-personers værelser. Seks 
af værelserne deler 7 baderum, 
hvoraf 5 er med toilet. 
Fastmonterede arbejdsborde. 
Fløjen har egen indgang. 
 

Elevpladser i alt   154  
 
 
Den gamle U-formede 2-etages hovedbygning er centrum for skolens liv og indeholder de fleste af 
de lokaler, der anvendes i forbindelse med skolens hverdag.  
Den gamle gymnastiksal er ombygget til foredragssal med siddepladser til 154 personer, hvor der 
ses tv-avis på storskærm hver morgen. Det tidligere scenerum er lukket af og ombygget til biograf 
med projektor, storskærm samt surroundanlæg. Siddepladserne udgøres af 4 plateauer. I 
foredragssalen er der endvidere mulighed for at spille bordtennis. Administrationen er beliggende 
i stueetagen og skolens medarbejderrum, med elevfrit område til lærerforberedelse samt 
pædagogisk værksted, ligger på 1. sal. Her forefindes også skolens IT-rum med 3 stationære Mac-
computere med mulighed for at koble egne computere på til forskelligt brug. 
Der er værelse med overnatningsmulighed til vagtlæreren, som fungerer som møderum i 
dagtimerne samt pedellens kontor. Dette bruges blandt andet af skolevejlederne. Skolen har 
vaskerum med automater. 
 
Til skolen hører en lejlighed, som ligger i toppen af hovedbygningen. Forstanderboligen er opført 
på separat matrikel overfor skolen. 
Hallen, med internationale mål, der er opført i 2004, rummer motionscenter samt åbent 
fritidslokale med billard og sofagruppe. Skolens nye institutionskøkken er taget i brug april 2009 
samt ny spisesal, der blev taget i brug ved skolestart 2009. Hertil et personalerum med 
badefaciliteter til køkkenpersonalet.  
 
I forlængelse af undervisningslokalerne er placeret et pedelværksted. I den gamle forstanderbolig 
er to store klasselokaler samt mødekontor og gæsteværelse til eksempelvis gæstelærere. 
I hovedbygningen ligger 2 store undervisningslokaler samt et mindre lokale. Som selvstændig 
bygning ligger på skolens nordside naturfagsbygningen, der rummer fysik-/biologilokale samt stort 
undervisningslokale. Begge lokaler indgår som faste undervisningslokaler i dagligdagen. Samtlige 
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undervisningslokaler på skolen er udstyret med interaktive whiteboards, der er koblet på skolens 
interne netværk, hvortil eleverne har adgang fra hele skolens område via trådløst netværk. 
 
Vi har indrettet et lokale til eSport med 15 computere, stole, PlayStation osv. Samtidig er vores 
internetforbindelse opgraderet til en superhurtig 1000/1000 Mbit/s forbindelse. Det er også muligt 
at medbringe og bruge sin egen computer i lokalet. 
 
Skolen ligger i umiddelbar nærhed af togstation, med tog i sydgående retning til Skærbæk 
(Tønder) hver time, samt nordgående retning til Ribe (Bramming og forbindelse videre til 
Sjælland/Århus) hver time. 
Skolen ligger op til hovedvej A 11 i mindre landsby og blot 3 km. fra marsken, nærmere betegnet 
Rejsbydiget.  

Undervisningen 
Rejsby Europæiske Efterskoles europæiske og samfundsfaglige, boglige profil tager direkte afsæt i 
værdigrundlaget og integrerer dette i efterskolens særlige faglige og sociale fællesskab. Det giver 
et enestående og naturligt læringsrum, hvor kultur og uddannelse forenes i én dannelsesproces. 
 
Eleverne har minimum 28 undervisningstimer og max. 39 undervisningstimer i gennemsnit 
ugentligt. Hertil kommer deltagelse i skolens obligatoriske arrangementer. Alle lektioner har en 
varighed af 50 min., 75 min. eller 90 min. 
 
Rejsby Europæiske Efterskole følger folkeskolens slutmål for henholdsvis 9. og 10. klasse, idet 
Fælles Mål danner basis for udfærdigelsen af årsplanerne i de respektive fag. Det betyder 
ligeledes, at eleverne tilbydes undervisning i de humanistiske fag, praktiske/musiske fag samt 
naturfag som påkrævet i folkeskoleloven. 

Internationale 10. klasse  
I vores internationale 10. klasse foregår undervisningen primært på engelsk undtagen i 
fremmedsprogs- og danskundervisningen. 
Man vil modtage undervisning i IGCSE-fagene ” English – Second Language (count-in oral) (0511)”, 
”Global Perspectives (0457)”, ”Mathematics – International (0607)” og “Science – Combined 
(0653)”, derudover kan man vælge tysk og/eller fransk som 2. fremmedsprog. 
I danskundervisningen er der mulighed for enten ”dansk” eller ”dansk som andetsprog”. 
Derudover skal man vælge et fordybelsesfag og 2-5 andre fag blandt de mere end 30 
fordybelsesfag, valgfag og linjefag, vi tilbyder. 
 
EKSAMENER 
IGCSE-fagene afsluttes med eksamener udarbejdet af Cambridge International Examinations 
(Cambridge University). 
Tysk og fransk afsluttes med eksamener udarbejdet af hhv. Goethe-Instituttet og Institut Français. 
Desuden tilbydes folkeskolens 10. klasseprøver (FP10) i både dansk, engelsk og matematik. 
 
HVERDAGEN 
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Den internationale 10. klasse er ikke en skole i skolen, men i stedet en klasse på lige fod med de 
øvrige klasser – man får hele efterskoleoplevelsen og undervisning på engelsk. 

Holddeling 
I dansk, engelsk og matematik vil der i det kommende skoleår skulle foretages holddelinger i to af 
de fire perioder. Perioderne har en længde på 8-10 undervisningsuger. I kalenderen er perioderne 
defineret fra skolestart, da eleverne ved periodeskift skal registreres på deres nye hold. Det betyder, 
at når lærerne meddeler de nye hold, så vil disse blive oprettet i Viggo, så elever og lærere kender 
både lokale og deltagere i undervisningen. Det betyder også, at holdskiftene ikke kan foretages på 
andre tidspunkter.  
 
Den første periode er eleverne på deres stamhold. 
 
Den anden periode inddeles eleverne i nye grupper, og det kan for eksempel være efter niveau, køn, 
læringsstile, adfærd eller interesse for det faglige indhold i det pågældende forløb. På et møde inden 
skolestart definerer faglærerne principperne og de praktiske detaljer for delingerne.  
 
Den tredje, fjerde, femte og sjette periode inddeles eleverne i nye grupper, og det kan for eksempel 
være efter niveau, køn, adfærd eller interesse for det faglige indhold i det pågældende forløb. 
 
Den syvende periode retter sig mod prøverne, og her vender eleverne tilbage til deres stamhold fra 
første periode, da disse hold er identiske med prøveholdene.  
 
Karaktergivningen i skriftlige opgaver foretages ved at eleverne laver de samme opgaver på 
holdene. Faglærerne har et fælles skema til indtastning af karaktererne fra de skriftlige 
afleveringer/test. De mundtlige karakterer tildeles i første omgang af den lærer, som har haft eleven 
mest, men de øvrige lærere forventes at komme med input, når det er nødvendigt.  
 
Det stiller store krav til overholdelse af fælles aftalte tidsfrister. 
 
1. periode Uge 33-34 (stamhold) 
2. periode Uge 35-38 
3. periode Uge 40-44 
4. periode Uge 45-51 
5. periode Uge 3-9 
6. periode Uge 10-12 
7. periode Uge 14-26 (stamhold) 
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9. klasse Lektioner pr. uge Timer pr. uge Fagdage  

(timer) 
Årsnorm 
(timer) 

Dansk 5,5 4,125 0 112,50 
Matematik 4 3 0   75,75 
Engelsk 4 3 0   82,50 
Eu-samfundsfag 3 2,25 36   75,75 
Naturfag 
(Fysik, kemi, biologi, 
geografi) 

4 3 0   72,75 

Valgfag: Tysk/Fransk 3,5 2,625 0 69,00 
Linjefag: Samfundsfag, 
 Tysk, Fransk, Engelsk, 
 Matematik 

2 1,5 0 33,00 

Historie 1 1 6 34 
Kristendom 1 1 6 34 
Idræt - - 52 52 
Valgfag 4 3 0 66,00 
Fællessamlinger:  
Tv-avis, samfund, 
historie, kultur og sang 

5,5 4,5  160,00 

Køkkenpraktik - - - - 
Rengøringskursus - - - - 
Samlet lektioner / timer 37,5 29,00 88,00 866,25 

 
10. klasse Lektioner pr. uge Timer pr. uge Fagdage  

(timer) 
Årsnorm 

Dansk 6 4,5 0 112,50 
Matematik 5 3,75 0 101,25 
Engelsk 4 3 0 72,75 
Eu-samfundsfag 4 3 36 94,50 
Naturfag 
(Fysik, kemi, biologi, 
 geografi) 

2 1,5 0 36,00 

Idræt   45 45 
Valgfag: Tysk/Fransk 4 3 0 75,75 
Linjefag: Samfundsfag, 
 Tysk, Fransk, Engelsk, 
 Matematik 

2 1,5 0 33,00 

Valgfag 4 3 0 66,00 
Fællessamlinger: 
Tv-avis, samfund, 
historie, kultur og sang 

5,5 4,5  160,00 

Køkkenpraktik - - - - 
Rengøringskursus - - - - 
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Samlet lektioner / timer 36,5 27,75 81 796,75 
 

 
Uddannelses- og erhvervsvejledning 
Undervisningen i uddannelses- og erhvervsvejledning kan ses som en tre-trins-raket og er bygget 
op på følgende måde: 
 
• Individuel vejledning 
• Undervisning 
• Temadage, virksomhedsbesøg og besøg udefra 
 
Oversigt over skolevejledningen på Rejsby Europæiske Efterskole. 
Alle elever skal tilbydes vejledning. Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv 
bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet, og at eleven indser værdien af at 
gennemføre en uddannelse. 
Vejledningen skal sikre, at eleverne træffer et kvalificeret og realistisk uddannelses- og 
erhvervsvalg med afsæt i de interesser, egne behov, holdninger og personlige forudsætninger og 
de samfundsmæssige muligheder, de har. 
Vejledningen skal bidrage til, at eleverne gennemfører en ungdomsuddannelse. Eleverne skal 
gøres bekendt med ungdomsuddannelsernes indhold og krav til den enkelte efter 9. og 10. klasse. 
Vejledningen skal bidrage til, at den enkelte selv kan søge og anvende informationer. 
Den individuelle vejledning og rådgivning skal medvirke til, at eleven bliver i stand til at udarbejde 
en personlig uddannelsesplan. 
 
Uddannelsesdage 
Uddannelsesdagene er af varierende karakter og skal bidrage til at opfylde målene for 
skolevejledningen. Her anvendes som supplement eksterne ressourcepersoner, meget gerne 
hentet i forældregruppen, alternativt i skolens bagland eller nærområde. Der er fire 
uddannelsesdage og en uddannelsesaften. 10. Klasserne deltager desuden i en uges obligatorisk 
brobygning den 11.-15. november. Uddannelsesdagene og brobygningsugen er placeret som 
beskrevet i bilaget til undervisningsplanen.  
 
Studieforberedende forløb      
Et kompendium på 16 sider udleveres til alle elever. I kompendiet vil det blive beskrevet, hvordan 
man gør på de forskellige områder, og ikke hvordan man kan gøre det. I parentes kan man se, hvor 
meget tid der skal afsættes til forløbet, og samlet set regner vi med 12 timer i de første 2-3 uger og 
1 time efter efterårsferien. Timerne vil blive taget fra de fag, som alligevel skal bruge tid på at 
undervise i teknikerne.  
 
Kursus i grammatik (6).  
Faglig læsning (2). 
Studieteknik (2). 
Notatteknik (1).  
Computer- og dokumentorganisering – sikkerhedskopiering (2).  
Opgaveskrivning og problemformulering (1). Dette modul afvikles efter efterårsferien. 
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Dansk 
Dansk følger de vejledende undervisningsplaner i fælles mål for folkeskolen, og i bilagene findes 
der en årsplan for de enkelte hold. 
 
Bilag: Årsplaner, der skal være færdige inden 14. august 2019.  
 
