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Sidst opdateret 04-02-2019 

På alle efterskoler skal der foreligge indholdsplaner. Det skal fremgå af indholdsplanerne, hvordan skolens 
undervisning og samvær sikrer opfyldelse af hovedsigtet i lovens formålsparagraf om livsoplysning, folkelig 
oplysning og demokratisk dannelse.  



 

 

Overordnet indholdsplan 

Indholdsplaner kan måske virke en smule forvirrende, fordi det i virkeligheden hænger sammen med og er 
afhængigt en masse ting. Nedenfor giver vi et overblik for Sorø Gymnastikefterskole: 

Det hele handler egentlig om hvorfor vi driver efterskole og hvordan? 
Den gamle grå mand er naturligvis Grundtvig. Alt det som billedet af ham dækker bygger på den grundtvigske 
tankegang... Vi er jo en Grundtvigsk skole, hvis nogen skulle have misset den i farten.  

Lovgrundlag 

“Loven om de frie skoler” 

Værdigrundlaget 

“Det som vi lægger særligt vægt på” 

Indholdsplaner 

“Sorø Gymnastikefterskoles bidrag til den fremtidige voksne 

og derigennem til samfundet”. 

Det generelle hovedsigte 

En beskrivelse af hvordan vi på SGE opfylder lovens hovedsigte: 

Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. 

Undervisningen 

En beskrivelse af hvordan vi på SGE sikrer opfyldelse af 

lovens hovedsigte gennem undervisning. 

Det pædagogisk tilrettelagte samvær 

En beskrivelse af hvordan vi på SGE sikrer opfyldelse af 

lovens hovedsigte gennem det pædagogisk tilrettelagte samvær 

Hvordan opfylder Sorø Gymnastikefterskole skoleformens hovedsigte 
livsoplysning, folkelige oplysning og demokratisk dannelse? 
Som beskrevet i lovens afsnit om formål og virksomhed skal det i indholdsplanerne beskrives, hvordan hele 
kostskolearbejdet lever op til de tre begreber. Følgende afsnit beskriver først dette i generelle vendinger, 
sidenhen i undervisningsøjemed og slutteligt i forbindelse med det pædagogiske tilrettelagte samvær. 

Beskrivelse af hvordan vi opnår skoleformens hovedsigte 
Generelt 

De tre begreber livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse er komplicerede begreber at 
afgrænse. De lapper ind over hinanden, og de giver mening alt efter hvilken kontekst de opleves i. Det gælder 



 

 

både de situationer begreber opstår i, men også de mennesker der oplever dem. Eleverne møder i det 
daglige mange forskellige mennesker med meget forskellige baggrunde og funktioner på skolen. På den måde 
møder de også de tre begreber på mange forskellige måder, ligesom de tre begreber afspejles og bearbejdes 
forskelligt i den enkelte elev. 

De tre begreber kommer også til syne på mange forskellige planer, og når vi forsøger at beskrive dem bliver 
de tit abstrakte og svære at forholde sig til, hvorfor følgende beskrivelser vil komme med eksempler fra 
hverdagssituationer. Beskrivelserne tager udgangspunkt i personalet på Sorø Gymnastikefterskoles 
formuleringer af, hvordan de oplever de tre begreber. 

Livsoplysning 
• At forsøge at videre erfaringer fra sit eget liv med fokus på de muligheder man har for at få sit 

ønskede liv. 
• Hjælp til personlig udvikling. 
• At lære at passe på sig selv. 
• Oplysning om religion, etik, moral og filosofi. 
• At samtale og dyrke samværet. 
• At give eleverne lyst til livet og lære dem at finde glæden ved at leve. 
• At give eleverne lyst til at forstå sig selv og andre 
• At få tid og hjælp til at reflektere over livet generelt. 
• At blive et dannet og helstøbt menneske 

Folkelig Oplysning 
• Indføring i den Grundtvigske kultur, historie og tankegang. 
• En bred indføring i kultur, kunst, musik, bevægelse, sund kost og levevis og de tusindvis af 

muligheder, man har for at berige liv og samfund. 
• At lære om sociale samværsformer. 
• At får indsigt i de usagte regler og normer, der danner rammen for vores måde at være sammen på 

på fornuftig og behagelig vis. 
• At vise elever og opdrage dem til et forpligtende fællesskab; fællessang, fællesgymnastik, 

fællesspisning etc. 
• Er at lære at glæde sig over det store fællesskab og at lære at undvige mindre gode fællesskaber. 
• Oplysning og forståelse af en verden der består af forskelligheder og modsætninger. 
• At fortælle om rejser. 
• Snak om traditioner. 
• At synge og snakke om sangenes indhold. 

