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Projektbeskrivelse og indholdsplan for Hedens Efterskole 
 
Hedens Efterskole er en almendannende efterskole. Vi er fri af religiøse interesser og andre organisationer. Vi 
henvender os til alle unge i aldersgruppen. Det specielle ved Hedens Efterskole er et hensyntagende miljø, 
hvor også sårbare unge kan trives.  
Ud over de almindelige 8., 9. og 10. klasse fag, tilbyder vi også undervisning i specialklasser for elever med 
faglige udfordringer.  
 
Vi tilbyder linjer indenfor E-sport, Sport og Adventure, Design og fra skoleåret 2021-22 også Storytelling. 
 
Det pædagogiske afsæt 
Skolens værdigrundlag er Grundtvig-Koldsk, hvor det forpligtende fællesskab er omdrejningspunktet. 
Undervisningen er en vekselvirkning mellem det teoretiske og praktisk-musiske og den levende fortælling, 
debatten i frirummet og glæden ved sang og musik. Det er i dette spændingsfelt, eleverne glemmer sig selv, 
oplever livsglæde og derved bliver bedre til at mestre eget liv, knytte og opretholde sociale relationer og 
netværk. 

Værdigrundlag - Fællesskab og nærvær giver styrke og selvværd 
Vi ønsker at styrke de unges sociale, faglige og demokratiske kompetencer. Vi vil styrke de unges syn på eget 
værd ved at vise dem at alle er vigtige brikker i fællesskabet, og at deres bidrag i hverdagen er 
betydningsfuldt for at alle trives. 

Vi har fokus på, at både den enkelte elev og det store fællesskab får oplevelser og udfordringer, der sikrer 
både faglig dygtiggørelse og udvikling af personlige kompetencer. 

På Hedens Efterskole mødes de unge med struktur og forudsigelighed, omsorg og anerkendelse, samtidig 
med at vi guider dem mod voksenlivet, uddannelse og et aktivt liv.  

Vi vil fremhæve at den enkeltes kompetencer ikke kun findes i arbejdet med bøgerne, men i høj grad også̊ i 
håndværket, dagligdagens gøremål og menneskelige relationer. 

Vi vil vise de unge, at demokrati ikke blot er en rettighed, men også̊ er en pligt til at deltage i demokratiets 
overvejelser og handlinger, og åbne deres øjne for livets muligheder og udfordringer.  Vi ønsker at støtte de 
unge i at turde vælge forskellige veje og få mod på at gribe fremtiden som aktive samfundsborgere. 

Vi vil møde eleverne med struktur og forudsigelighed, omsorg og anerkendelse, samtidig med at vi tager dem 
i hånden og guider dem mod voksenlivet, uddannelse, og et aktivt liv som ligeværdige borgere i samfundet. 
Vi vil tilbyde et efterskoleophold i et hensyntagende miljø, med faste strukturer og en forudsigelig hverdag. Vi 
er en alment dannende efterskole med et særligt hensyntagende miljø og medarbejdere med indsigt i de 
unges udfordringer. 
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Familiearrangementer 
Vi mener, at det er essentielt at inddrage familierne til de unge i opholdet på efterskolen. Vi har et udstrakt 
samarbejde med familierne til vores elever. Vi tilbyder desuden forældre og søskende familieweekender, 
samt andre arrangementer med foredrag, debatter og samvær. 
 
Først og fremmest vil vi være sammen med eleverne og deres familier og dyrke den gode samtale, finde det 
sjove i de små ting i hverdagen, dyrke humoren og selvironien, styrke fællesskaberne og retten til at være den 
man er, med respekt for og hensyntagen til hinanden. 
 
Målgruppen 
Er de 13-18-årige svarende til 8.-10. klasses elever, som ønsker et ophold på en almen efterskole med 
forberedelse til ungdomsuddannelse og aktivt voksenliv. Eleverne samlæses efter fagligt niveau, interesser 
og fremtidige uddannelsesønsker. Der undervises dels i boglige fag, dels i linjefag samt i faget Byg og Gro, 
hvor vi dyrker grøntsager og laver forskellige byggeprojekter. Der suppleres med studierejser, udflugter, 
virksomhedsbesøg og projektopgaver. 

Det er vigtigt at understrege, at Hedens Efterskole er en almen efterskole for alle i aldersgruppen. Der 
kræves IKKE særlige PPR-beskrivelser eller lignende for at blive optaget. 
 