Matematik  
Matematik følger de vejledende undervisningsplaner i fælles mål for folkeskolen, og i bilagene 
findes der en årsplan for de enkelte hold. 
 
Fagdag 
Faget tildeles to fagdage for 10. klasse tirsdag den 6. oktober og torsdag den 8. oktober fra 0800 til 
1600. Formålet er at eleverne opnår faglig fordybelse indenfor et specifikt emne via forskellige 
arbejdsformer samt brug af eksterne inspiratorer. Se bilag til uddybelse af program herfor. 
 
 
Bilag: Årsplaner, der skal være færdige inden 14. august 2019. 
 
Engelsk  
Engelsk følger de vejledende undervisningsplaner i fælles mål for folkeskolen, og i bilagene findes 
der en årsplan for de enkelte hold. 
 
Bilag: Årsplaner, der skal være færdige inden 14. august 2019.  
 
EU-samfundsfag 
 
Mål 
I EU-samfundsfag skal eleverne udvikle lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et europæisk 
perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund.  
Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler historie- og samfundsbevidsthed, kritisk 
sans og færdighed i at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold 
og konflikter. 
Undervisningen skal bidrage til, at eleverne på baggrund af et personligt tilegnet værdigrundlag 
deltager aktivt i samfundsudviklingen. Den enkelte elev skal erhverve viden om Europas geografi, 
mangfoldighed og historiske forudsætninger, og bruge denne til at udvikle personlig stillingtagen 
til og ansvarlighed for løsningen af fælles opgaver. 
Dansk nationaløkonomi og dens placering i forhold til de øvrige europæiske lande og øvrige dele af 
det internationale samfund. Grundlæggende sammenhænge eller uoverensstemmelser mellem 
økonomiske interesser og samfundets interesser.  
Magtens 3-deling i det danske samfund med gennemgang af alle tre institutioner med størst vægt 
på regering og Folketinget. 
Kultur og kulturmøder mellem landene, herunder problemstillinger i tilknytning til 
mindretalsproblemer, racisme og menneskerettigheder. Faget opfylder også folkeskolens slutmål 
for faget, således at eleverne kan klare en evt. mundtlig prøve i 9. klasse. 
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Undervisningen vil altid komme ind på almindelig faktakendskab om EU-landenes navne, placering 
og hovedstæder. En forståelse af de forskellige institutioner i EU og deres funktioner samt de 
danske partier og deres forskellige holdninger til de europæiske spørgsmål. 
Undervisningen vil så vidt muligt forsøge at tage sit afsæt i aktuelle emner og skolens rejser. Disse 
emner vil derfor være styrende for hvilke områder, der vil blive vægtet mest i det pågældende 
skoleår. I foråret 2019 vil Bruxelles/ Strasbourg, valget til europaparlamentet og folketingsvalget 
(når det bliver udskrevet). 
Samtalen og diskussionen står centralt i undervisningen, og til at underbygge argumenterne 
bruges diverse materialer fra forskellige interesseorganisationer, dokumentarudsendelser fra både 
radio og tv, avisartikler, hjemmesider og lærerproduceret materialer. Ligeledes vil der være 
gæstelærere og "ud af huset aktiviteter" i forbindelse med undervisningen. Skolens eget EU-
samfundsfags kompendium redigeres hver sommer og uddeles til alle elever. 
Eleverne vil møde lærere, som er meget optaget af at se alle disse spørgsmål fra forskellige vinkler 
og gerne diskuterer personlige holdninger. 
 
Bedømmelse og bevis 
Der laves en intern prøve i faget for alle elever og en evt. udtrækningsprøve for 9. klasse, som 
bedømmes efter 7-trin skalaen. Årsopgaven bedømmes ligeledes med en karakter. Skolen 
udsteder et selvstændigt bevis for deltagelsen og gennemførelsen af faget. 
 
Bilag: Årsplaner, der skal være færdige inden 14. august 2019. 
 
Tysk  
Tysk følger de vejledende undervisningsplaner i fælles mål for folkeskolen, og i bilagene findes der 
en årsplan for de enkelte hold. 
 
Bilag: Årsplaner, der skal være færdige inden 14. august 2019. 
 
Fransk 
Fransk følger de vejledende undervisningsplaner i fælles mål for folkeskolen, og i bilagene findes 
der en årsplan for de enkelte hold. 
 
Bilag: Årsplaner, der skal være færdige inden 14. august 2019. 
Fysik/kemi 
Fysik/kemi følger de vejledende undervisningsplaner i fælles mål for folkeskolen, og i bilagene 
findes der en årsplan for de enkelte hold. 
 
Fagdag 
Faget tildeles én fagdag tirsdag den 22. marts fra 0800 til 1600. Formålet er at eleverne opnår 
faglig fordybelse indenfor et specifikt emne via forskellige arbejdsformer samt brug af eksterne 
undervisere. Se bilag med det endelige program. 
 
Bilag: Årsplaner, der skal være færdige inden 14. august 2019. 
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Biologi 
Biologi følger de vejledende undervisningsplaner i fælles mål for folkeskolen, og i bilagene findes 
der en årsplan for de enkelte hold. 
 
Bilag: Årsplaner, der skal være færdige inden 14. august 2019. 
 
Geografi 
Geografi følger de vejledende undervisningsplaner i fælles mål for folkeskolen, og i bilagene findes 
der en årsplan for de enkelte hold. 
 
Bilag: Årsplaner, der skal være færdige inden 14. august 2019. 
 
Historie 
Historie følger de vejledende undervisningsplaner i fælles mål for folkeskolen, og i bilagene findes 
der en årsplan for de enkelte hold. 
 
Bilag: Årsplaner, der skal være færdige inden 14. august 2019. 
 
Kristendom 
Kristendom følger de vejledende undervisningsplaner i fælles mål for folkeskolen, og i bilagene 
findes der en årsplan for de enkelte hold. 
 
Bilag: Årsplaner, der skal være færdige inden 14. august 2019. 
 
 
Idræt 
Idræt følger de vejledende undervisningsplaner i fælles mål for folkeskolen, og i bilagene findes 
der en årsplan for de enkelte hold. Undervisningen placeres løbende i kalenderen, således at der 
tages hensyn til de enkelte aktiviteters behov for faciliteter og tid (de enkelte dage er 
udspecificeret i bilagene).  
 
Bilag: Årsplaner, der skal være færdige inden 14. august 2019. 
 
Dansk som 2. Sprog 
Fælles mål for dansk som andetsprog 
”Formålet med undervisningen i dansk som andetsprog er, at tosprogede elever på baggrund af 
deres sproglige og kulturelle forudsætninger tilegner sig færdigheder i at forstå og anvende talt og 
skrevet dansk. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge dansk, og den skal udvikle 
deres bevidsthed om dansk kultur, sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. 
Stk. 2. Undervisningen skal fremme den enkelte elevs personlige og sproglige udvikling og forståelse 
af samspillet mellem dansk sprog og kultur og elevens modersmål og kulturbaggrund. 
Undervisningen skal herved bidrage til, at eleven udvikler forudsætningen for en aktiv og ligeværdig 
deltagelse i skole, uddannelse og samfund.” (www.uvm.dk) 
 

www.uvm.dk
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Tosprogsundervisningen 
Der arbejdes naturligvis både med elevernes mundtlighed og skriftlighed. Dette gøres gennem 
forskellige grammatiske øvelser, tekster, film, oplæg, afleveringer mm.  
 
i samarbejde med dansklærerne vil sproglæreren for de tosprogede elever, arbejde med at give 
eleverne en forforståelse med henblik på de tekster, der skal arbejdes med i elevens stamklasse. 
Forforståelsen er vigtig, idet eleverne derved oplever, at de har samme udgangspunkt som de 
danske elever, og dermed bliver løftet et niveau i forhold til litteraturforståelse, sprog og kultur med 
henblik på det enkelte oplæg / emne og danskfaget generelt. 
 
Der sættes endvidere løbende individuelle mål op for den enkelte elev. Hvis eleverne opnår et 
tilstrækkeligt niveau, vil de få mulighed for at afslutte faget med at tage folkeskolens prøver i dansk.   
 
Dansk i hverdagen 
I mødet med de danske elever gennem efterskoleopholdet, vil de tosprogede elever uundgåeligt 
blive bedre til at forstå, tale og skrive dansk i forskellige situationer. Vi er dog bevidste om, at det er 
en stor udfordring for dem at skulle begå sig på deres andetsprog så mange timer i døgnet, så hvis 
og når der er mulighed for det, opfordres de naturligvis til fortsat at dygtiggøre sig på deres 
modersmål. 
 
Dansk i undervisningssituationer 
Al undervisning, engelsk og andre sprogfag undtaget, foregår selvfølgelig på dansk (med mindre 
eleverne har tilvalgt den internationale klasse). De tosprogede elever kan i denne sammenhæng 
opleve sprog- og forståelsesvanskeligheder i forhold til bl.a. fagudtryk. Det skal gerne blive naturligt 
for eleverne at turde stille spørgsmål til faglærerne vedrørende de forskellige opgaver, således at 
de kan følge undervisningen på en tilfredsstillende måde.  
 
Kulturelle forhold 
Det kulturelle aspekt udgør en vigtig del af undervisningen for de tosprogede på REE. For at forstå 
og leve i det danske samfund er der en masse kulturelle ting, som det er en fordel at vide noget om. 
Dette gør hverdagen nemmere, og man undgår dermed ellers problematiske situationer.  
Det vil blive naturligt for eleverne, efterhånden som efterskoleåret skrider frem, men der vil løbende 
være ting eller situationer, de undrer sig over, og det vil være i dette møde med de kulturelle 
forskelle, vi tager udgangspunkt. 
 
Undervisningens organisering 
Elever, som med ingen eller meget få danskfaglige kompetencer, vil få undervisning i dansk som 2. 
sprog, samtidig med at de øvrige elever har almindelig danskundervisning. Undervisningen kan 
foregå både på små hold og som eneundervisning.  
 
Kulturaften  
Det tilstræbes, at der hver torsdag er foredrag af forskellig art. Foredragene tager udgangspunkt i 
samfundsrelevante emner af almendannende karakter. Kulturaftenerne indgår i skolens 
undervisning, og eleverne følger disse som en obligatorisk aktivitet. Enkelte kulturaftener 
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tilrettelægges i samarbejde med lokalområdet og skolens samarbejdspartnere. (Se bilag med 
oversigt over arrangementerne). 
 
Fællessamling, tv-avis og fortælletimer 
Hver morgen samles eleverne for at se Tv-avis og i fællesskab perspektiveres og belyses 
sammenhænge, der ligger til grund for nævnte hændelser. Endvidere gives et historisk og 
samfundsmæssigt perspektiv for at sikre, at nyhederne kan placeres i den rette kontekst i forhold 
til den daglige strøm af nyheder.  
I forbindelse med fællessamlingerne afvikles desuden fortælletimer, hvor en pædagogisk 
medarbejder beretter om et valgt emne, der kan relateres til skolens profil eller elevernes 
dannelsesproces som samfundsborgere. Emnerne er beskrevet i bilag til indholdsplanen. Formålet 
er at integrere fortælleformen i hverdagen, samt at eleverne præsenteres for subjektive oplæg af 
forskellige faglig karakter fra det pædagogiske personale. 
 
Sang 
Sang og samspil forener og samler fællesskabet på tværs af forskelligheder, og fællessang er derfor 
et vigtigt element i efterskolens hverdag. Formålet er også at give eleverne kendskab til den 
danske sangskat samt historier og anekdoter knyttet til sange, viser, komponister og forfattere – 
set i lyset af deres samtid. Alle eleverne har Højskolesangbogen og desuden ejer skolen et 
klassesæt af den nye salmebog, og det tilstræbes at samlingerne indeholder 1-2 sange.  
 
Terminsprøver 
Skolen afholder en periode med terminsprøver i uge 2, for at det skal ligne sommerens 
prøvestruktur. De fleste fag afholder en terminsprøve i efteråret, som fagene selv har fordelt på 
forskellige datoer (se kalenderen, som er vedlagt som bilag).  
Det er godt for eleverne at skulle vænne sig til at arbejde under det pres, der er i en 
prøvesituation. I det daglige er det stort set hele døgnet muligt at få hjælp og sparring fra lærere 
og kammerater. Terminsprøverne er derfor en mulighed for eleven til helt på egen hånd at arbejde 
individuelt og koncentreret med en opgave i længere tid.  
 