Demokratisk dannelse 

• At kigge længere end vores egen næsetip. 
• En indføring i begreber som tolerance, respekt, almindelig god opdragelse, demokratisk praksis og 

hvordan man kan påvirke samfundet og være med til at ændre det. 
• At lytte til andre end sig selv, og hvis ens forslag bliver nedstemt så få det bedste ud af det i stedet 

for at surmule. 
• At alle ikke altid kan blive tilfredse, og at snakke med eleverne om, hvordan vi finder en løsning, så 

tingene kommer til at fungerer. 
• At lære at diskutere, føre dialog og lytte til andre. 
• At få forståelse for hvordan en menneskeflok organisere sig og hvordan den styres. 
• At få forståelse for hvordan en gruppe kan flytte sig sammen. 
• At lære at tage initiativ for sin egen og for andre skyld. 



 

 

• At øve sig i at samarbejde. 
• Deltagelse i demokratisk undervisning så eleverne får lyst og evner til at deltage i et demokratisk 

samfund 
• At lære at have indflydelse og forstå folkestyrets virke. 
• At dyrke et menneskesyn der bygger på tolerance og rummelighed. 
• At kende til forpligtelser, rettigheder og værdier i vore samfund. 
• At gennemføre demokratiske valggange. 
• At evaluere   

 

  



 

 

Indholdsfortegnelse 

Adventure 

Aktivitetsdag 

Brobygning 

Badminton 

Dansk 

Dans 

Kreativ Værksted 

Drengegymnastik 

Efterskolernes Gymnastikdag 

Engelsk 

Fodbold 

Forældre temadag 

Foto og video 

Fysik & Kemi 

Fællesaften med Højskoleforeningen 

Fysioterapi og fitness 

Galla 

Gammel Elevdag 

Grand-Prix 

Gymnastikopvisninger 

Gymnastikugen 

Gymnastikuddannelse 1 

Juleafslutning 

Kontaktgruppedag 

Kost, sundhed og velvære 

Kroppens dag 



 

 

Matematik 

Motionsdag 

Mundtlige prøver 

Mundtlige prøveperiode 

Musik 

Linjefagstur 

OSO-opgave 

Påskedage 

Parkour 

Pigegymnastik 

Retorikforløb og talekonkurrence 

Rystesammentur eller introtur 

Rytme 

Skilejrskole 

Skriftlige prøver 

Springgymnastik 

Terminsprøver 

Teamgym 

Triathlon 

Tysk 

Vejledning 

Volleyball 

Uddannelsesplan 

Introugen 

Tumbling 

Musisk/kreativ dag 

Mindfullness 



 

 

Introuge 

Vision 
Visionen med introugen er at give eleverne indsigt i skolens hverdag og få lavet et godt skema. 
Derudover at lære hinanden at kende både i mindre og større fælleskaber, herunder sit eget 
værelse. Visionen er også kendskab til området omkring skolen.  

Kontekst 
Introugen varer fra mandag til fredag i den første uge.  

Fokus 
• De daglige rutiner: Morgen - og aften procedurer, spisesituationer, rengøring etc. 
• Gymnastikken. Hvordan er vi sammen i gymnastikken. 
• Klarhed over niveau, skema og valgfag. 
• Hvordan bliver mit efterskoleophold en succes. 

Tegn 
I løbet af ugen arbejdes der med de daglige rutiner: Morgen- og aften procedurer, 
spisesituationer, rengøring etc. Der er også vægt på gymnastikken da det er vigtigt for skolens 
hverdag.  

Handling 
Elever og lærer er meget sammen i denne uge og alle rutiner gennemgås flere gange.  

Evaluering 
Ugen evalueres på et lærermøde, med input fra ledelse og øvrige personale.  

  



 

 

Adventure 

Vision 
Visionen med adventure er at give eleverne idrætslige og sociale udfordringer og oplevelser. Derudover at 
styrke fællesskabet og sammenholdet imellem eleverne. Visionen er også af den enkelte elev får oplevelser 
væk fra skolen og i naturen. At eleven oplever sine evner blive udfordret i naturen og at det håndteres. Det 
giver stor selvtillid.  

Kontekst 
Adventure foregår som valgfag hver onsdag eftermiddag. Hver anden tirsdag er der tale om 4 
undervisningstimer og hver anden er det to undervisningstimer. Det betyder at vi kan fordybe os de lange 
tirsdag og tage væk fra skolen. Der vil også blive en rystesammentur, hvor alle eleverne får mulighed for at 
stifte bekendtskab med Adventure.  Vi er to lærere tilknyttet adventure. En er der på halv tid. Den anden har 
fuld tid.  