Vi tilbyder 
• Sammenlæste hold på max 18 elever  
• Pladser i klasser med specialundervisningstilbud med 2-lærer undervisning og højst 15 elever i hver klasse. 
• Fastlagte bevægelsesmoduler 
• Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse 
• 9.  og 10. klasses afgangsprøve 
• Individuelle støttesamtaler efter behov 
• Nærvær og tid til fordybelse 
• En naturskøn beliggenhed 
• Sund kost med vægt på økologi  
• Praktiske gøremål som madlavning, husholdning og hygiejne 
• Fast kontaktperson og fast pædagog, som deltager i afklarende møder, med forældre og relevante 

fagpersoner 
• Uddannelsesvejledning  
• Mulighed for at en kendt mentor fra efterskolen kan følge eleven på ungdomsuddannelsen 
• En faglig stærk personalegruppe, der har erfaring med målgruppen 
• Linjefag  
• Ekskursioner som kan bestå af: 

o Spændende steder i Danmark 
o Naturoplevelser i Norden 
o Kultur i Europa. 

 
Sådan når vi målet 
Hverdagen på Hedens Efterskole ligger i faste, genkendelige og overskuelige rammer, så de unge kan bruge 
kræfterne på at lære og skabe relationer. Ud over underviserne er der tilknyttet fast pædagogisk personale 
med indsigt og erfaring i sårbare unge. I fællesskab sikrer disse faggrupper en meningsfuld fritid med fokus 
på gode relationer. 
 
De unge indgår i praktiske gøremål, som rengøring, madlavning mv., som led i forberedelsen til voksenlivet. 
Undervisningen omfatter budgetter, bankkonti, skat, hverdagsjura mv. Sund kost, bevægelse og 
afspændings-og vejrtrækningsøvelser indgår som en naturlig del i de unges hverdag. Der er mulighed for 
samtaler med en kostvejleder. Hver dag byder på en fælles motionstur. Alle elever deltager i idræt, hvor der 
også er fokus på motionens og kostens betydning for vores fysiske og psykiske velbefindende. 
 
Beskrivelse af undervisning og andet pædagogisk tilrettelagt samvær 
 
Vi tager udgangspunkt i formålsparagraffen for efterskoler. 
 
Livsoplysning: ”Er lyset for de lærte blot? ” (Grundtvig) 
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Gennem samvær, undervisning, debat og dialog åbner vi de unges øjne for livets muligheder og udfordringer. 
Vi diskuterer etik og filosofi og inddrager de unges egne erfaringer og holdninger i et trygt miljø med plads til 
uenighed. 

Vi vil vise og fremhæve at den enkeltes kompetencer ikke kun findes i arbejdet med bøgerne, men i høj grad 
også håndværket, dagligdagens gøremål og i menneskelige relationer. Vi arbejder også med at kæde den 
teoretiske undervisning sammen med hverdagen og håndens arbejde. 
 
Folkeoplysning: 
”Det er folkeoplysningens kerneopgave at give mennesker redskaber til at begå sig i den tid og det samfund, de 
lever i, så den enkelte ikke bare bliver en passiv tilskuer til tilværelsen, men i stand til aktivt at leve i et moderne 
samfund. ” (Kulturministeriets hjemmeside) 
 
Gennem undervisningen i kulturfag vil vi gøre eleverne bekendt med samfundets opbygning, forventninger 
mellem samfund og borger, og de muligheder der findes, for at skabe sig en indholdsrig tilværelse som aktiv 
samfundsborger. Vi vil vise de unge det kulturelle og historiske fundament det danske samfund bygger på og 
give dem forståelse for andre kulturers baggrunde og ageren.  
 
Demokratisk dannelse 
Vi viser de unge, at demokrati ikke kun er en rettighed, men også en pligt til at deltage i demokratiets 
overvejelser og handlinger. Ikke kun set i forhold til politik, men også i dagligdagen, i foreningslivet, i 
lokalsamfundet, i klasselokalet. Kort sagt, alle situationer, hvor 2 eller flere mennesker er sammen. 
Demokratiske beslutninger skal tages på et oplyst grundlag. Ved samlinger og fællesmøder lærer de unge at 
debattere sagligt og lyttende, gå på kompromis, og gennemføre fælles beslutninger. 
 
Hverdagens program: 
 

7.15 Morgenvækning  
7.30 Fælles morgenmad Sund og varieret morgenmad giver energi til læring 

 
8.00 Morgensamling Vi synger en sang, gennemgår dagens program, taler om, hvad 

der foregår i verden omkring os lige nu. Nogle morgener vil 
byde på fortælling eller andre indslag. 