Lektiecafé 
I forbindelse med stille-/lektietimen etableres der en lektiecafé, som eleverne kan melde sig til eller 
blive meldt til efter aftale mellem lærere og forældre. Eleverne kan tilmelde sig caféen afhængig af 
hvilke lærere og hvilke fag, der er repræsenteret den pågældende dag. Enten for at få sat nogle ting 
på plads eller for at få større faglige udfordringer. Elever, som har problemer med at få lavet deres 
lektier, vil blive pålagt at opholde sig i caféen i en periode. På Viggo kan elevene orientere sig om 
tilsynet. 
 
Inklusionstilbud i engelsk i skoleåret 19/20 
Aftalen omfatter følgende tilbud: 
Der er i alle almindelige uger 1 times ekstra undervisning i engelsk, som bruges til at arbejde med 
dine individuelle udfordringer, uanset om det omhandler skriftligt eller mundtligt engelsk. Det 
primære fokus er dog på mundtlige færdigheder. Tilbuddet omfatter også en mulighed for at kunne 
fordybe sig i engelsk og få noget ekstra hjælp i løbet af ugen, både til lektier, afleveringer og andre 
udfordringer inden for faget. 
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Undervisningen er en blanding af holdundervisning og individuelt arbejde, men tilpasses til de 
færdigheder i sproget, som eleven gerne vil arbejde mere med. 
Ud over den skemalagte undervisning som varetages af to engelsklærere vil engelskfaglæreren også 
være forpligtet til at yde en ekstra støtte i forbindelse med lektietiden om aftenen fra kl. 18.10 – 
19.25.  
Målsætning 
Engelsk – få bedre grundlæggende forståelse og selvtillid i arbejdet med skriftlig og mundtlig 
engelsk. 
Evaluering 

• I forbindelse med fagsamtalerne i november og januar vil der være statussamtaler mellem 
faglærer, forældre og elev.  

• Omkring uge 14 2019 vil der være en evalueringssamtale mellem elev og faglærer med 
fokus på de kommende prøver, og når samtalen er afholdt, vil forældrene og 
viceforstanderen blive orienteret.  

• I forbindelse med prøverne vil der være mulighed for et antal ekstra undervisningstimer 
med fokus på prøveforløbet.  

Inklusionstilbud i matematik i skoleåret 19/20 
Aftalen omfatter følgende tilbud: 
Der er i alle almindelige uger 1½ times ekstra undervisning i matematik, som bruges til at arbejde 
med dine individuelle udfordringer, uanset om det handler om færdighedsprøven, 
problemløsningen, funktioner, ligninger eller andet. Tilbuddet omfatter også en mulighed for at 
kunne fordybe sig i sin matematik og få noget ekstra hjælp i løbet af ugen, både til lektier, 
afleveringer og andre udfordringer inden for faget. 
Undervisningen er en blanding af holdundervisning og individuelt arbejde og tilpasses til de elever, 
der gerne vil arbejde mere med deres matematik. 
Ud over den skemalagte undervisning som varetages af to matematiklærere, vil 
matematikfaglæreren også være forpligtet til at yde en ekstra støtte i forbindelse med lektietiden 
om aftenen fra kl. 18.00 – 19.30.  
Målsætning 
Matematik – få bedre grundlæggende forståelse af matematiske begreber og blive bedre til at læse 
matematik. 
Evaluering 

• I forbindelse med fagsamtalerne i november og januar vil der være statussamtaler mellem 
faglærer, forældre og elev.  

• Omkring uge 14 2019 vil der være en evalueringssamtale mellem elev og faglærer med 
fokus på de kommende prøver, og når samtalen er afholdt, vil forældrene og 
viceforstanderen blive orienteret.  

• I forbindelse med prøverne vil der være mulighed for et antal ekstra undervisningstimer 
med fokus på prøveforløbet.  

Inklusionstilbud i tysk i skoleåret 19/20 
Aftalen omfatter følgende tilbud: 
Der er i alle almindelige uger 1 times ekstra undervisning i tysk, som bruges til at arbejde med dine 
individuelle udfordringer, uanset om det handler skriftlig eller mundtlig tysk. Det primære fokus er 
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dog på mundtlige færdigheder. Tilbuddet omfatter også en mulighed for at kunne fordybe sig i tysk 
og få noget ekstra hjælp i løbet af ugen, både til lektier, afleveringer og andre udfordringer inden 
for faget. 
Undervisningen er en blanding af holdundervisning og individuelt arbejde, men tilpasses til de 
færdigheder i sproget, som eleven gerne vil arbejde mere med. 
Ud over den skemalagte undervisning som varetages af to tyskklærere, vil tyskfaglæreren også være 
forpligtet til at yde en ekstra støtte i forbindelse med lektietiden om aftenen fra kl. 18.00 – 19.30.  
Målsætning 
Tysk – få bedre grundlæggende forståelse og selvtillid i arbejdet med skriftlig og mundtlig tysk. 
Evaluering 

• I forbindelse med fagsamtalerne i november og januar vil der være statussamtaler mellem 
faglærer, forældre og elev.  

• Omkring uge 14 2019 vil der være en evalueringssamtale mellem elev og faglærer med 
fokus på de kommende prøver, og når samtalen er afholdt, vil forældrene og 
viceforstanderen blive orienteret.  

• I forbindelse med prøverne vil der være mulighed for et antal ekstra undervisningstimer 
med fokus på prøveforløbet.  

Inklusionstilbud i fysik/kemi i skoleåret 19/20 
Aftalen omfatter følgende tilbud: 
Der er i alle almindelige uger 1 times ekstra undervisning i fysik, som bruges til at arbejde med dine 
individuelle udfordringer, uanset om det handler om kemi eller fysik. Der vil skiftevis være fokus på 
teori og forsøg. Tilbuddet omfatter også en mulighed for at kunne fordybe sig i fysik/kemi og få 
noget ekstra hjælp i løbet af ugen, både til lektier, afleveringer og andre udfordringer inden for 
faget. 
Undervisningen er en blanding af holdundervisning og individuelt arbejde, men tilpasses til de 
færdigheder i sproget, som eleven gerne vil arbejde mere med. 
Ud over den skemalagte undervisning vil fysikfaglæreren også være forpligtet til at yde en ekstra 
støtte i forbindelse med lektietiden om aftenen fra kl. 18.00 – 19.30.  
Målsætning 
Fysik/kemi – få bedre grundlæggende forståelse og selvtillid i arbejdet med fyik/kemi. 
Evaluering 

• I forbindelse med fagsamtalerne i november og januar vil der være statussamtaler mellem 
faglærer, forældre og elev.  

• Omkring uge 14 2019 vil der være en evalueringssamtale mellem elev og faglærer med 
fokus på de kommende prøver, og når samtalen er afholdt, vil forældrene og 
viceforstanderen blive orienteret.  

• I forbindelse med prøverne vil der være mulighed for et antal ekstra undervisningstimer 
med fokus på prøveforløbet.  
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Sprogundervisningen og andre faglige udfordringer 
Alle eleverne har mulighed for at tage internationalt anerkendte eksamener i engelsk og fransk, 
samtidig med at de gennemfører de normale afgangsprøver. I tysk er det også muligt for eleverne i 
10. klasse. Herunder kan du læse beskrivelsen af de tre prøver.  
 
Cambridge Engelsk 
Faget integreres i den almindelige engelskundervisning på Rejsby Europæiske Efterskole, således at 
alle elever vil få mulighed for at tage prøven. Cambridge engelsk er ”engelsk som andetsprog”, og 
der undervises efter fælles pensum (IGCSE). Eleverne går til den samme eksamen som alle andre 
IGCSE elever verden over. Cambridge IGCSE er internationalt anerkendt og accepteret. 
Undervisningen skal give viden og forståelse af både mundtlig og skriftlig 
engelsk og skal fremme elevernes lyst og evne til at bruge engelsk i hverdagssituationer. Faget 
vil også give eleverne mulighed for at lære forretningssprog (business engelsk), samt lærer at 
skrive både formelt og uformelt engelsk. Endvidere skal undervisningen fremme elevernes 
selvstændighed og tryghed ved at diskutere og benytte engelsk på et fagligt kvalificeret niveau. 
Eksamen består af 3 dele. 
En mundtlig prøve på ca. 15 minutter, som bliver optaget. En lytteøvelse på ca. 45 minutter. 
En skriftlig prøve på 2 timer, hvor man skal lave 7 små skriftlige opgaver 
uden hjælpemidler f.eks. ordbøger eller computer. Den skriftlige prøve skrives i hånden. 
Alle dele af prøven er på engelsk og skal besvares på engelsk. 
 

Goethe Tysk  
Goethe tysk, som vi tilbyder på Rejsby Europæiske Efterskole, er en officiel eksamen i tysk, der 
udstedes i samarbejde med det tyske undervisningsministerium. 
Eksaminerne afholdes i 136 lande verden over, og de er internationalt anerkendte og standard i 
mange uddannelsesinstitutioner i hele verdenen. I Tyskland er de bredt anerkendte i gymnasier, 
universiteter, erhvervsliv samt i de øvrige tysktalende lande. 
Det er et diplom, der gælder for altid, når man først har taget prøven.  
Det er en prøve, der er tilpasset elevernes niveau og interesser (der er flere niveauer at vælge 
imellem startende med A1, men for at blive optaget på universitetet i Tyskland kræves der minimum 
niveau C2). 
Det er en prøve, der lægger vægt på fire forskellige færdigheder; lytteforståelse, læseforståelse 
samt mundtlige og skriftlige færdigheder. Der indgår ikke grammatiske øvelser i prøven. 
 
DELF står for Diplôme d'Etudes en Langue Française og er en internationalt anerkendt 
sprogdiplom i fransk. 
DELF Junior, som vi tilbyder på Rejsby Europæiske Efterskole, er en officiel eksamen i fransk for unge 
under 18 år, der udstedes af det franske undervisningsministerium. Eksaminerne afholdes i 125 
lande verden over, og er bredt anerkendte i gymnasier, universiteter, erhvervslivet i Frankrig samt i 
de øvrige fransktalende lande. 
Det er et diplom, der gælder for altid, når man først har taget prøven.  
Det er en prøve, der er tilpasset elevernes niveau og interesser (der er fire niveauer at vælge 
imellem, dog kræves der som minimum niveau B2 for at blive optaget på universitetet i Frankrig). 
Det er en prøve, der lægger vægt på fire forskellige færdigheder; lytteforståelse, læseforståelse 
samt mundtlige og skriftlige færdigheder. Der indgår ikke grammatiske øvelser i prøven. 



Rejsby Europæiske Efterskole Indholdsplan 2019-2020 
17. juni 2019 

 
 

24

Det er et diplom, der niveaumæssigt kan sammenlignes med folkeskolens afgangsprøve og 
studentereksamen i fransk. 
Kilde: http://www.institutfrancais.dk 
 
Elite English  
The aim of this course is to offer students, who have a passion and aptitude for English, the chance 
to develop their language beyond a Secondary School level. The course will encourage students to 
communicate in various situations using the appropriate vocabulary. The lessons will also help 
students gain the confidence to use their English in more complex and challenging situations, 
discussing controversial topics and current issues in the English-speaking world. 
Content and method 
As only English will be spoken in class, it is important that any student wishing to take part in this 
class is confident speaking and writing in English at a high level, has a grasp of basic grammar and, 
most importantly, has a passion for the English language and English-speaking countries in general.  
Teaching will be in the form of group discussions/debates, oral presentations, and written 
assignments. 
Topics will include: 
The United States Presidential Election 2016 
The American Dream – a black perspective 
Discussion and analysis of healthcare and welfare systems in Britain and the US 
Capital Punishment 
The British Political System 
Discussion of other current affairs and political issues 
And whatever topics we decide on together in class 
 
Elite Deutsch  
Wenn schon - denn schon,- und dann natürlich optimal! 
Wenn du nicht genug von Deutsch bekommen kannst, du an deutscher Geschichte und Kultur 
interessiert bist und gleichzeitig besseres Deutsch lernen möchtest, dann ist dieses Fach genau das 
Richtige für dich.  
Elite Deutsch wird auf hohem sprachlichen Niveau unterrichtet, wir reden in diesem Fach fast nur 
deutsch (dänisch wird nur im Notfall gebraucht), aber keine Angst, man erwartet nicht von dir, dass 
du perfekt in der deutschen Sprache bist, allerdings erwartet man, dass du Lust hast dein Bestes zu 
geben und du nicht gleich aufgibst. 
Wir arbeiten mit vielen Themen, die sich um Deutschland drehen, z.B. untersuchen wir den 
Musikgeschmack von deutschen Jugendlichen und was sonst so interessant ist für Jugendliche in 
Deutschland.  
Wenn wir Filme sehen, sehen wir die auf Deutsch und höchstens mit deutschen Untertexten. Logisch 
ist natürlich auch, dass wir die Tagesschau sehen und soweit wie möglich am Tagesgeschehen in 
Deutschland teilnehmen. Aber wir arbeiten nicht nur mit den deutschen Nachrichten, wir 
beschäftigen uns auch mit den sprachlichen und kulturellen Unterschieden im Sprachgebrauch 
zwischen Deutschland und Dänemark. Was sollte man wissen, wenn man zu Besuch in Deutschland 
ist? Welche Traditionen und Gebräuche gibt es in den einzelnen Bundesländern?  
Wie viele deutsche Redewendungen kennst du und in welchen Situationen werden sie angewandt? 
Kannst du eine deutsche Bewerbung schreiben? Man kann ja nie wissen wo man einmal seinen 

http://www.institutfrancais.dk
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neuen, gut bezahlten Job bekommen wird, Deutschland bietet dir da Spitzenmöglichkeiten, … aber 
nur, wenn du Deutsch kannst! Also warte nicht lange und greif zu,- dieses Angebot gibt es nur 
einmal, und glaub mir, Deutsch kann auch Spaß machen!  
 