Fokus 
I den første periode er der meget fokus på at teste eleverne. Hvad har de af kondital, hvor stærke er de, hvor 
langt kan de løbe mm. I denne periode har vi fokus på elevernes fysiske evner og fortæller dem om hvordan 
krop og træning hænger sammen. Den næste periode er der fokus svømning og sejlads. Vi ser dem an mht. 
svømmeevner af sikkerhedsmæssige årsager. Vi giver dem teknik- og selvtidsmæssige redskaber. I den 
efterfølgende periode vil vi fokusere på klatring og rapeling. De skal lærer at håndtere højder og reb. Vi vil i 
denne periode benytte professionelle instruktører, da vi ikke besidder de fornødne evner. I den sidste 
periode vil vi lave race til eleverne, så de kan prøve hvordan det er at konkurrerer.  

Tegn 
Når vi måler eleverne i starten af året er det for at se, hvordan de udvikler sig. Og at de også kan 
fornemme/måle sig selv. Det giver selvtillid og handlekraft at eleven kan følge sin udvikling. Når eleverne selv 
ønsker at låne udstyr og tage afsted selv på løbeture eller cykelture har de udviklet sig. Flyttet sig. Når vi 
fornemmer og de viser at de kan arrangere og hjælpe andre i de udendørs aktiviteter har de flyttet sig og 
viser medborgerskab. Når de er blevet dygtigt til adventure kan vi også se det.  

Handling 
Eleverne skal kunne blive udfordret ud fra hvilket niveau de er på. Hvor hurtige, stærke og hvor meget de har 
mod på det. Eleverne vil blive delt op ud fra denne pædagogik. Der vil hele tiden være instruktør på som 
holder øje med sikkerhed.  

Evaluering 
Hver gang vi har haft en længere adventuredag vil vil efterfølgende snakke om, hvordan det er gået og hvad 
de har lært. Vi vil vurdere deres evner og engagement - og tage bestik af det i forhold til at give dem ansvar 
og opgaver undervejs i løbet af året.   



 

 

Afslutningsfest 

Fokus 
Afrunde og afslutte det forgange skoleår. 

Visionen 
Opleve den udvikling der har været for den enkelte, men også som gruppe.  

Konteksten 
Eleverne evaluerer deres skoleår, ligesom fællesskabet en sidste gang, opleves i fællessamlinger med 
udvalgte snage m.m. 

Handlingen  
Fælles aktiviteter med udgangspunkt i skoleåret. Evaluering foretages af den enkelte elev. Resultater 
anvendes efterfølgende til skolens selvevaluering. 

Dagen afsluttes med en fest, med dans taler samt underholdning. 

Tegn 
Stor interesse samt seriøsitet for besvarelse af skoleårets evaluering 

Evalueringen 
Som led i skolens selvevaluering.  

 

  



 

 

Aktivitetsdag 

Fokus 
Planlægning og afholdelse af aktivitetsdage.  

Visionen 
Give elever indblik i de mange og forskelligartede opgaver, pligter og ansvar der i forbindelse hermed. 

Konteksten  
I den til stadighed individualiserede hverdag og synspunkter, arbejdes hen imod en fælles opgave. Elever 
opnår herigennem en fornemmelse for demokrati, teoretisk og i praktisk gennemførelse.   

Handlingen 
Elever brainstormer om aktuelle aktiviteter, byder herefter ind på delaktiviteter, som har deres interesse. 
Opgaven består i planlægning af denne aktivitet, der sættes sammen til en større helhed. 

Tegn  
Stor interesse, og især efterfølgende debat om og omkring det afholdte arrangement. 

Evalueringen  
Evalueringen med elever sker løbende gennem skoleåret, men også en gang årligt, som led i skolens 
selvevaluering.  

 

  



 

 

Badminton 

Fokus 
Eleverne skal udvikle sig fysisk, taktisk og sprogligt indenfor sporten. 

Kontekst 
Vi har to lektioners undervisning om ugen i hallen. 

Vision 
Visionen for badminton på SGE er, at eleverne bliver i stand til at forstå taktiske og tekniske elementer i 
spillet, samt bliver i stand til at kunne udføre disse i det egentlige badmintonspil. Derudover skal eleverne 
have tilrettelagt differentieret træning, således at de udvikler sig som badmintonspillere. 

Handling 
Undervisningen vil veksle mellem teknisk, taktisk og teoretisk træning. Således vil handlingen i træningen 
tilsigte, at vi forfølger, fremkalder og realiserer den ønskede evalueringshandling / det i visionen ønskede mål 
for faget. 

Tegn 
Underviseren vil løbende vurdere, om eleverne, via aktiv deltagelse i timen, forbedrer deres færdigheder. 
Tegn på den rette udvikling er teknisk udvikling og taktisk forståelse hos den enkelte elev. 