 
8.15 Undervisning i boglige fag  

 
9.45 Formiddagspause, 

obligatorisk gåtur. 
Mellemmåltid. 

 
10.30 Undervisning i boglige fag  
   
12.30 Frokost 

 

 

13.00 Pause 

 

 

13.30 Undervisning i boglige fag 

 

 

14.30 Linjefag, Fællesmøde, 
rengøring, idræt, 

Vi veksler mellem de 3 fag og en dag med grundig 
værelsesrengøring. Fællesmødet er skolens demokratiske råd. 
Elevrådet styrer slagets gang, og viderebringer forslag til 
lærermødet. Der er deltagende lærere uden stemmeret, der 
hjælper med at facilitere mødet. 



 

kontonr.: 8401 0004287340 · Cvr: 40822321 · www.hedensefterskole.dk

 
16.00 Frivillige aktiviteter 

 

 

17.45 Rengøring af fællesområder De unge skal lære at rengøre og renholde fællesområderne. 
De skal desuden lære om rengøringsmidler og deres betydning 
for miljøet, arbejdsprocesser i rengøringen og deres andel 
individuelle i alles velbefindende.  

 
18.00 Aftensmad 

 

 

18.30 Stilletime Stilletimen tilbringes på værelset med afslapning, 
lektielæsning, hygge med værelseskammeraten. 
Her er der også være tid til at vende stort og småt med en 
voksen. 

 
19.30 Aftenaktivitet  Aftenvagterne tilbyder aktiviteter. Der vil typisk være en fysisk 

aktivitet, en kreativ aktivitet eller bræt- eller kortspil. Der er 
mulighed for individuelle samtaler med en medarbejder. 
Én gang om ugen vil der være en obligatorisk aktivitet. Det kan 
være et foredrag, en koncert, en filmfremvisning til brug i 
undervisningen. En debat om et spændende emne. Nogle 
gange vil der være åbent for interesserede forældre eller 
lokale og andre interesserede. 

 

21.00 Aftensamling The og aftensnack. Vi vender dagen og nogle gange vil der 
være højtlæsning, andre gange yoga, afspænding eller 
massage.  
 

21.30 

 

 

22.00 

På gangene 

 

 

Ro. 

 

Tid til aftentoilette og en snak på sengekanten. Vi opfordrer de 
unge til at aflevere mobiltelefoner og computere. Vi vil gerne 
sikre dem en god nattesøvn. 

 

 

 
Specialundervisning 
På skolen optages årligt en gruppe unge med specialundervisningsbehov. Disse ydes støtte efter vurdering af 
en PPR-psykolog i deres hjemkommune. 

Psykologen vurderer i samarbejde med os, hvor mange timer eleven skal bevilges efter “bekendtgørelse om 
tilskud m.v. til efterskoler og frie fagskoler” §25. Deres specialundervisningsbehov dækkes som 
udgangspunkt i støtteklasser, hvor de modtager både individuel og personligt målrettet undervisning. Vi 
opretter 1-3 støtteklasser afhængig af efterspørgsel. 

Inklusion 
Hvis behovet for faglig støtte er til stede, men er under ni undervisningstimer om ugen, så bliver den unge 
indskrevet som inklusionselev. Her udarbejdes der en særlig kontrakt, der er med til at sikre den unges faglige 
og sociale udvikling. Med den rette støtte, mindre hold mm., giver det os mulighed for at tilrettelægge en 
undervisning, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov. 
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I løbet af skoleåret vil en kontaktlærer være tilknyttet den unge og sikre at vedkommende får den rette 
faglige støtte, og kan gennemføre skolens faglige tilbud på tilfredsstillende vis. De unge går til afsluttende 
prøver og forberedes hertil, så de ikke føler prøven som et uoverskueligt pres men en spændende og 
velkendt udfordring. 

Derudover støtter vi den del af undervisningen, som foregår i det store forpligtende fællesskab, 
efterskoleaftener, fællesture, projektforløb mm. 

Fagene 
 
Dansk 
Formål: I danskundervisningen lægges der vægt på at forbedre den enkeltes skrive- og læsefærdigheder, 
samt udvide de unges forståelse for det danske sprog. 

Indhold: Udover skriftligt arbejde og grammatik arbejdes der med litterære genrer, såsom lyrik, noveller, 
eventyr, sagprosa samt billedmedier såsom malerier og reklamer, multimodale tekster og filmgenren. 
Ydermere præsenteres de unge for tekster på dansk og/eller norsk. 
 