Linjefag matematik 
Formålet med faget er, at eleverne gennem undervisningen både bliver i stand til selv at 
udnytte matematiske betragtningsmåder og til at vurdere anvendelse af matematik, som de møder 
i deres hverdag. 
Forudsætninger 
I matematik linjefag bevæger vi os hurtigt frem til niveauet over folkeskolens prøver, så det 
kræver interesse og motivation. Dvs. at man f.eks. skal kunne reducere regneudtryk med 
bogstaver, regne med brøker, potenser og rødder og kende til lineære funktioner. 
Indhold 
Der vil blive arbejdet med matematiske emner, som dels ligger uden for pensum i 10. klasse og dels 
er sammenfaldende med 10. klasse, men på et højere niveau. Som eksempel kan nævnes potens- 
og logaritmefunktioner og trigonometriske funktioner. Desuden vil vi beskæftige os med 
bevisførelse i matematikken. Undervisningen vil foregå dels som fælles gennemgang af et emne i 
klassen samt elevfremlæggelser og skriftlige opgaver. Der vil være lektier i form af læsning af 
teoretisk stof og løsning af skriftlige opgaver. 
Bedømmelse og bevis 
Der vil blive givet årskarakter samt gennemføres en intern skriftlig prøve i faget svarende til C-
prøven på HF. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Skolen udsteder et selvstændigt bevis for 
deltagelsen i og gennemførelsen af faget.  
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Linjefag i samfundsfag 
Undervisningen skal give viden og forståelse af danske og internationale 
samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på udviklingen i det moderne samfund. 
Samfundsfag skal fremme elevernes lyst og evne til at forholde sig til og deltage i den demokratiske 
debat, og gennem undervisningens indhold og arbejdsformer engagerer dem i forhold af betydning 
for demokratiet og samfundsudviklingen. Endvidere skal undervisningen fremme elevernes 
selvstændighed og tillid til at kunne diskutere og tage stilling til samfundsmæssige problemstillinger 
på et fagligt kvalificeret niveau. 
 
Indhold 
Faget bygger videre på efterskolens obligatoriske undervisning i samfundsfag, og rækkefølgen på 
emnerne vil derfor blive styret af gennemgangen på stamholdene. Eleverne i 8.-9. klasse vil derfor 
kunne deltage med samme forudsætninger, som eleverne i 10. klasse. I tilknytning til hvert emne 
vil der blive inddraget aktuelle eksempler i form af artikler, nyhedsindslag og statistik. 
Arbejdsformer vil være klasseundervisning, gruppearbejde, diskussioner og ekskursioner. Lektier i 
faget vil først og fremmest være læsning af tekster og løsning af mindre skriftlige opgaver.  
 
Bedømmelse og bevis 
Der vil blive givet en årskarakter. Faget afsluttes i foråret med en fremlæggelse af et selvvalgt emne, 
hvor flere af de overordnede emner skal være repræsenteret. Fremlæggelsen vurderes med en 
karakter på 7-trins skalaen, som sammen med årskarakteren skrives på et selvstændigt bevis for 
deltagelse og gennemførelse af faget. 
 
Spansk for begyndere med afsluttende prøve 
Hvis man vælger spansk er det to gange om ugen, da man afslutter med den officielle prøve fra det 
danske undervisningsministerium. Et oplagt valg hvis man vil have spansk i sin ungdomsuddannelse, 
eller bare har lyst til at møde et nyt verdenssprog. Ved hjælp af tekster, mundtlige og grammatiske 
øvelser, vil du langsomt men sikkert blive i stand til at opbygge dit ordforråd og din grammatiske 
forståelse. Spansk er ikke så svært som mange forestiller sig. Vi hører populær spanske sange, læser 
nyere spanske digte og ser spanske film. Det hele for at få et godt kendskab til det meget flotte 
sprog.  
 
Fransk for begyndere - Parlez-vous français? 
Har du ingen eller kun meget små forudsætninger for fransk, så får du her muligheden for at 
snuse til et af Europas smukkeste sprog. 
I begynderfransk starter vi med et begynderbogssystem suppleret med avisartikler, sange, 
informationer fra internettet, videoklip og film. Vi indøver for eksempel rollespil, så I bliver i 
stand til selv at klare almindelige hverdagssituationer i Frankrig. I slutningen af forløbet vil I også 
kunne gøre rede for en læst tekst på fransk.  
 

Italiensk for begyndere – L'italiano è una lingua bellissima 
Italiensk er et vellydssprog, hvor grammatikken helt grundlæggende er formet efter, om det lyder 
godt. Du vil blive præsenteret for den grundlæggende grammatik, sprogets opbygning og 
udtaleregler, men fokus vil være på det mundtlige. Vi kommer til at arbejde med metoder, hvor vi 
skal løsrive os fra vores modermål ved at overdrive og karikere vores udtale og intonation. Målet er 
at alle kommer til at kunne sige mange sætninger, som en rigtig italiener og føre en simpel samtale. 
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I løbet af året kommer vi til at stifte bekendtskab med italiensk kultur og historie, herunder 
gastronomi, film og musik. 
 

Fordybelsesfag 
  
Sprogfordybelse 
I sprogfordybelse får eleven tiden til at arbejde målrettet på at oparbejde sproglige kompetencer i 
elevens andet fremmedsprog – tysk-fransk-spansk uden at skulle fokusere på pensum og prøver. 
Der vil blive arbejdet på nødvendige færdigheder, hvor grammatisk viden bliver til anvendelig viden 
- brugbar i samtalens øjeblik. Eleverne vil få tid til at eksponere sig for deres valgte sprog – lytte til 
musik, se film, læse litteratur med vejledning fra en af fagets sproglærere. Faget byder ikke på 
klassisk klasseundervisning, men skal mere ses som et studierum, hvor eleven arbejder individuelt 
eller i små grupper på eget niveau. Læren påtager sig rollen som vejleder og motivator. 
 

Aftryk 
Fordybelsesfaget aftryk kombinerer samfundsfag og medborgerskab. Fra samfundsfag henter vi 
vores forståelse af verden og vores samfund med fokus på de problematikker, som vi oplever i 
verden omkring os. Medborgerskab bidrager med handlekraft og fokus på at du, som elev, er en 
aktiv deltager i samfundet. Her sidder vi ikke på vores hænder – vi handler og gør noget for 
samfundet omkring os. Vores udgangspunkt er gennem forståelsen fra samfundet at kunne sætte 
vores aftryk på morgendagens samfund.  
Undervisningen opbygger dine færdigheder til velovervejet stillingtagen og dine kompetencer til at 
debattere aktuelle emner, så omverdenen kan høre dine meninger og perspektiver på nutidens 
tendenser og problemstillinger.  
Fagets arbejdsmetode vil være projektorienteret. Du får kendskab og forståelse for 
samfundsfagets vidensområde på et højere niveau end i 9.-10. klasse. Samtidig arbejder faget med 
den åbne skole og herigennem inviteres vi interessante mennesker ind i vores undervisning.  
I faget aftryk vil du fx kunne opleve  

• En aktivitets eftermiddag planlagt for unge på et asylcenter kombineret med undervisning 
om integration   
• Et besøg i en varmestue kombineret med undervisning om det danske velfærdssystem og 
fattigdom  
• En kampagne med fokus på madspild på efterskolen med fokus på klima- og miljøpolitik   
• Et fokus på deleøkonomi kombineret med unges muligheder for at skabe innovative 
deleøkonomiske løsninger  

Det er vigtigt for os at understrege at faget ”aftryk” skabes i samarbejdet mellem underviser og 
elever. Derfor kommer du også til at være medbestemmende i faget.  
   
Sundhed  
Mange tager på efterskole for at blive en bedre udgave af sig selv. På sundhedslinjen vil vi 
arbejde med: Livsstilsændring, sundhed, selvværd og personlig udvikling.  
  
Vi arbejder med det brede sundhedsbegreb i forhold til den fysiske, psykiske og 
sociale sundhed. Undervisningen vil bl.a. indeholde motion, udfordringer og kost – men også 
diskussioner på baggrund af eksempelvis artikler vi læser, og udsendelser vi ser. Hvordan påvirker 
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medierne vores selvbillede og skønhedsidealer? Vi vil gå i køkkenet og fremstille sunde 
alternativer til de situationer, hvor sukkertrangen melder sig eller når man bliver “sulten for sjov”. 
Man vil blive skubbet ud af sin comfortzone for på den måde at styrke sin mentale robusthed. Her 
er det de små personlige sejre, der tæller.  
  
Faget handler også om at forstå den menneskelige organisme og de forhold og faktorer, der 
påvirker kroppens sundhedstilstand. Den handler om at forstå mennesket som et fysisk og 
biologisk væsen og forstå hvordan bevægelse og idræt modulerer kroppen.   
Vi arbejder eksperimentelt og undersøgende, måler åndedræt, puls og blodtryk og vi inddrager 
gerne vores idrætsfaciliteter, når vi måler på kroppens fysik.   
 
Journalistik - “Journalistisk Værksted”  
Fordybelsesfaget “Journalistisk Værksted” er et praktisk fag, hvor du selvstændigt og i grupper skal 
arbejde projektorienteret med journalistik på forskellige platforme.   
  
I dette fag handler det først og fremmest om at give dig en indsigt i det journalistiske fag og 
arbejde. Faget er for dig, som ikke vil sidde på dine hænder. Du elsker at udfordre dig selv, være 
kreativ, og mest af alt er du nysgerrig. Både i at blive bedre, men også i, hvad der foregår i 
samfundet omkring dig.  
  
Du vil få et grundigt kendskab til de forskellige journalistiske metoder:  

• Grundlæggende journalistik, herunder: Interviewteknik, research, kildehåndtering, 
nyhedsopbygning, journalistiske genrer og presseetik.   
• Skriveværksted: Artikelskrivning  
• Fotografi: Der undervises i alle aspekter af fotografi. Herunder digitalt, analogt og 
fotojournalistik. Eleverne lærer bl.a. om lyssetting, fokusering i fotos og skygge.  
• Sociale medier og versionering af indhold  
• Levende billeder: Manuskriptskrivning, videooptagelse, redigering.   
• Podcast  

  
Gennem arbejdet med forskellige medier lærer du om formidling, og om hvordan man udnytter de 
forskellige mediers muligheder. Faget giver dig desuden en grundlæggende forståelse for de 
forskellige mediers magt og platformes funktion.   
  
Undervisningen indebærer besøg på journalistiske redaktioner, oplæg fra personer i 
mediebranchen, feltarbejde og vidensindsamling uden for skolen.  
  
Elevernes produktioner vil blive tænkt ind som en del af skolens markedsføring. Eleverne vil blandt 
andet være med til at administrere skolens Instagram-profil og producere indhold til skolens 
Facebook-side samt skolens hjemmeside og skolebladet, Europosten.  
  