Evaluering 
Der vil løbende blive evalueret, både som hold og individuelt. På den måde kan underviseren se, hvorvidt 
eleverne nærmer sig målene i visionen. Eleverne får til stadighed en positiv og brugbar evaluering til brug for 
egen udvikling. Evalueringen vil i praksis udføres som daglige observationer af spillernes fodboldmæssige 
udvikling, samt diskussion og vurdering af personlige videooptagelser. 

  



 

 

Brobygning 

Fokus 
Bevidsthed om studieretning. 

Kontekst 
Uddannelse tager udgangspunkt i den enkelte elevs uddannelsesplan.   

Visionen 
Valget til brobygning tager udgangspunkt i den enkelte elevs uddannelsesplan. Det er visionen at den enkelte 
elev blive mere klar på sit fremtidige uddannelsesønske.  

Tegn 
Eleverne bor på skolen, og transporterer sig selv til uddannelsessted.    

Handling 
Eleverne vælger 3 prioriteter, der fordeles efter hvad der er praktisk. Der sker en løbende kontakt 
uddannelsessteder og vores skole imellem. 

Evaluering 
Evaluering med vejleder i forbindelse med udlevering af udtalelse. 

 

  



 

 

Dansk 

Fokus 
I faget dansk inspirerer og motiverer vi eleverne og er dermed medvirkende til, at de bliver ansvarlige i deres 
eget liv. Gennem denne proces udvikles muligheder for livsduelighed og dannelse. 

Kontekst 
Undervisningen bygger på refleksion, intellektuel og faglig viden og kunnen i en vekselvirkning mellem elever 
og undervisere i engageret samspil. Undervisningen sigter mod at danne til tillid, respekt og forståelse for 
egen rolle i et samspil med andre og konsekvenserne af dette. 

Undervisningen bygger desuden på undervisningsministeriets klare mål. 

Vision 
• At vi gennem niveaudeling tilgodeser elevernes faglige udviklingsmuligheder. 
• At vi gennem det daglige arbejde i undervisningen arbejder med tidssvarende arbejdsformer, der 

tilgodeser de krav, der stilles til eleverne i deres videre skole- og livsforløb. 
• At hver elev opnår det maksimale af, hvad eleven fagligt kan præstere.  
• Dette kræver et tæt samarbejde mellem lærerne.  

Tegn 
Glæde, engagement og fordybelse i danskfaglige sammenhænge.  

Faglig udvikling og forbedring hos den enkelte elev, som bl.a. giver sig udslag i lysten til at lære, udvikling af 
kritisk sans og kreativitet. 

Handlinger 
Gennem fælles emner og temaer i tilknytning til skolens øvrige aktiviteter skabes større sammenhæng for og 
forståelse af helheden. 

Vi arbejder med klasseundervisning, selvstændigt arbejde, emneundervisning, værkstedsundervisning, OSO-
opgaven/projektarbejdsformen samt fælles undervisning. Dette skabes bl.a. gennem teamsamarbejde. 

Evaluering 
Vi har skriftlig evaluering af de enkelte undervisningsforløb som en del af synlig læring og ved 
halvårsevaluering i forbindelse med forældresamtaler og karaktergivning. 

  



 

 

Dans 

Fokus 
Der arbejdes målrettet med udviklingen af elevernes kropslige forståelse, det med fokus på grundteknikker 
fra forskellige dansestilarter. Fokus vil være på teknik, groove, flow, musikalitet og udtryk inden for de 
forskellige stilarter. 

Kontekst 
Det niveau der undervises ud fra vil tage udgangspunkt i elevernes forudsætninger for at danse ved årsstart. 
Der vil være en klar forventning om, at den enkelte elev har interesse i at ville dygtiggøre sig og være villig til 
at udfordre og presse sig selv. Det med henblik på at dygtiggørelse kræver hårdt arbejde og en høj grad af 
selvdisciplin. 

Visionen 
Er at opbygge en gruppe der har lyst til at lære, dygtiggøre sig og blive udfordret inden for dansens mange 
facetter. At gruppen har en fælles interesse og engagement i at producere og udvikle koreografier, der i 
nogen grad vil indgå i skolens endelige opvisningsprogram. 

Tegn 
Der er koncentration og aktiv deltagelse i alle timerne. At eleverne bruger tid udenfor undervisningen på at 
øve, forberede og dygtiggøre sig. At eleverne møder nye dansestilarter med nysgerrighed, et åbent sind og 
en lyst til at lære. 