De unge lærer at analysere og fortolke, og bliver præsenteret for forskellige perioder i dansk og nordisk kunst 
og litteratur. Endvidere arbejdes der med temaer, periodelæsning samt forfatterkendskab. 
Der arbejdes med to hovedværker årligt. Det kan være bøger, film o.a. Derudover vil hver dansktime starte 
med 20 minutters læsebånd, for at forbedre elevernes læsefærdigheder. De unge opfordres til at have en 
”frilæsningsbog”, de kan ty til. 
 
Faget er prøveforberedende og i overensstemmelse med “Fælles mål” og står mål med folkeskolens 
prøveforberedende undervisning. Der arbejdes henimod alle elever afslutter skoleåret med Folkeskolens 9. 
klasseprøve (FP9) eller Folkeskolens 10. klasseprøve (FP10). 
 
Timetal: Alle klasser har 4 lektioner á 45-60 min i normaluger. Herudover gives faget 3 hele fagdage a’ 7,5 
timer i løbet af året. Danskfaget indgår i faget Byg og Gro, hvor den teoretiske undervisning kædes sammen 
med hverdagen. Der vil være oplæg, foredrag, filmfremvisning relateret til danskundervisningen i morgen-og 
aftensamlinger, til arrangementsaftener m.v. Der gives minimum 4-5 arrangementsaftener til fremvisning af 
danske dokumentar- eller spillefilm. 
 
Faget er obligatorisk. 
 
Matematik 
Formål: Undervisningen er tilrettelagt så den enkelte får tilgodeset sine behov for faglig udfordring og 
udnytter sine forudsætninger bedst muligt. 
 
Indhold: 
Der undervises i de centrale kundskabs- og færdighedsområder, som bl.a. er: 
• Tal og algebra 
• Geometri 
• Statistik og sandsynlighed 
• Økonomi 
• Matematik i anvendelse  
• Kommunikation og problemløsning 
• Hjælpemiddelkompetence 

Faget er prøveforberedende og i overensstemmelse med “Fælles mål” og står mål med folkeskolens 
prøveforberedende undervisning. Der arbejdes henimod at alle afslutter skoleåret med Folkeskolens 9. eller 
10. klasseprøve (FP9 og FP10) 
 
Timetal: Der gives gennemsnitlig 3,5 lektioner af 60 minutter i alle normaluger. Herudover gives faget 3 hele 
temadage a’ 7,5 timer i løbet af året.  
 
Faget er obligatorisk. 
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Engelsk 
Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at de unge tilegner sig kundskaber og færdigheder, så de 
kan forstå talt og skrevet engelsk og udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig 
udvikle de unges bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. 
 
Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive 
medvirken. Undervisningen bidrager til, at de unge bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til 
fremme af deres videre udvikling. 
 
Undervisningen skal give de unge indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved 
styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. 
 
Indhold: Hver engelsklærer planlægger sin egen undervisningsplan i henhold til opfyldelse af målene 
beskrevet i “Nye fælles mål” for faget engelsk, og undervisningen står mål med folkeskolens 
prøveforberedende undervisning. Faget er prøveforberedende og i overensstemmelse med “Fælles mål” og 
står mål med folkeskolens prøveforberedende undervisning. 
 
Der arbejdes henimod at alle afslutter skoleåret med Folkeskolens 9. klasseprøve (FP9) eller Folkeskolens 10. 
klasseprøve (FP10). 
 
Timetal: I gennemsnit 2,5 lektioner á 60 min ugentligt i normaluger. 
 
Endvidere gives 4-5 arrangementsaftener til fremvisning af engelsksprogede dokumentar- eller spillefilm. 
 
Faget er obligatorisk. 
 
Kulturfag/Medborgerskab 
Formål: At afdække sammenhængen mellem lande eller kulturers historie og trosgrundlag og de samfund vi 
ser i dag.  At give de unge mulighed for at koble fortid med nutid og dermed opnå en forståelse af fremtiden.  

Faget medborgerskab dækker over de klassiske fag: Historie, Religion/kristendom og Samfundsfag. 
 
Hvorfor gør vi som vi gør? Og, hvorfor gør andre det anderledes? Sociologi, Etik og Filosofi. Vi gennemgår 
verdensreligionerne og deres betydning for verdenshistorien og det politiske landskab. Vi ser tilbage på de 
første mennesker og følger verdens udvikling frem til i dag. Vi arbejder med verden efter verdenskrigene. Den 
kolde krig. Konflikten i Mellemøsten. Rusland, Kina m.fl. efter jerntæppets fald. Vi arbejder med FN’s 
verdensmål og deres betydning. 
 