“Journalistisk Værksted” afsluttes med et større journalistisk projekt, hvor eleverne i grupper 
arbejder med et journalistisk emne, som underviser og elever i fællesskab har bestemt.  Alle 
journalistiske produktioner kan afleveres på engelsk.   
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Esport 
Fordybelsesfaget esport kombinerer esport med brætspil og sundhed. Undervisningen skal give 
viden og erfaring med forskellige spilgenrer inden for esport. Esport er et koncept i rivende 
udvikling med mulighed for konkurrencer inden for mange forskellige spil. Udover at fremme 
elevernes lyst til at dygtiggøre sig inden for enkelte spil, vil faget også have et omdrejningspunkt 
omkring sundhed som esportsudøver og de taktiske elementer i brætspil. Ved at kombinere de 
digitale spil med det normalt langsommere og mere eftertænksomme element i et analogt spil, vil 
eleverne opleve en udvikling inden for deres taktiske færdigheder og evnen til at tænke i pressede 
situationer. Da sundhed også er en del af faget, kan der forventes motionsøvelser og aktiviteter 
undervejs.   
   
Faget bygger på en blanding mellem esportsundervisning, træning og sundhed samt 
brætspilsundervisning. Elever både fra 8., 9. og 10. klassetrin kan deltage på lige fod, da erfaring 
kun kan påvirke positivt i form af mulighed for også at dele ud af sin erfaring, samt udvikling af 
egne evner. Som introduktion til esport, vil faget tage fat i teorien til flere forskellige spil fremfor 
at fokusere på et enkelt, der vil derfor være træningsaspekter til flere spil, som udvælges i samråd 
med eleverne. Træning og sundhed vil blive dækket i form af reaktionsøvelser, opvarmning, 
styrkelse af udsatte muskelgrupper i forbindelse med meget spil/kontorbrug. Brætspil vil blive 
benyttet for at udvikle forskellige færdigheder, holdsamarbejde og taktiske valg. Spillene vil blive 
udvalgt ud fra forskellige elementer som er relevante for de spil vi fokuserer på fra 
esportsverdenen.   
   
Eksempler på spil der kan komme i betragtning til esport:  
Counter strike: Global Offensive, Rocket League, Heroes of the Storm, League of Legends, Apex 
Legends, Brawlhalla, Hearthstone, Overwatch, Fortnite, PlayerUnknown’s Battlegrounds, 
Starcraft.  
At de kan komme I betragtning, er ikke ensbetydende med at vi spiller og arbejder med dem.  
   
Kreativt værksted  
Elsker du at bruge hænderne og tænke lidt kreativt? Så er dette faget for dig. Fordybelsesfaget 
kreativt værksted vil føre dig rundt i mange forskellige hjørner, hvor det fælles for dem alle er, at 
du skal arbejde med dine hænder og dit hoved. Undervisningen skal give viden og erfaring med 
forskellige områder inden for det at skabe. Eller mere præcist forskellige måder at skabe design og 
kunst. Det kan f.eks. være foto, maling, tegning, re-design af genbrugstøj samt smykke- og 
skulpturfremstilling. Du er selv med til at bestemme, hvad vi skal arbejde med – og du må komme 
med det niveau, du har. Det eneste, vi forlanger er, at du vil være med at skabe. Nogle af 
forløbene vil dog være styret af underviserens indspark. 

Udover at fremme elevernes lyst til at dygtiggøre sig inden for og på tværs af forskellige skabende 
aktiviteter, vil faget også have et omdrejningspunkt omkring teoretisk og praktisk viden om 
materialer og værktøjer. Vi skal også analysere og fortolke forskellige kunstværker, da det altid 
giver inspiration til ens eget arbejde.  Vi lægger vægt på, at du skal udfordre, udforske, udnytte, 
udleve og udtrykke dine kreative evner både individuelt og i gruppearbejde.  
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I timerne arbejder vi med fælles og individuelle projekter, hvor den kreative proces er i centrum. 
I får mulighed for fordybelse og vejledning på jeres egne selvstændige større projekter. Både vores 
fælles og individuelle produkter skal udstilles og være din mulighed for at sætte et personligt 
visuelt præg på efterskoleåret. Man kan også forestille sig, at de fælles produktioner bliver 
hængende/stående til glæde for fremtidige elevhold.  

Jeres projekter i timerne kan være lige fra at hækle til at bygge møbler af paller. Det vil også være 
oplagt med ture ud af huset, for eksempel til genbrugsbutikker, kunstudstillinger og naturkunst 
m.m. 

 
Science  
Formålet med fordybelsesfaget science er at give dig mulighed for at nørde og undersøge 
forskellige naturfaglige fænomener i biologi, fysik og kemi. 
Det kræver interesse og motivation at kunne deltage i undervisningen uanset om man går på 8., 9. 
eller 10. klassetrin. Du skal ikke kunne alt på forhånd, men du kan forvente, at det faglige niveau 
gradvist bliver løftet til minimum gymnasialt C-niveau. 
I science sætter vi fokus på naturvidenskabelige undersøgelsesmetoder og færdigheder. Vi dykker 
ned i forskellige naturfaglige emner og fænomener indenfor biologi, fysik og kemi, fx bioteknologi, 
evolution, mikrobiologi, termodynamik, partikelfysik, støkiometri, kemiske reaktioner, u-/organisk 
kemi og meget mere. 
Du får en forståelse af de grundlæggende principper for hvert fag gennem en blanding af 
teoretiske og praktiske studier.  
I fordybelsesfaget science arbejder vi på et gymnasialt niveau, så det kræver interesse og 
motivation for at kunne deltage i undervisningen uanset om man går på 9. eller 10. klassetrin. 
Faget giver mulighed for teoretisk forståelse og fordybelse i naturfaglige emner. 
Der vil blive arbejdet med naturfaglige emner indenfor fysik/kemi og biologi. Nogle emner kan 
være sammenfaldende med pensum i 9. og 10. klasse, men på et højere niveau.  
Støkiometri, syrer/baser, tryk & temperatur, laboratorieteknik, videnskabelige 
undersøgelsesmetoder, bioteknologi, feltarbejde, evolution, mikrobiologi, menneskets udvikling 
og meget andet kan indgå i undervisningen og pensum. Skulle der være emner som eleverne 
finder særligt interessante, så er der også mulighed for at inddrage dem i undervisningen. 
Undervisningen vil veksle mellem fælles teoretisk gennemgang og udførelse af forsøg i grupper, 
hvilket vil variere afhængigt af emnet. Undervejs i forløbet vil der forekomme elevfremlæggelser, 
forskellige former for afleveringer og prøver. Der vil være lektier i form af skriftlige afleveringer og 
læsning af teoretisk stof. Derudover kommer forberedelse af fremlæggelserne. 
 

Kostskolearbejdets tilrettelæggelse 
Skoleåret er 42 uger. Skolen er altid åben, undtaget er sommerferien, efterårsferien, juleferien og 
vinterferien. I alle weekender og helligdage er der lærere på skolen.  Skolen anvender 3 uger til 
rejseaktivitet og afvikler løbende diverse arrangementer i tråd med skolens værdigrundlag og 
formål: 
 
Af typiske arrangementer kan nævnes:  
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• OSO-projekt  
• EU-projektuge 
• Dramauge 
• Elementært brandslukningskursus med brandevakueringsøvelser. 
• Vagtlærerarrangementer. 
• Kontaktgruppelærer/hjemmebesøg. 
• Film, teater og musical besøg. 
• Uddannelsesdage  
• Idrætsdage 
• 1 uges obligatorisk brobygning for 10. klasse 
 
Bliveweekender 
En elev på Rejsby Europæiske Efterskole har flere bliveweekender. Den første er weekenden 17.-
18. august, hvor eleverne, som en del af introforløbet, tilbringer weekenden på skolen. I 
forbindelse med efterskolernes dag, der er placeret søndag den 29. september, flytter vi 
weekenden, således, at eleverne kan tage hjem torsdag eftermiddag og skal eleverne være her 
igen søndag fra kl. 11.00. Eleverne bliver undervist i nogle af deres fag samt fungerer som værter 
og rundvisere for vores gæster.  
Den anden weekend er i forbindelse med den enkelte elevs kontaktgruppeweekend. Alle 
kontaktgrupper skal sammen med kontaktlæreren være ansvarlige for en weekend, hvor de 
planlægger et spændende indhold, som de andre elever kan vælge at deltage i. Planen over 
elevernes kontaktgruppeweekender vil kunne ses på skolens hjemmeside. 
Den tredje weekend er den 4.-5. januar 2018, som vi bruger til at sætte gang i det skoleår med 
diverse sociale aktiviteter i løbet af weekenden.  
 
Introugen 
Introugen har til formål, at eleverne lærer hinanden og skolens personale samt de fysiske rammer 
at kende. De skal også opnå et større kendskab til skolen og de nærmeste omgivelser herunder 
Rejsby, Ribe og Vadehavet. Introforløbet strækker sig fra onsdag den 14. august til fredag den 23. 
august således, at den første weekend er bliveweekend for alle elever. 
I forbindelse med introugen skal eleverne starte på den almindelige undervisning og lektietid, så 
de også møder nogle af deres faglærere og kommer i gang med den almindelige skolegang. 
 
Udlandsrejser 
I vores værdigrundlag står der at ”gennem rejser til europæiske lande gives oplevelser og 
erfaringer, der er medvirkende til at skabe en større international bevidsthed”. Gennem den 
daglige undervisning forbereder vi eleverne på vores udlandsture. Vi tilstræber, at eleverne får 
nogle oplevelser og indtryk, som de ikke ville kunne få som almindelig turist. Men de skal også 
lære at rejse og opføre sig som gæster i et andet land. Undervisningen skal fremme elevernes 
forståelse for andre landes kultur og give dem mulighed for at udvikle engagement, selvstændig 
stillingtagen og ansvarlighed over for en verden, som kommer stadig tættere på.  
 
Rejserne udgør en stor del af vores skoleprofil – både oplevelsesmæssigt og pædagogisk. Gennem 
skolens hverdag forberedes eleverne på udlandsturene. Vi tilstræber, at eleverne får nogle 
oplevelser og indtryk, som de ikke ville kunne få som almindelig turist. Men de skal også lære at 
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rejse og opføre sig som gæster i et andet land. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse for 
andre landes kultur og give dem mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen og 
ansvarlighed over for en verden, som kommer stadig tættere på. Eleven skal udvise engagement i 
fællesskabet og give den enkelte oplevelsen af personlig vækst. 
 
Principperne for rejserne ligger fast. Medarbejderrådet beslutter, efter indstilling fra lærerrådet, 
hvortil de enkelte rejser skal gå. Efterfølgende præsenteres indhold for rejsen. Dette lader sig dog 
vanskeligt gøre for tredje rejse, da disse ofte tilrettelægges meget sent i forløbet. 
Efter rejserne præsenteres medarbejderrådet eller fremsendes skriftligt en evaluering foretaget 
blandt personale og elever, så det sikres, at principperne og målene er opfyldt (disse ses ovenfor).  
 
Årets første rejse 
Årets første rejse går til Bruxelles og Luxembourg, hvor formålet er at give eleverne mulighed for 
at se og opleve EU-hovedstaden. Turen er koblet sammen med undervisningen i EU-samfundsfag, 
og eleverne skal bl.a. besøge EU-parlamentet, tale med et dansk medlem af parlamentet og tale 
med en embedsmand. Et besøg og samtale med embedsmænd i NATO indgår også i turen. Turen 
har også et vigtigt fællesskabs skabende element, da det er den første gang elevholdet er på tur 
sammen. De elever, som endnu ikke har fået etableret positive sociale relationer til de andre 
elever, får her en optimal mulighed i andre rammer.  
 
Årets anden rejse 
Årets anden rejse er en skitur til Sverige. Turen har klart et socialt element, men for mange elever 
er det også en mulighed for at lære at stå på ski. Den personlige sejr, som eleven oplever ved at 
kunne beherske skiene, giver et stort løft til selvtilliden. Eleverne bor i grupper i store hytter og skal 
selv stå for madlavning, rengøring osv. Om aftenen er der fællesmøder, hvor eleverne bl.a. øver sig 
i at fortælle personlige oplevelser fra dagen til hinanden. Turen stiller store krav til det at være en 
del af et fællesskab. 
 