Handling 
Til hver undervisning startes der med en fast opvarmning, som vil skifte et par gange i løbet af året. Herunder 
vil smidighed, styrke, kondition og koordination også være faste elementer. Hensigten er her, at eleverne 
kender materialet så godt, at de får grundteknikkerne på plads og mærker dem på egen krop på ugentlig 
basis, for at kunne overføre disse til det koreografiske materiale. Herudover vil der ud fra en årsplan i 
planlagte forløb arbejdes med forskellige dansestilarter hen over året. Arbejdet med de enkelte 
dansestilarter vil ske gennem arbejdet med grundtrin og koreografi og i nogen grad gennem undervisning i 
stilarternes historiske baggrund. Arbejdet med de enkelte stilarter vil på udvalgte tidspunkter blive bistået af 
gæsteundervisere. 

Evaluering 
Vil foregå løbende hvor eleverne har mulighed for at komme med feedback, ønsker til gæsteundervisere, 
dansegenrer m.m. På det øvede dansehold vil der midtvejs i danseforløbet være en personlig 
feedback/evaluering hvor hensigten er at guide den enkelte danser med henblik på at få mest muligt ud af 
faget. 

   



 

 

Kreativt Værksted 

Fokus 
Eleven udviser nysgerrighed for den kreative proces, samt interesse for nye såvel som kendte værktøjer  og 

materialer. Eleven tager ansvar og byder ind og deler ud af viden og idéer.  

Kontekst 
Underviseren vil møde eleverne med stor idérigdom og inspiration til at videreudvikle egne kreative idéer så 

alle elever føler fremgang og tryghed i skabelses processerne. 

Vision 
Visionen er bl.a. at opnå et kreativt produkt via et godt håndværk, som løbende kan udstilles på skolen i 

dagligdagen eller sideløbende med andre arrangementer på skolen.  

Tegn 
Der er flow og fordybelse i timerne samt plads og overskud til at improvisere og overlade ansvar til elever, 

som får afprøvet egne idéer.  Alle bidrager med et positivt engagement til arbejdet med de idéer og 

materialer der bliver undervist i – også uden for timerne. Eleverne danner et fællesskab der gør at de oplever 

et inspirerende miljø - med frihed til skabelse. 

Handling 
Læreren udviser engagement, møder forberedt op og er til stede for eleverne. Sørge for at imødekomme 

elevernes ønsker og vejlede dem, så de føler sig motiverede. Inddragelse af andre inspirerende elementer så 

som kunstværker, musik, mode, forestillinger osv.  

Evaluering 
Læreren lægger op til åben dialog gennem hele forløbet. Der vil løbende blive evalueret, både som hold og 

individuelt. På den måde kan læreren se, hvorvidt eleverne nærmer sig målene i visionen. Og eleverne får til 

stadighed en positiv og brugbar evaluering til brug for egen udvikling. Evalueringen vil i praksis udføres som 

daglige observationer.  



 

 

Drengegymnastik 

Fokus 
Forståelse, respekt, åbenhed og gymnastisk udvikling. Med udtryk i mantraet sund krop, sund sjæl, bliver 
drengene inspireret til at arbejde hårdt og vil dermed opnå en krop i god form, derudover vil de arbejde imod 
et fælles mål (Gymnastikopvisningen). Igennem praksisfællesskab vil drengene knytte bånd på tværs af 
værelser, kontaktgrupper og familie drengene, bevægelse/trin/rytme, elever der tager ansvar og byder ind. 

Kontekst 
Niveau-differentieret undervisning, så alle elever føler fremgang. I konteksten i forbindelse med 
gymnastikopvisningen, skal alle føle et medejerskab i opvisningen, så alle føler, at de bliver set og er hørt, 
samtidig med de fungerer som ét hold.  

Vision 
Visionen er bl.a. at opnå et godt produkt til forårets opvisninger, udvikle sig fysisk såvel som psykisk og skabe 
fællesskab blandt drengene. Dette kan nås ved, at de andre parametre i plexus modellen er i spil. 

Tegn 
Den enkelte person bidrager med et positivt engagement til fællesskabet igennem indstilling til undervisning 
– også uden for timerne. Drengene vil føle, at ingen kan undværes og, at alle føles centrale for gennemførslen 
af træning og koreografi og, at de dermed hellere vil deltage end at sætte sig ud. Derudover vil der i 
forbindelse med at være aktiv forekomme skader, som vil blive behandlet igennem genoptræning i hallen, 
sammen med de andre drenge, for at den enkelte hurtigst muligt kan deltage igen.  

Handling 
Engagerede lærere, der møder forberedt op og er til stede for eleverne. Sørge for at drenge, der er 
skadede/småsyge (men ikke syge nok til at ligge på værelset) bliver aktiveret ved 
styrketræning/genoptræning eller udstrækning, så man ikke slipper for træning, ved at være skadet. 
Derudover vil inaktiviteten virke demotiverende for de aktive elever.  