Faget er prøveforberedende og i overensstemmelse med “Fælles mål” og står mål med folkeskolens 
prøveforberedende undervisning. 
 
Timetal: Der gives gennemsnitlig 3,5 lektioner af 60 minutter i alle normaluger.  
 
Faget er obligatorisk. 
 
Naturfag  
Formålet med undervisningen er at sikre de unges mulighed for at opnå̊ viden om naturvidenskabernes 
beskrivelse af naturen samt om samspillet mellem natur, menneske og teknik, herunder en naturlig glæde og 
nysgerrighed for at arbejde med naturvidenskabelige problemstillinger. 
 
Formålet for Naturfag afspejler fagenes særkarakter, som en syntese af de traditionelle naturfag: fysik/kemi, 
biologi og geografi. 
 
Undervisningen giver mulighed for at stimulere og udvikle de unges naturlige interesse og nysgerrighed, og 
dermed evnen til at undres over naturfaglige sammenhænge i deres hverdag. Undervisningen tager i videst 
mulig omfang udgangspunkt i reelle naturfaglige problemstillinger, og vil bl.a. arbejde hen imod, at de unge 
får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til en bæredygtig udvikling og menneskets 
samspil med naturen – lokalt og globalt. 
 
Faget er prøveforberedende og i overensstemmelse med “Fælles mål” og står mål med folkeskolens 
prøveforberedende undervisning. 
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Timetal: Der gives gennemsnitlig 3,25 lektioner af 60 minutter i alle normaluger. 
 
Faget er obligatorisk for 8. og 9. klasse og tilbydes 10. klasse. 
 
Tysk 
Formålet med undervisningen i tysk er, at de unge tilegner sig kundskaber og færdigheder, så de kan forstå 
talt og skrevet tysk og udtrykke sig mundtligt og skriftligt. 
 
Undervisningen skal samtidig udvikle de unges bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug samt om 
sprogtilegnelse. Desuden skal den skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke de unges 
aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at de unge bevarer lysten til at beskæftige sig med 
sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Eleverne skal opnå en indsigt i kultur- og 
samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen 
kultur. 
 
Indhold:  
● Kommunikative færdigheder 
● Sprog og sprogbrug 
● Sprogtilegnelse 
● Kultur- og samfundsforhold 
 
Faget er prøveforberedende og i overensstemmelse med “Fælles mål” og står mål med folkeskolens 
prøveforberedende undervisning. 
 
Der arbejdes hen imod alle elever afslutter skoleåret med Folkeskolens 9. klasseprøve (FP9) eller 
Folkeskolens 10. klasseprøve (FP10). Timetal 3 lektioner á 45 min. 
 
Timetal: Der gives 2 lektioner af 45-60 minutter i alle normaluger. Endvidere gives 3-4 arrangement aftener til 
fremvisning af tyske dokumentar- eller spillefilm. 
 
Faget er et obligatorisk i 8. og 9. klasse. 
 
Idræt 
Formålet med undervisningen i idræt er, at de unge gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og 
refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen 
udvikling. 
 
De unge skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for 
at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund, de er en del af.  
 
Undervisningen skal give de unge forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende 
fællesskab, både i undervisningen og i deres private omgang med hinanden på skolen. Fairplay er et nøgleord 
og der bliver lagt vægt på at alle kan deltage, uanset niveau. 
 
Indhold: Gennem idræt udvikles faglige såvel som organisatoriske og praktiske kompetencer, som kommer i 
spil gennem de forskellige aktiviteter, spil og lege. Undervisningen omfatter forskellige former for aktiviteter, 
der kombinerer sport med områdets geografi, således at de unge gives naturoplevelser gennem aktiviteter 
som f.eks. orienteringsløb, cykling osv. Ydermere vil vi beskæftige os med slagboldspil, boldspil, ultimate, 
gamle lege og dans, som giver muligheder for at anvende og vurdere teknik og regler inden for bl.a. disse 
idrætter. 
 
Faget er prøveforberedende og i overensstemmelse med ”Nye fælles mål” og står mål med folkeskolens 
prøveforberedende undervisning. 
 
Timetal: Der gives gennemsnitlig 1 lektion af 75 minutter i alle normaluger.  
 
Faget er et obligatorisk. 
 