Årets tredje rejse 
Rejserne er placeret i april og klasserne rejser til hver sin destination. I vores værdigrundlag står der, 
at ”Gennem rejser til europæiske lande gives oplevelser og erfaringer, der er medvirkende til at 
skabe en større international bevidsthed.” 
Formålet med disse rejser er at skabe kontakt mellem vores elever og udenlandske elever. Det er 
nemmere at få kontakt med skoler i udlandet, når man rejser i mindre grupper. Det kan tilstræbes, 
at skolen udnytter de kontakter, som besøget fra sprogassistenter giver mulighed for. 
 
På rejsen er eleverne delt op på 6 hold, der har hver sit rejsemål. Vores samarbejdsskoler er 
placeret i Normandiet (Frankrig), en gruppe fra Carpi (Italien), to grupper fra Istanbul (europæiske 
side), en gruppe fra Albacete (Spanien), en gruppe fra München (Tyskland) og en gruppe fra 
Barcelona (Spanien). Formålet med disse rejser er at skabe kontakt mellem vore elever og 
udenlandske elever. Det er nemmere at få kontakt med skoler i udlandet, når vi rejser i mindre 
grupper.  
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Dramauge 
Dramaugen er placeret i november og indeholder en 5-dages uge, hvor normalskemaet brydes op 
til fordel for hele elevholdets intensive arbejde med produktionen af en musical. Elevholdet 
præsenteres inden da for dramaturgiske principper til fælles forståelse af konstruktionen af en 
teaterproduktion. Dette gøres i forbindelse med fortælletimer. Efterfølgende laves casting og 
eleverne får oplevelsen af processen omkring besætningen af rollerne. Inden ugen påbegyndes, 
opdeles elevgruppen i mindre enheder med løsning af forskellige opgaver for øje. Opdelingen 
foretages primært ud fra elevernes ønske. Her arbejdes med journalistik, scenografi, skuespil, 
samspil, kor, dans, kostumedesign og fabrikation, relationer til eksterne medier (PR), 
lyskomposition og -sætning, lyd. Hver gruppe tildeles en fagansvarlig lærer, der udarbejder 
specificeret målsætning for arbejdet ugen igennem. Ugen sluttes af med en opførelse fredag 
aften, som tilbydes til forældregruppen samt skolekredsen.  
I løbet af dramaugen udvikler eleverne konkrete færdigheder indenfor teater- og medieproduktion 
samt teamkompetencer. Ansvarlighed overfor helheden udgør en stor del af hverdagen ugen 
igennem (se bilag med program). 
 
Obligatorisk selvvalgt opgave  
Obligatorisk selvvalgt opgave er et projekt, hvor eleverne går i dybden med et emne efter eget 
valg, der tager udgangspunkt i eller har relation til elevens uddannelsesplan. Vi afsætter 5 dage til 
udfærdigelse af opgaven samt halvanden fremlæggelsesdag. Målet med opgaven er, at eleven skal 
blive mere afklaret inden for et givent emne, der vedrører dennes fremtidige uddannelsesforløb 
(se bilag med program).  
 
EU-projektugen  
Den 6.-10. januar 2019 afvikler vi EU-projektugen. Ugen er en del af den samfundsfaglige 
undervisning på efterskolen, hvor vi i vores samfundsfagsundervisning lægger ekstra vægt på 
international politik. Eleverne skal bruge de fem dage til at skrive en opgave, som de kan skrive i 
grupper eller alene. Det står dem frit for at inddrage elementer fra ugens mange foredrag i deres 
opgavebesvarelse, men ellers består en stor del af arbejdet i at finde kilder i skolens mange 
materialer, aviser og på nettet. Der er fire lærere tilknyttet ugen, og de er hver dag til rådighed fra 
morgen til aften. Det er dog i høj grad op til eleverne selv at bruge lærerne, som vejledere i 
forbindelse med opgaveskrivningen.   
 
Eleverne skal i grupper på 1-3 personer lave en rapport om et emne med et EU-perspektiv.  
Opgaven laves fra mandag-fredag og afleveres i 1 eksemplar fredag den 10. januar mellem kl. 
11.00-12.15. Opgaven bedømmes udelukkende på baggrund af det skriftlige produkt med en 
karakter som vedlægges afgangsbeviset (se bilag med program).  
 
Formelle krav til opgavens indhold og udformning 

• Forside med titel og navn på de personer, som har skrevet rapporten. 
• Indholdsfortegnelse 
• Emnebegrundelse 
• problemformulering 
• Evt. emneafgrænsning 
• Indledning 
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• Råmateriale med kildeangivelser vha. fodnoter (indsæt-fodnoter-return) og gerne krydret 
med egne kommentarer (se notehenvisningen). Direkte citater skrives ind i teksten og i 
kursiv. 

• Konklusion med en vurdering af hele opgaven ud fra brug af kilder og egne tanker. 
• Evt. en perspektivering (dette er ikke et direkte krav). 
• Til sidst skal der være en refleksion over udbyttet ved arbejdet med opgaven (i grupper skal 

alle skrive deres eget afsnit). 
• Litteraturliste i alfabetisk orden efter forfatterens efternavn. Hjemmesider skrives i 

alfabetisk orden efter navnet og præcise henvisninger (www.uvm.dk/eu/parlamentet). 
• Evt. bilag (kan bruges hvis man for eksempel henviser til f.eks. tabeller og kort, som vil 

fylde for meget inde i selve opgaven). 
 
Opgaven skal mindst fylde 8 sider og maksimum 14 sider. Teksten skal have sidetal (indsæt-sidetal-
return). Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag indgår ikke i det samlede sidetal. 
Skrifttype: Arial i punkt 12. 
Margener: Top 2,5   Bund 2,5   Højre 3,0   Venstre 3,0. Lige margener i begge sider kan benyttes, 
men under alle omstændigheder skal der være en jævn højre margen. 
Linjeafstand: halvanden linjeafstand med dobbelt linjeskift mellem afsnittene. Selve teksten skal 
både have hovedoverskrifter og underoverskrifter. 
På vores hjemmeside vil man sidst i uge 9 kunne se skemaet med det nøjagtige program for ugen. 
 
Afslutningsugen  
Den sidste del af efterskoleopholdet vil være præget af mundtlige prøver samt en fælles afslutning 
på de oplevelser, der har været delt året igennem. Vi laver en kønsopdelt tur i løbet af ugen samt 
en overnatningstur for hele elevholdet den sidste aften. Her drager vi til Degnetoften i Vester 
Vedsted for sammen at afslutte opholdet, hvorefter eleverne returnerer til skolen lørdag 
formiddag (se bilag med program). 

Vejledende program for kostskolearbejdet 2019-2020 
Her henvises til kalenderen, der er vedlagt som bilag. 

Skolens dagsrytme 
Det er nødvendigt med en struktureret dagrytme af hensyn til fællesskabet, koordinering af de 
kompetencebaserede undervisningshold, samt for at skabe rum til profilfagene. Men det 
tilstræbes at tilrettelægge sammenhængende faglige lektionsforløb, som giver tid og rum til 
fordybelse for den enkelte og for gruppen.  
Fritiden kan anvendes på skolen og efter stille-/lektietiden, må eleverne ikke forlade skolen. 
 
Vagtlærerarrangementer 
Dækker de ting vagtholdene arrangerer på deres vagtaftener. Det kan være turneringer af 
forskellig art, juleklip osv. Deltagelse heri er ikke obligatorisk. Deltagelse i arrangementer 
arrangeret af vagtlærere i weekender er obligatorisk for eleverne.  
 

www.uvm.dk/eu/parlamentet
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Lærerbesøg 
En eller to gange om året er kontaktgruppeeleverne på besøg hos kontaktgruppelæreren i dennes 
private hjem, såfremt læreren har mulighed for det og ønsker det. Besøgene har naturligvis meget 
forskellig karakter, men fælles for dem er, at det først og fremmest er hygge og megen snak. 
Alternativt kan kontaktgruppen tage ud at spise sammen.  
 
Elevudvalg 
Formålet er at give eleverne mulighed for indflydelse på deres hverdag og lære dem værdien i den 
demokratiske beslutningsproces. Elevudvalget samles efter behov og kan få stillet lærerkræfter til 
rådighed. Som udgangspunkt, er der tilkoblet en kontaktperson til elevudvalget. Elevudvalget står 
for elevarrangementer og er primusmotor i flere af skolens arrangementer, såsom fastelavn, 
gallafest m.m. Disse arrangementer tilrettelægges sammen med kontaktpersonen. 
 
Køkkenpraktik 
Undervisningen er tilrettelagt, som et obligatorisk køkkenpraktik forløb, hvor 4 elever ad gangen i 
en uge deltager i køkkenets arbejdsopgaver.  
Eleverne deltager ved fremstillingen af maden, opvask og rengøring. Om aftenen sørger elever og 
tilsyn for kaffe. I weekenden sørger elever og tilsynslæreren for færdigtilberedning af maden samt 
oprydning og opvask. Herudover hjælper eleverne ved større arrangementer på skolen.  
Eleverne vil i løbet af deres køkkenpraktik deltage i alle arbejdsfunktioner, således at de gennem 
det praktiske arbejde i køkkenet får indblik i og erfaring med: Hygiejneregler, ernærings- og 
kostplanlægning samt kostøkonomi og tilberedning af kosten til deres kammerater. Udover de 
køkkenspecifikke opgaver, lærer eleverne endvidere at tilrettelægge arbejdsopgaverne og fordele 
arbejdet i en teamstruktur.  
 
Arbejdsopgaverne udføres i tæt samarbejde med køkkenpersonalet, da elevernes oplevelse af deres 
køkkenpraktik skal være af så positiv karakter som muligt. Personalet i køkkenet, der har 
primærkontakt med eleverne under praktikken, er faguddannet, hvilket sikrer et højt fagligt niveau. 
Eleverne er i praktik fra onsdag morgen til tirsdag aften. Dagen er delt op fra kl. 7.00-13.45, 17.20-
18.30 og 20.45-21.45. Om eftermiddagen deltager eleverne i valgfagene og laver lektier. 
Køkkenpraktikken medregnes som undervisning, og eleverne arbejder individuelt sammen med en 
af de køkkenansatte og kommer i løbet af de fire første dage omkring den kolde mad, det varme 
mad, bagning samt opvask/rengøring. Den sidste dag kan eleverne selv vælge.  
 
Det er en vigtig del af den praktiske del af den Grundtvig/Koldske dimension, så i skoleåret 2019-
2020 deltager skolen i et udviklingsprojekt under navnet ”Køkkentjansen”. Det er et projekt, som er 
støttet af Nordea Fonde, og ”Køkkentjansen” er en indsats, som skal give efterskoleelever øget viden 
om mad og måltider, håndværksmæssige køkkenfærdigheder og lyst til at gå mere i køkkenet. 
 
”Køkkentjansen” fokuserer først og fremmest på en kulinarisk opkvalificering af efterskolernes 
køkkenpersonale gennem et inspirerende forløb af kurser og workshops, hvor de rustes i rollen som 
kulinariske vejledere for efterskoleeleverne. Køkkenpersonalet vil blive opkvalificeret gennem 5 
kurser, hvor de i maj 2019 har været på det indledende internatkursus for at kunne være klar til 
skolestart. Kursusaktiviteterne dækker over forskellige kurser for medarbejderne i køkkenet samt 



Rejsby Europæiske Efterskole Indholdsplan 2019-2020 
17. juni 2019 

 
 

36

elevaktiviteter, der skal planlægges og varetages af køkkenmedarbejderne i samarbejde med 
lærerne. Ud over kurserne vil skoleåret også rumme to obligatoriske elevaktiviteter. 
Vedlagt Indholdsplanen er desuden skolens kostpolitik, hvori det fremgår, efter hvilke principper 
eleverne bespises (side 32). Køkkenpersonalet har en optimal mulighed for at få en ung-voksen 
samtale med eleven i forbindelse med arbejdet. I disse samtaler bliver den køkkenansatte 
præsenteret for nogle andre sider af eleven, som vi kan bruge i det pædagogiske arbejde. 
Køkkenlederen bidrager med disse indtryk, når eleven er på dagsordenen på det ugentlige 
lærermøde, hvor hun er fast deltager. 
 
Pedel og rengøringstjans 
Formålet med elevernes praktiske opgaver er først og fremmest, at man er bedre til at holde rent 
og rydde op, hvis man selv hjælper til.  
 