Evaluering 
Lærerne kan evaluere sig selv og hinanden indbyrdes, da stemningen i gymnastiksalen er meget sigende for, 
hvordan vores mål bliver opfyldt. Et par gange om året kan vi spørge eleverne lige ud – på en sådan måde at 
vi lægger op til åben dialog.  

 

  



 

 

Efterskolernes Gymnastikdag 

Fokus 
Samvær med øvrige skole, med gymnastik som fokus. 

Visionen  
Er at eleverne oplever den synergi der opstår når mange mennesker mødes om en fælles sag. 

Konteksten 
De mange skoler på Sjælland, samles til fællesoplevelse – gymnastikstævne. Ikke for at konkurrere, men 
udveksle færdigheder samt holdninger og meninger om.  

Handlingen 
En gang årligt, samles skole med gymnastik på programmet, til fællesstævne go fælles opgaver. De enkelte 
skoler for tildelt div. Opgaver, ligesom værtskabet går på tur. 

Tegn  
Stor interesse, og især efterfølgende debat om og omkring det afholdte arrangement. 

Evalueringen 
Evalueringen med elever sker løbende gennem skoleåret, men også en gang årligt, som led i skolens 
selvevaluering.  

 

  



 

 

Engelsk 

Vision 
I den obligatoriske undervisning på Sorø Gymnastikefterskole er formålet at eleverne tilegner sig færdigheder 
og kompetencer, der gør dem i stand til at forstå såvel talt som skrevet engelsk. Undervisningen skal 
derudover udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog, sprogbrug og sprogtilegnelse. Endvidere skal 
undervisningen give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande, hvorved de både 
får styrket deres internationale forståelse, men også forståelsen af deres egen kultur. 

Handling 
Lærerne bestemmer i samarbejde med eleverne undervisningens indhold, såsom emner og tekster. 
Teksterne, der arbejdes med i løbet af året, hentes fra diverse lærebogsmaterialer, internettet, 
engelsksprogede aviser og blade samt fra lyd- og billedmedier. 

Følgende er eksempler på emner, der kunne arbejdes med: 

• Sport: Different Sports, The Olympic Games, Doping, Sports Fanaticism, Hooliganism 
• Historiske forhold: The Second World War, Slavery, Aborigines, Victorian Times 
• Samfundsmæssige forhold: Crime and Violence, Apartheid, Elections in US and GB, School 
• Systems, Northern Ireland 
• Levevilkår: Growing Up, Young in GB and US, Love, Different Life Stiles, Music, Job and Education 
• Menneskerettigheder: Racism and Discrimination 

Kontekst 
På baggrund af nævnte eksempler på emner arbejdes der med de Nye Forenklede Fællesmål: 

Kommunikative færdigheder 

Lyttefærdighed, mundtlig og skriftlig sprogfærdighed, læsning, forståelse og gengivelse af forskellige typer 
tekster/medier, skrivning af længere sammenhængende tekster samt forskellige præsentationsformer. 

Sprog og sprogbrug 

Lære at udtrykke sig hensigtsmæssigt i forhold til gængse sociale omgangsformer samt kunne afpasse 
udtryksformen efter modtager, situation og teksttype. Udvikle elevernes sproglige bevidsthed i forbindelse 
med ordforråd samt forskellene mellem tale- og skriftsprog. Derudover arbejdes der med centrale 
grammatiske områder. 

Sprogtilegnelse 

Udvikling af elevernes læse- og lyttestrategier samt deres evner til at bruge ordbøger, grammatiske 
oversigter og andre hjælpemidler. 

Kultur- og samfundsforhold 

Forbedre elevernes viden om levevilkår, værdier og normer i andre engelsktalende lande. Udvikle elevernes 
evner til at perspektivere tekster til egen kultur og til forhold i engelsktalende lande. Derudover udvikles og 
forbedres elevernes færdigheder i at anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel i mødet 
med mennesker fra andre lande, hvor såvel det skrevne som talte sprog anvendes. 



 

 

Organisering 

Der undervises niveaudelt med 9. og 10. klasser på samme hold. Timetallet er 2 lektioner á 45 min. 2 gange 
pr. uge. 

Tegn 
Det vil løbende blive vurderet om eleverne, via aktiv deltagelse i timen, forbedrer deres kompetencer og 
deres interesse for ikke kun sproget, men også kulturelle forhold i engelsktalende lande og hvor den enkelte 
elev er i forhold til de læringsmål, der er fokus på. 

Evaluering 
Udover løbende evalueringer på de enkelte hold afholdes der mundtlig prøve for 9. klasse og mundtlig og 
skriftlig prøve for 10. klasse i maj/juni. Desuden kan der afholdes skriftlig prøve for 9. klasse efter lodtrækning 
i maj. 