Linjefag 
Formålet med linjefagene er at give den enkelte unge mulighed for at udvikle sine interesser og dygtiggøre 
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sig i selskab med andre. At sætte den enkeltes interesser i spil i en tilrettelagt hverdag, hvor de praktiske og 
boglige pligter også skal passes. At give tid, rum og vejledning til fordybelse, og at åbne de unges øjne for 
andres interesser og livets muligheder. 

Et linjefag er obligatorisk. 

Timetal: Der er afsat 3,5 x 60 minutter om ugen. 

På Hedens Efterskole kan der vælges mellem 4 forskellige linjefag: 
• Esport 
• Design 
• Sport og Adventure 
• Storytelling fra skoleåret 2021-22 

Esport 
På Esport undervises der i teori, strategi, teamwork og målsætninger; teknikker som kan bruges i sporten, 
men også i den daglige undervisning, på en senere ungdomsuddannelse og fremtidig arbejdsplads. 

I forløbet tager vi udgangspunkt i en dialogisk undervisning, da vi tror på, at kommunikation mellem lærer og 
elev, og eleverne imellem, er en ideel tilgang til læring, når vi taler strategier, holdninger og overvejelser. 
Sådan skabes der samtidig et godt fundament både for det sociale på linjen og det e-sportsfaglige. 

Udover et fokus på selve spillet, lægges der stor vægt på samarbejde, kommunikation, teambuilding, 
ergonomi, kost og motion. I det hele taget prøver vi at komme hele vejen rundt om de unge, med e-sport 
som udgangspunkt.  

Sport & Adventure 
I linjefaget ’Sport & Adventure’ udforskes og afprøves forskellige sportsgrene uden- og indendørs. Vi bruger 
naturen til at styrke kroppe og sanser. Alt fra klatring, mountainbike og kajaksejlads på Karup Å til fodbold, 
håndbold og badminton. I løbet af året er der ture med overnatning udendørs i shelter eller telt og mad over 
bål. I Sport & Adventure arbejder vi også med teambuilding, tillids- og samarbejdsøvelser. 

Der er mulighed for at sætte eget præg på faget, ved at komme med ønsker til aktiviteter. Vi tager de unge i 
hånden og skubber til nogle grænser, uden at skubbe nogen udover kanten. I slutningen af året kan de unge 
forhåbentlig stolt se tilbage på hvor seje de har været, og gjort ting de ikke vidste de turde. 

Design 
Linjefaget Design er for dem, der gerne vil udvikle deres kreative evner og ikke bare lære om form og farve, 
men også om, hvordan man kan designe et produkt, sætte det i produktion og markedsføre det. 

I Design tegner vi, laver upcycling og lærer at indrette og dekorere lokaler og værelser med genbrugsfund og 
egne kreationer. De unge får viden om forskellige materialer og kommer til at arbejde med blandt andet træ, 
ler og glas. 

Faget udvikles sammen med de unge, i forhold til deres ønsker for hvad de gerne vil arbejde med. 

Storytelling 
Fra skoleåret 2021-22 tilbyder vi linjefaget Storytelling. Den gode historie findes overalt – fra den velvalgte 
anekdote der styrker båndene mellem mennesker, til den ambitiøse storfilm der lever videre i vores fantasi i 
årevis. Fortællinger kan have mange forskellige udtryk, men de har også meget til fælles, og på linjefaget 
undervises der i, hvilke ingredienser der gør en fortælling god, og om de værktøjer man kan bruge til selv at 
skabe gode fortællinger. 

Der bliver mulighed for at forsøge sig med forskellige medier, genrer og udtryk. Man behøver ikke i forvejen 
at brænde for en udtryksform – vi hjælper de unge til at finde frem til det de synes er spændende at arbejde 
med. 
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Anderledes uger 
 
Introuge 
Introugen skal give elever og lærere en mulighed for at lære hinanden samt skolens område at kende. Det er 
her de unge og personale kan se hinanden an, danne nye relationer og give undervisere og pædagoger 
mulighed for at observere eleverne, således de rette kontaktgrupper, værelsespar, kontaktlærere- og 
pædagoger samt sociale udfordringer afdækkes inden efterskoleopholdets hverdag begynder.  
Ugen byder på prøver i de forskellige fag, så de unge fra start kan placeres i de korrekte klasser og dermed 
giver dem den bedst mulige start på opholdet – både socialt og fagligt. Der vil være lege, samarbejdsøvelser, 
sang og musik om bålet, madlavning, hygge, opgaver i lokalområdet etc. 
 