Eleverne står delvis for den daglige rengøring af skolen under ledelse af den rengøringsansvarlige. 
Rengøringsopgaverne medgår ikke i den daglige undervisning. 
Eleverne skal selv holde orden på deres værelse hver dag. Om tirsdagen er der obligatorisk 
rengøring af værelser og fællesområder samtidig med, at der afholdes lærermøde. 
Rengøringsproceduren for værelser og lejligheder er beskrevet i en manual, der er ophængt på 
alle værelser og lejligheder. Ud fra denne kontrolleres rengøringen af rengøringslæreren 
efterfølgende. Affaldssortering er en naturlig del af skolens dagligdag, så eleverne har derfor både 
en affaldsspand og en genbrugsspand på værelset. Det er vores ambition, at eleverne gennem 
pedellens vejledning bliver bevidste om, hvor meget affald, der kan genbruges. 
Alle elever og lærere gør sammen hovedrent på skolen før længere ferier og hjemrejser.  
 
Skolens vedligeholdelse forestås af en pedel og en pedelmedhjælper samt en medarbejder ansat i 
fleksjob. De elever, der måtte have mellemtimer, kan eventuelt deltage sammen med en fra det 
tekniske personale. Opgaverne består i praktisk arbejde i det grønne område og i forbindelse med 
vedligeholdelse af bygninger og fællesarealer. Praktisk arbejde indgår ikke i skolens 
undervisningsnorm, men anses for at være en vigtig del af traditionen om ”ånd og hånd”.  
 

Lærernes tjenestetidsplan 
Rejsby Europæiske Efterskole følger de fastlagte rammeaftaler for lærernes tjenestetidsplan. Bilag 
til indholdsplan udarbejdes af forstander og funktionsleder.  
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Bilag 

Dagsrytme 
 
Tidspunkt Aktivitet 
 
kl. 07.00 Eleverne, der hjælper med morgenmaden, møder i køkkenet. 
 
kl. 07.30 Morgenmad – eleverne skal sidde i kontaktgrupper ved bordene. 
 
kl. 07.31  Der gøres opmærksom på, at elever der undtagelsesvis endnu ikke er mødt skal 

hentes.  
Morgenmaden sættes i gang når hele bordet er klar. Der hænger en liste over hvilket 
bord, der starter på indersiden af skabslågen i hjørnet. 

 
ca. kl. 07.55 Siges der, at der gerne må ryddes af. Eleverne rydder af i fællesskab. 
 
Kl. 08.00 TV2 News-nyhederne på egen plads i Foredragssalen 
 
Kl. 08.10 Fortælletime, sangtime eller gennemgang og kommentering af tv-avisen. Dette er  

undervisning. 
  
kl. 08.50-12.25 Alm. undervisning, afbrudt af formiddagspause 9.50 – 10.20, hvor eleverne får 

mulighed for brød og personalet samles under uformelle rammer til formiddagskaffe. 
 
kl. 12.30 Middagstilsynet ringer med klokken og køkkenet præsenterer maden. Herefter sørger 

middagstilsynet for, at de respektive ”dagsborde” kommer til buffeten i rigtig 
rækkefølge. De enkelte lærere sidder ved deres respektive kontaktgrupper og tager 
mad sammen med kontaktgruppen. Som udgangspunkt tages der ikke mad ud af 
spisesalen. 

 
ca. kl. 12.55 Siges der, at der gerne må ryddes af. 
 

Der uddeles post i slutningen af måltidet. Når der er ryddet af ringes med klokken, og 
der spørges, om der er nogen, der har meddelelser. Når der ikke er flere meddelelser 
ønskes der ”Velbekomme”. 

 
Umiddelbart efter maden går eleverne i gang med oprydning og rengøring. Det 
tilstedeværende personale tjekker deres respektive områder. Liste over 
rengøringsområder og elever hænger i personalerummet og på elevernes 
opslagstavle. 

 
kl. 13.45 Undervisningen om eftermiddagen starter, men se skemaet for det præcise tidspunkt, 

da det varierer. 
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kl. 16.00 Den første tilsynslærer møder og henter vagttelefonen (Mobil 1) på kontoret. 
Tilsynslæreren sikrer sig, at der står mobil 1 i displayet på omstillingstelefonen. Lav 
gerne et prøveopkald.  

 
kl. 17.30 1-2 andre tilsynslærere møder. Den anden vagttelefon hentes (Mobil 2) på kontoret 

og aftensmaden starter. Tilsynslærerne henter en ”stille-/lektietidsseddel” i skabet i 
spisesalen, så eleverne kan ønske at sidde andre steder end på deres eget værelse. 16-
tilsynet uddeler det varme mad, og en af de andre uddeler post. 

 
kl. 18.10 Stille-/lektietiden starter. To tilsynslærere går rundt indtil kl. 19.25 og giver lektiehjælp 

og taler med dem, der har behov for det. Når alle elever har modtaget besøg startes 
der forfra eller efter behov. Den tredje lærer opholder sig i lektiecafeen, hvor elever 
på lektielisten også opholder sig. Lærerne bytter undervejs under hensyntagen til de 
faglige kvalifikationer, eleverne i lektiecaféen efterspørger. 

   
kl. 19.25 Lektie- og stilletime slutter 

Tilsynslærerne sørger for at være synlige, komme rundt på skolen og hjælpe eleverne 
med aktiviteter. 

 
kl. 21.00 Minimum en af tilsynslærerne deltager i aftenkaffen. Aftenkaffen er ikke obligatorisk, 

men elever som gerne vil deltage, skal være mødt kl. 21.00. Under aftenkaffen kan 
lærerne vælge at lade fællessang, fortælling eller andre former for samværsaktiviteter 
indgå. 

 
Efter endt aftenkaffe sikrer tilsynslæreren sig, at de ansvarlige elever har efterladt 
spisesal og køkken i rengjort stand. 

 
ca. 21.55 Der lukkes, slukkes og låses i opholdsrum og undervisningslokaler.  
 
kl. 22.00 Elever på egne værelser. Begge vagter går rundt på værelserne og siger godnat. 
 
Kl. 22.30 Computer og lignende skal være slukket. 
 
kl. 22.45 Der skal være ro, så alle der vil kan sove. Alt skal være slukket. Vagtlæreren behøver 

ikke at tjekke hvert værelse, men kan nøjes med at gå en hurtig runde og vurdere fx 
lys udefra. 

 Inden de sidste lærere går hjem skal man sikre sig, at skolen er aflåst forsvarligt af 
forsikringsmæssige grunde. 

 
kl. 23.00 De to sidste lære går hjem og nattevagten tager over. Evt. stilles telefonen om og 

alarmen sluttes til. 
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Årsplan og aktiviteter for skolevejledningen ved Rejsby Europæiske 
Efterskole 2019-2020  
 
Målsætning:  
Ø Alle elever skal tilbydes vejledning.  
Ø Vejledningen skal bidrage til at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for 

den enkelte og for samfundet og at eleven indser værdien af at gennemføre en 
uddannelse. 

Ø Vejledningen skal sikre at eleverne træffer et kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg 
med afsæt i de interesser, egne behov, holdninger og personlige forudsætninger og de 
samfundsmæssige muligheder de har. 

Ø Vejledningen skal bidrage til, at eleverne gennemfører en ungdomsuddannelse. Eleverne 
skal gøres bekendt med ungdomsuddannelsernes indhold og krav til den enkelte efter 9. og 
10. klasse. 

Ø Vejledningen skal bidrage til, at den enkelte selv kan søge og anvende informationer. 
Ø Den individuelle vejledning og rådgivning skal medvirke til, at eleven bliver i stand til at 

udarbejde en personlig uddannelsesplan. 
                      
Efterskoleforeningens vejledningssyn 
Hvad er de helt overordnede værdier. Hvad er vejledningen en del af 
Vejledning indgår som en integreret dimension i efterskolens arbejde med at danne og uddanne 
unge til at tage ansvar for eget liv i fællesskab med andre og understøtter den enkelte skoles 
værdigrundlag. 
Vejledning i efterskolen tager udgangspunkt i individet og er en proces, der har til formål at gøre alle 
unge livsduelige, uddannelsesparate og i stand til at træffe kompetente valg for fremtiden. 
 
Hvad skal vejledningen handle om - hvad skal de unge lære i vejledningen 
Vejledningsprocessen skaber muligheder for, at unge udvikler evner, kompetencer og holdninger og 
bliver bevidste om forhold af betydning for deres karrierevalg, så de styrkes i at tilrettelægge 
livsforløb og træffe reflekterede valg. 
Vejledningsprocessen styrker unge i deres overgange til og deltagelse i ungdomsuddannelse og 
arbejdsliv. 
 
Rum og rammer 
Vejledningen udnytter efterskolens særlige rum med mulighed for alsidige, differentierede og 
meningsfulde vejledningstilgange og –aktiviteter. 
Efterskolens fællesskaber er et væsentligt rum for vejledningen. 
 
Samarbejde 
Vejledningen foregår i samspil med de unge, deres forældre og eksterne samarbejdspartnere. 
 
Etik 
Vejledningen tager afsæt i etiske principper om tillid, respekt, ligeværdighed, uafhængighed og 
åbenhed i vejledningen. 
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Efterskoleforeningens vejledningssyn danner baggrund for Rejsby Europæiske Efterskoles vejled-
ningssyn. 
 
Skolevejledningen på Rejsby Europæiske Efterskole 
 
Susan Wiener Jørgensen 
Skolevejleder  
Tove Elkjær 
Skolevejleder 
Berit Søndergaard Larsen  
Skolevejleder  
 
Årsplan for skoleåret 
August 
Vi har i foråret modtaget det nye elevholds tidligere udarbejdede uddannelsesplaner, og vi får de 
sidste detaljer i årets program på plads. 
 
September  
Vi får en endelig afklaring med alle 10. klasserne angående deres ønsker om brobygning til 
ungdomsuddannelserne. Alle elever på dette klassetrin skal i en uges brobygning i uge 46 for at 
kvalificere deres valg af ungdomsuddannelse i foråret. Ud over en gymnasial ungdomsuddannelse 
skal eleverne også vælge en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse.  
 
Uddannelsesdag 1: 
Onsdag d. 4. september afholder vi årets første uddannelsesformiddag.  
Programmet består af en introduktion af den netbaserede uddannelsesbog for indeværende skoleår 
og en præsentation af ”UddannelsesGuiden” (UG.dk) og andre nyttige informationskilder, som 
eleverne kan gøre brug af til at kvalificere deres valg. Vi vil ligeledes fortælle eleverne om 
Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV), så de bliver bekendt med, hvilke områder vi skal vurdere 
dem på i forbindelse med optagelsesproceduren til ungdomsuddannelserne. UPV’en kan I finde 
sidst i folderen. 
 
Oktober 
Uddannelsesdag 2: 
Torsdag den 10. oktober klokken 19.30 får vi besøg af vejledere fra de forskellige 
ungdomsuddannelser i Ribe og Esbjerg 
 
November  
Der er forældresamtaler med faglærerne den 1. november for 8./9. klasserne og den 3. november 
for 10. klasserne, her har I mulighed for også at tale med os.   
 
I uge 46 skal alle 10. klasserne i brobygning på en ungdomsuddannelse i vores lokalområde. Vi 
benytter os i vid udstrækning af ungdomsuddannelserne i Ribe og Esbjerg. I forbindelse med 
brobygningen skriver eleverne deres OSO-opgave. OSO er en forkortelse for Obligatorisk Selvvalgt 
Opgave. Det er en selvstændig opgave, der har den enkelte elevs ønske om studieretning og 



Rejsby Europæiske Efterskole Indholdsplan 2019-2020 
17. juni 2019 

 
 

41

fremtidige jobmuligheder som sit omdrejningspunkt. Opgaven afleveres fredag den 15. november 
inden kl. 9.00. OSO-fremlæggelserne foregår mandag den 18. november og tirsdag den 19. 
november. 
 
I november-december har vi også de første, individuelle samtaler med eleverne. Samtalen tager 
udgangspunkt i deres uddannelsesbog og i deres standpunktskarakterer.   
 