 

  



 

 

Fransk 

Vision 
Visionen for fransk undervisningen på SGE er at eleven tilegner sig kompetencer indenfor mundtlig 
kommunikation, skriftlig kommunikation og kultur og samfund. 

Fokus 
Med udgangspunkt i læringsmålene i de nye forenklede Fælles Mål, vil fokus være på elevens fortsatte 
arbejde med sine skriftlige og mundtlige færdigheder for at eleven får udviklet disse forud for prøverne i 
faget fransk for både 9. Og 10.klassetrin. 

Tegn 
Det vil løbende blive vurderet om eleverne, via aktiv deltagelse i timen, forbedrer deres kompetencer og 
deres interesse for ikke kun sproget, men også kulturelle forhold. 

Handling 
Undervisningen vil veksle mellem tavleundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde. Der vil også blive 
arbejdet efter strukturerne, som man finder i Cooperative Learning.Derudover vil fokus også være på at 
styrke elevernes sprog forståelse gennem forskellige læringsstrategier. Eleven vil også selv skulle lære at 
formulere mål for sin egen læring. 

Kontekst 
Ved at arbejde med emner elevens eget hverdagsliv, vil der arbejdes mod at opfylde læringsmålene for faget 
fransk, som beskrevet i Nye Forenklede Fælles mål fra Undervisningsministeriet. 

Evaluering 
Der vil blandt andet være 1terminsprøve i faget. Derudover vil der blive evalueret både formativt og 
summativt, alt afhængigt af opgavetype og læringsmål. 

  

 

 

  



 

 

Fodbold 

Fokus 
Det er besluttet, at vi på SGE arbejder med følgende hovedtemaer – Relationer – Sport og præstationer – 
kunst, kultur og samfund – udtryk og indtryk – dengang og nu. 

Under hvert af disse emner tilrettelægger fodboldtræneren træning, så eleverne får mulighed for at opnå 
målene i visionen. 

Kontekst 
Ved at arbejde med de fem overordnede emner, 

Relationer – Sport og præstationer – kunst, kultur og samfund – udtryk og indtryk – dengang og nu, vil 
fodboldtræneren skabe en sammenhæng mellem faget fodbold og de aktuelle overordnede emner. Vi vil i 
træningen komme ind på de fem overordnede emner undervejs i året. Således vil vi i hvert emne-forløb 
arbejde fodboldfagligt med det respektive emne i konteksten fodbold. 

Vision 
Visionen for fodbold på SGE er, at eleverne bliver i stand til at forstå taktiske og tekniske elementer i spillet, 
samt bliver i stand til at kunne udføre disse i det egentlige fodboldspil. Derudover skal eleverne have 
tilrettelagt differentieret træning (både individuelt og som hold), således at de udvikler sig som 
fodboldspillere. 

Handling 
Undervisningen vil veksle mellem teknisk, taktisk og teoretisk træning. Dette både udendørs og indendørs. 
Således vil handlingen i fodboldtræningen tilsigte, at vi forfølger, fremkalder og realisere den ønskede 
evalueringshandling / det i visionen ønskede mål for faget. 

Tegn 
Fodboldtræneren vil løbende vurdere, om eleverne, via aktiv deltagelse i timen, forbedrer deres færdigheder. 
Tegn på den rette udvikling er teknisk udvikling og taktisk forståelse hos den enkelte elev. 

Evaluering 
Der vil løbende blive evalueret, både som hold og individuelt. På den måde kan træneren se, hvorvidt 
eleverne nærmer sig målene i visionen. Og eleverne får til stadighed en positiv og brugbar evaluering til brug 
for egen udvikling. Evalueringen vil i praksis udføres som daglige observationer af spillernes fodboldmæssige 
udvikling.  

 

  



 

 

Forældre temadag 

Fokus 
Skabe en fællesforståelse for skolens arbejde for forældre som interessenter. 

Kontekst 
Samarbejde skolen og forældre imellem i forbindelse med skabelsen af et uforglemmeligt og udviklingsfyldt 
skoleår for elever.  

Visionen 
Er at give elever og forældre indtryk af betydningen for deres samspil i vores travle hverdag. 

Tegn  
Stor lyst fra elev og forældreside, til deltagelse og varetagelsen af skolen interesse og behov..    

Handling 
Forældre indbydes ved gentagne lejligheder til deltagelse i skolen hverdag. 

Evaluering 
Evaluering en gang årligt, i forbindelse skolen årlige selvevaluering. 