OSO og Brobygning 
Den obligatoriske selvvalgte opgave laves af alle elever. For 10. klasses elever er den obligatorisk, og 
udfærdiges med baggrund i brobygningsforløbet.  
OSO-opgaven er individuel skal tage afsæt i den unges fremtidsplaner, for at give en forståelse for, hvad det 
kræver af dem, deres uddannelsesvalg, deres faglige- og praktiske formåen etc. 
Vi har valgt, at alle elever skal lave en OSO, da det forbereder 8. og 9. klasses eleverne på arbejdsmetoderne 
samt giver dem et relevant indblik i, hvad de har af ønsker og muligheder og modtage vejledning. Det skal 
udvide de unges karrierehorisonter, og give dem en forståelse af egne muligheder.  
Fremlæggelserne vil også gælde 8. og 9. klasses eleverne, da det skal ses som en øvelse. 
 
Projektuge 
Her skal unge lære at arbejde projektorienteret i et valgt, relevant emne og fag. Projektugen giver en 
forståelse af det valgte emne, samt hjælper til at lære tidsplanlægning – og mål, selvstændigt arbejde, 
samarbejde, at søge hjælp hos lærere og relevante udenforstående fagpersoner (det kan fx være den lokale 
landmand), modtage vejledning og viden-søgning. 
 
Projektugen afsluttes med en fremlæggelse, som skal lære eleverne at tale efter en dagsorden, at fremlægge 
i andres nærvær, være prøveforberedende, at modtage og svare på spørgsmål om emnet, samt give de 
lyttende en større forståelse af det valgte emne.  
 
Teaterproduktion/film 
På Hedens Efterskole vil vi hvert år producere en teaterforestilling eller indspille en film. Manuskriptet skrives 
af de unge selv, med støtte og vejledning fra lærere og pædagoger.  
En teateropsætning eller filmindspilning kræver hårdt arbejde og at alle er indstillede på, at gøre det de kan. 
Det træner de unge i at samarbejde, støtte og opmuntre hinanden, men understøtter også evnen til 
formidling af tekster/sange/ manus. Det kan overføres til brug ved fx eksaminer, fremlæggelser osv. og kan 
derfor ses som tværfagligt arbejde i dansk, engelsk, musik, projekt, drama, kunst og kultur. 
 
De unge får mulighed for at afprøve og udvide grænser, samt styrke selvtillid og troen på, at de kan. Her er 
der mulighed for at fremvise, afpudse og afprøve talenter, som ikke kommer til udtryk i dagligdagen.  
 
Udlandstur 
Udlandsturene skal ses som et supplement til undervisningen i de forskellige sprogfag, samt kulturfag.  
Turene planlægges på en måde, så de unge får det optimale ud af den faglige – og kulturelle undervisning. 
Disse ture kan fx bestå af en tur til Bruxelles, hvor en rundvisning på EU's hovedsæde er omdrejningspunktet 
for resten af turen. Eller at dykke ned i 2. verdenskrigs uhyggeligheder i Berlin. 
 
Disse ture skal ses som alment dannende og skal hjælpe de unge til at opnå en dybere forståelse af den 
kultur, historie og sprog det pågældende land består af, for derigennem at opnå en større forståelse af eget 
og andres liv og muligheder. 
 
Vi er opmærksomme på, at ikke alle elever vil have mod på at deltage på disse ture. I sådanne tilfælde har vi 
undervisning på skolen, som giver samme faglige viden, som de der er på tur modtager. 
 
Outrouge 
Outrougen har flere formål. Dels skal den fungere som evaluering på et afsluttet skoleår; både for 
undervisere og pædagoger, men også for de unge. Både dem der skal fortsætte skolegang på Hedens 
Efterskole og dem der skal videre på en ungdomsuddannelse. De unge får mulighed for at italesætte deres 
oplevelser af skoleåret, og kan komme med konstruktiv kritik, til videre efterrationalisering hos personale og 
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ledelse. 
Derudover byder outrougen på hovedrengøring af hele skolen, inkl. værelser og hovedbygning. Dette gøres, 
så de unge lærer, at man skal rydde op og gøre rent efter sig selv. En outrouge er også en oplagt mulighed for 
at få afsluttet året på en rar og hyggelig måde, samt få sagt ordentligt farvel og tak til personale og elever. 
Ugen vil indbyde til samtale og aktiviteter, personale og de unge imellem. 

Fællesmøder 
Fællesmødet er skolens demokratiske råd. Elevrådet styrer slagets gang, og viderebringer forslag til 
lærermødet. 3 gange om året er der valg til elevrådet. Dette vil give eleverne forståelse for de demokratiske 
processer og give et antal elever mulighed for at få ansvar for demokratiets opretholdelse. Der er deltagende 
lærere uden stemmeret, som hjælper med at facilitere mødet. 