Uddannelsesdag 3: 
Fredag den 6. december løber vores tredje uddannelsesdag af stablen. Emnet for denne dag er de 
almindelige ungdomsuddannelser, hvor der, om formiddagen, er foredrag med elever fra Hf, 
gymnasiet, teknisk skole og handelsskolen. Vi gør fortrinsvis brug af tidligere elever fra Rejsby 
Europæiske Efterskole. Vores elevhold har her mulighed for og lejlighed til at høre om disse 
uddannelser fra en øjenhøjde, der stort set svarer til deres egen. Det er unge mennesker, der 
fortæller uformelt om deres studieliv og om de ting, man ikke kan læse sig frem til. Vi kalder det 
ung-til-ung-vejledning. Om eftermiddagen slutter vi af med en jobmesse i skolens hal, hvor vi gerne 
vil have jer forældre til at deltage. 
Vi vil gerne have forskellige erhverv repræsenteret i skolens hal denne fredag eftermiddag. Hidtil 
har dette arrangement været en stor succes, og de deltagende forældre har sat stor pris på 
samværet med de unge. Ønsker I at deltage i job-messen, kan I skrive en mail til Tove og melde jer 
til. 
 
December 
I december måned vil alle datoer for åbent-hus arrangementer på ungdomsuddannelserne i 
regionerne være at finde på nettet og i lokalaviserne. Vi opfordrer altid eleverne og jer til at deltage 
i disse åbent-hus arrangementer, da de er meget givende i forhold til valget af skole. Som regel 
finder de sted i januar og februar. I tilfælde af at datoen ikke passer jer så godt, er det ofte muligt 
at aftale et besøg og en samtale med en studievejleder på et andet tidspunkt. 
 
Januar 
I løbet af januar og februar måned udfylder vi i samarbejde med eleverne deres uddannelsesplan 
og ansøgning til ungdomsuddannelsen.  
 
Uddannelsesdag 4: 
Fredag den 3. januar.  
Skoleårets fjerde uddannelsesdag hvor eleverne i samarbejde med skolevejlederne udfylder deres 
uddannelsesplan endeligt og kikker på ansøgningsskemaet til ungdomsuddannelserne på 
Optagelse.dk   
 
Fredag den 10. januar er der fagsamtaler for alle fra kl. 13-17. Hvis der er opstået spørgsmål 
angående tilmeldingen til den næste skole, er dette en god lejlighed til at snakke med os. 
 
Det er ikke skolens opgave at erklære den enkelte elev egnet eller uegnet i forhold til elevens 
uddannelsesønske. 
I tilfælde af at vi oplever, at elevens karakterer (primært baseret på standpunktskaraktererne i 2. 
termin i år) eller arbejdsindsats (på baggrund af UPV’en) igennem skoleåret ikke peger direkte mod 
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en gymnasial ungdomsuddannelse, så skal vi indstille eleven til en optagelsesprøve/-samtale. Hvis 
vi indstiller til en optagelsesprøve, giver vi naturligvis besked til den enkelte elev samt til jer som 
forældre. 
 
Marts 
I denne måned kulminerer skolevejledningsarbejdet så at sige. Det er nemlig tidspunktet for 
afleveringen af tilmeldingsskemaerne til de forskellige uddannelsesinstitutioner. Der er en fælles 
tidsfrist for sidste tilmelding til skolerne, men det er vores erfaring, at der er stor forskel på 
tidspunktet for tilbagemeldingen fra skolerne angående optagelse. 
 
April 
I april tager vi en snak med eventuelle tvivlere, der har svært ved at lægge sig fast på, hvad de skal i 
gang med efter sommerferien. På dette tidspunkt får nogle af eleverne også besked fra deres nye 
skoler. 
 
Maj 
Sidst i maj bliver eleverne uddannelsesparathedsvurderet endnu engang på baggrund af de sidst 
givne karakterer.  
 
Angående praktik 
Et skoleår på Rejsby Europæiske Efterskole byder på mange forskellige programpunkter og perioder 
med anderledes undervisning end den, der foregår i klasselokalet. Vi har en forholdsvis pakket 
kalender, og derfor har vi ingen perioder med erhvervspraktik. Hvis der er elever, der ønsker et 
praktikforløb i løbet af deres efterskoleophold, skal det således placeres i én af skoleårets ferier. 

Uddannelsesparathedsbegrebet fra forskellige vinkler  

 
 Undervisningsministeriet 

 
Vejleders fokuspunkter 
 

Ungdomsuddannelserne  

Faglige 
kompetencer 

Karakterer/standpunktskarakterer 
Opgaveforståelse 
Læringspotentiale 
Metodiske kompetencer 
Organisatoriske kompetencer 

Klarer sig fagligt tilfredsstillende 
Forstår, taler og skriver dansk 
Deltager aktivt i undervisningen 
Arbejder engageret 
Kan koncentrere sig 
Kan vurdere sig selv og sit 
arbejde 
Har valgt 2. fremmedsprog 
Aflægger afgangsprøve i alle fag 
Møder stabilt 

Gymnasieuddannelserne 
• Solide faglige kompetencer 

vægtes højst 
• Personlige og sociale 

kompetencer prioriteres 
derefter  

• Fokus på 
læringspotentialet/overskud  
 

EUD-uddannelserne 
• Har fået lidt ud af tiden i 

folkeskolen 
• Tilstrækkelige danskkundskaber 

karakterer (mindst 1,5) 
En stramning af kravene 2015/16 

 
Sociale 
kompetencer 

Relationskompetencer 
Kan indgå i forpligtende fællesskaber 

Kan indgå i sociale relationer 
Kan samarbejde 

EUD-uddannelserne 
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Kostpolitik for Rejsby Europæiske Efterskole 
Kosten skal være varieret, veltilberedt og velsmagende, så eleverne spiser maden. Madtilbuddene 
er ernæringsmæssig korrekte og giver den enkelte elev mulighed for at tilfredsstille deres behov. 
 
Måltiderne:  Morgenmad  07.30 – 08.00 
  Mellemmåltid 1 10.20 – 11.45 
  Middagsmad  12.30 – 13.10 
  Mellemmåltid 2 14.30 – 14.45 
  Aftensmad  17.30 – 18.00 
  Mellemmåltid 3 21.00 
 
Morgenmaden består af cornflakes, müsli, havrefras, havregryn, 2-3 slags brød, ost, syltetøj, 
honning, sukker, rosiner, mælk, A-38, kaffe og the. Derudover tilbydes en speciel ting, hver morgen 
eks.: boller, frugt, juice, knækbrød, kerner, havregrød eller øllebrød. 
 
Middagsmaden planlægges for 14 dage 
Denne planlægning skal indeholde fisk hver 14. dag og fjerkræ 14. dag. Ris, pasta og kartofler 
serveres i hver uge. Derudover serveres hver dag grøntsager/salat og brød. 
 
Aftensmaden planlægges for 1 uge 

Empati 
Lede og tage følgeskab 
Konflikthåndtering 
 

Udviser respekt for forskellighed • Personlige og sociale 
kompetencer vægter højest 

• Støtte fra netværk 
 

Personlige 
kompetencer 

Motivation 
Selvtillid 
Evne til at vælge og træffe 
beslutninger 
Handlekompetence 

Kan tage initiativ 
Har selvværd 
Er kreativ med sine hænder 
Er kreativ i sin tænkning 
Trives (psykisk, fysisk) 
Støtte, rådgivning og vejledning 
fra familien 
 
 
 

Gymnasieuddannelserne 
 

• Motiveret  
• Engageret 
• Stabil i fremmøde 

 
EU- uddannelserne 
 

• Motivation 
• Fremmøde (85 %) 
• Magter en læreproces 

 
Praksisfaglige 
forudsætninger 

 Evne til at handle 
hensigtsmæssigt ifht en opgaves 
omfang og beskrivelse, når 
eleven kan anvende og betjene 
konkrete redskaber og værktøjer 
– det kan være både fysiske og 
digitale – i udarbejdelsen af 
forskellige produkter, fx 
konstruktioner, 
kommunikationsmaterialer, 
indretninger, events, 
kunstneriske fremstillinger el. 
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Ved planlægningen her skal der serveres 1 lun ret, 3 hold pålæg, fisk, leverpostej eller æg, hytteost 
eller kartofler, ost, salat og min. 3 slags brød. Minimælk og kærnemælk serveres altid. 
 
Mellemmåltider tre gange dagligt: 
Mellemmåltid 1: Rugbrød, pålæg og frugt eller grønt 
Mellemmåltid 2: Grove boller, kiks, frugt o.l.  
Mellemmåltid 3: Kage, franskbrød, rugbrød m/ost o.l. samt frugt, kaffe og the 
 
Ud over de faste mellemmåltider fyldes fadene i forhallen med frisk frugt Kl. 14.00 og kl. 19.00, som 
eleverne frit kan tage af.  
 
Hvis elever har sygdomsbetinget behov for speciel diæt tilpasses det efter den enkelte elev. 
 

Personalesammensætning i køkkenet 
 
1 økonoma/køkkenleder 
4 køkkenassistenter 
1 køkkenmedhjælper som fast afløser/tilkaldevikar 
 
4 efterskoleelever 7.00–14.00, 17.50-18.30 og 21.00–21.30. Køkkenpersonalet arbejder alle hverdag 
fra 7.00-14.30 og 16.45-18.45 samt ved specielle arrangementer. Vagtlærerne varetager weekender 
og aftenkaffen. 
 
Køkkenpersonalet skal være synligt og præsenterer hver middag maden i spisesalen. 
 
Eventuelle rester genanvendes i den udstrækning gældende lovgivning tillader det. 
 
Indkøb foretages velovervejet og gennemtænkt. Indkøb planlægges så tilbud og sæsonvare udnyttes 
optimalt. Detailvare indkøbes 1-3 gange ugentligt gerne lokalt, hvis pris og kvalitet hænger sammen. 
Engros indkøbes 2 x ugentligt. 
 
Køkkenet tilbereder så vidt muligt maden selv med et minimum af halvfabrikata. 
 
Alt bagværk undtagen rundstykker bages selv. 
 

Indholdsplan for de korte kurser 
 
Sprogcamp i uge 7 
Med udgangspunkt i skolens værdigrundlag tilbyder Rejsby Europæiske Efterskolen en sprogcamp 
som strækker sig fra søndag den 9. februar kl. 15.00 til lørdag den 15. februar kl. 15.30, dvs. 6 
døgn på efterskolen. Det er en koncentreret uge, hvor samspillet mellem aktiviteter og fritid 
indenfor kostskolens rammer bliver udnyttet optimalt.  
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Eleverne får mulighed for at stifte bekendtskab med og udvikler deres færdigheder og deres evner 
for engelsk som kommunikationssprog i daglig tale og brug. Ugen giver indblik i kulturmødet med 
nedslag i forskellige europæiske lande, hvor der perspektiveres til hverdagen samt ligheder og 
forskelligheder. Gennem mødet med efterskolens samværsformer herunder morgensamlinger får 
eleverne mulighed for at møde landenes kunst, kultur, samfund samt udvikle deres holdninger og 
horisonter i forhold til en fælles europæisk identitet. Eleverne vil møde en bred vifte af 
udtryksformer og får mulighed for at forholde sig kritisk og nuanceret hertil. 
 
Undervisning og samvær 
Der er planlagt aktiviteter både formiddag, eftermiddag og aften på alle dagene, og selve 
undervisningen udgør 22 timer, og desuden er der 7 timer, som kan betegnes som organiseret 
samvær. 
 
Kursusbeskrivelse 
Kurset er åbent for elever, som i skoleåret 2019-20 går i 7., 8. eller 9. klasse. Sprogcampen bringer 
eleverne virtuelt rundt i Europa, hvor de hver dag besøger et nyt land, og arbejder med det 
pågældende lands sprog og kultur. I 2020 vil det være Italien, Spanien, Frankrig, Rusland og 
Storbritannien.  
Kurset vil også gøre brug af skolens meget fine fritidsmuligheder i form af idræts-og 
musikaktiviteter, kreative udfordringer samt biograf. 
 
Aktiviteter  

• Sprogcaféer 
• Aktiviteter i skolens idrætshal 
• Kreative værksteder 
• Film i skolens egen biograf 
• Musik 
• Klatrevæg 
• Teater 
• Gastronomi 
• Og meget andet 

 
Ekskursion 
Ud over de skemalagte aktiviteter er onsdagen afsat til en tur til Flensborg, hvor der er fokus på 
kulturmødet mellem tysk og dansk. Eleverne skal afprøve en del praktiske øvelser. 
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Skema 
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