På fællesmødet vil der være mulighed for at vende stort og småt fra hverdagen, samt give de unge 
medbestemmelse og ansvar for egen skolegang- og liv. Fællesmøde er også en måde hvorpå de unge kan 
koble teori fra kulturfag sammen med praksis. 

Fællesmødet er obligatorisk og der er afsat 60 minutter hver 14. dag. Fællesmødet supplerer og suppleres af 
Kulturfag og fællessamlinger. 

Uden for skema 
 
UU-vejledning 
Formål: At hjælpe de unge med at vælge ungdomsuddannelse ud fra interesse og evner. Skolens UU-
vejledere vil sammen med underviserne hjælpe de unge med at træffe kvalificerede valg af 
ungdomsuddannelse. Vejledningen består af både fælles oplæg og individuelle samtaler. 
 
Vejlederne vil i løbet af familieweekenderne, inddrage forældrene og den unge i studievalgsprocessen. Der vil 
desuden være oplæg med både eksterne og interne foredragsholdere om emner, der er relevante for de 
unges valg. Herudover har vejlederne individuelle samtaler med eleverne mindst 2 gange i løbet året. 

Kost 
Sund og alsidig kost er en forudsætning for at vi mennesker er læringsparate og trives. På Hedens Efterskole 
vil vi vise de unge vejen fra jord til bord. Vi vil etablere egen køkkenhave, frugthave og væksthus, og serverer i 
overvejende grad økologiske produkter og fremstiller så vidt det er muligt være maden fra bunden i skolens 
køkken.  

Vi varierer dagene med vegetardage, dage med fisk og fjerkræ, og af og til en dag med kød fra firbenede dyr. 
Vi vil lære de unge at tage hensyn til miljøet gennem valget af kost og bekæmpelse af madspild. 

Vi serverer 3 obligatoriske hovedmåltider hver dag, samt 3 mellemmåltider med frugt, grøntsager, boller, 
knækbrød eller lignende. Vi har hver dag en vegetarisk ret til frokost og aftensmad. 

Skolens dyr 
Skolen har et mindre dyrehold. Mange unge har stor glæde af at omgås dyr, og især sårbare unge kan 
profitere af en blød ven med 4 ben. Foruden to skolehunde og 4 høns vil vi holde geder og andre smådyr. Der 
etableres samarbejde med en lokal rideskole om rideundervisning. De unge skal lære, at dyrene er afhængige 
af, at nogen tager sig af dem og at de her har et ansvar. 

Lokalsamfundet 
Skolen er en del af noget større. Lokalbefolkningen interesserer sig for skolens ve og vel og skolen vil nyde 
godt af områdets faciliteter. Vi vil blandt andet deltage i lokale arrangementer, hjælpe med at holde området 
pænt og ryddeligt, invitere byens befolkning til arrangementer på skolen, og byde på morgensang og brunch i 
nogle af skoleweekenderne. 
 
Hverdagens opgaver 
 
Køkkentjans 
Alle er på skift i køkkenet 3 dage ad gangen 
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I køkkenet deltager de unge i planlægning af dagens opgaver, samt selve forberedelsen af måltiderne. 
Herudover står de for opvask og rengøring af køkkenet efter køkkenlederens vejledning. 
 
Køkkentjansen er hele dage med indlagte pauser. 
De unge lærer om økonomi, råvarekendskab, hjemkundskab, ansvar for fællesskabet, demokrati under 
ansvar. 
 
Huselev 
Alle elever er på skift huselever 2 og 2 en uge ad gangen. De unge rengør opholdsstue, hall, vindfang, 
toiletter, spisesal, gange og gymnastiksal sammen med en voksen, så hovedbygningen altid fremstår rengjort 
og ryddelig. De unge lærer at gøre- og holde rent, om rengøringsprocessor, kemi og knofedt og lærer at tage 
ansvar for fællesskabets velbefindende. 
Eleverne deltager i den almindelige undervisning efter middagen. 
 
Dyre-og havepasser 
Alle er på skift dyre-og havepassere 2 og 2 en uge ad gangen sammen med pedellen. Der fodres og gøres rent 
hos dyrene, vandes og luges i have og drivhus og samles æg og grøntsager til køkkenholdet. 
De unge lærer om dyr og planter, om andres behov for deres omsorg, ansvar for fællesskabet og om 
naturens gang. 
Eleverne deltager i den almindelige undervisning efter 10-pausen hver dag. 