 

  



 

 

Foto og video 

Visionen 
Lære eleven at forstå og benytte foto- og video-mediet til at sende de budskaber de ønsker. Give eleverne 
forståelse for at foto og video begrebet hænger sammen.  

Fokus 
Vi vil fokusere på at forstå teknikken, i kameraet og computeren, der muliggør det tekniske arbejde. 
Herunder begreberne pixels, fil-formater, ISO, hvidbalance, lukketid. Vi arbejder med mange forskellige 
genrer, herunder stop motion, kortfilm, time lapse, sort/hvid foto, tv-reportage. 

Kontekst 
Der arbejdes med egne iphones og kameraer, både inde og ude. Skolen råder over en smule udstyr som vi 
også benytter. 

Tegn 
Eleverne er veloplagte og viser engagement i timerne. Det vil være et positivt tegn på udvikling hvis elevernes 
afleveringer og bærer præg af udvilking ift. det enkelte fokus på opgaven. F.eks. vurderes om eleven formår 
at benytte lang lukketid. Hvis eleverne desuden bruger deres fritid på at færdiggøre projekterne, må det 
anses for et positivt tegn. 

Handling 
Der arbejdes i grupper, da der oftest skal bruges flere personer til at skabe et video eller foto produkt. Denne 
form vil også skabe mulighed for sparring i grupperne.  

Evaluering 
Hvert delemne afsluttet med en opgave, hvor eleven bliver bedømt af underviseren.  



 

 

 

Fysik & Kemi 

Vision 
Visionen på Sorø Gymnastikefterskole med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og 
indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige 
arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og 
forståelse af den verden, de selv er en del af. 

Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed 
over for naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til 
at lære. Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med 
naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet. Undervisningen skal 
give eleverne mulighed for at erkende naturvidenskab og teknologi som en del af vor kultur og vort 
verdensbillede. 

Fokus 
10 klasse: Mekanik, radioaktivitet, alkohol, madkemi, svingninger (herunder lyd og lys). I 9. klasse: Atomer, 
molekyler og ioner, syrer, baser og salte, kemi, mad og molekyler, biokemi og fordøjelse, radioaktivitet, 
energi og elektricitet, lyd og lys, astronomi og solsystemet. 

Handling 
Fysik/kemi undervisningen veksler mellem praktisk arbejde i laboratoriet, teoretisk arbejde 
(tavleundervisning, opgaveløsning m.v.). Begge dele kan foregå som gruppearbejde og selvstændigt arbejde. 
Der tilstræbes en ekskursion i løbet af året. Undervisningen tager udgangspunkt i hjemmesiderne 
www.fysik10.dk og www.fysikkemifaget.dk og tilhørende forsøgsmappe. Desuden anvendes internettet til 
informationssøgning og fremvisning af animationer, illustrationer, film m.m. Dataopsamling indgår som en 
del af undervisningen.  

Tegn 
I det daglige kigges der på elevernes arbejdsindsats og faglige niveau løbende. Der afholdes en samtale med 
den enkelte elev ved juletid med henblik på at opstille individuelle mål. Der afholdes to forældresamtaler 
årligt. 

Kontekst 
Skolen råder over et fysiklokale. Faget afvikles gennem 2-3 ugentlige lektioner af 45 minutter + nogle 
emnedage. Undervisningen på 9. klasses niveau er obligatorisk. Undervisningen på 10. klasses niveau er 
valgfrit. Undervisningen følger undervisningsministeriets bekendtgørelse for ”Fælles mål 2009”, som kan 
downloades fra www.uvm.dk 

Evaluering 
Der evalueres løbende, når et emne er afsluttet. Evalueringen kan foregå på forskellige måder som f.eks. 
rapportskrivning, multiple choice-tests, begrebskort, eller præsentationer. Der gives karakter to gange og ved 
skoleårets afslutning skal der aflægges prøve. 



 

 

Fællesaften med Højskoleforeningen 

Fokus 
Skolens værdigrundlag, som ”bygger på det levende ord, fortællingen, grundig og alsidig oplysning, refleksion 
samt praktisk og intellektuel viden og kunnen”  

Visionen 
Visionen er formålet med fællesaftenerne, at eleverne gennem bl.a. foredrag, fælles aktiviteter og debat 
bliver aktiv deltager i en holdningsproces samt opnår en viden om forskellige samfundsmæssige aspekter og 
menneskesyn samt indsigt i vores kultur.  

Konteksten 
Skolens højskoleforening indgår som et ekstra tilbud, til nuværende elever, hvor fortællingen og det levende 
ord i særdeleshed kommer til udtryk. Oplevelsen af fællesskabet med andre aldersgrupper, samt erkendelse 
af den ekstra livserfaring er vigtige nøglebegreber i forbindelse hermed.  

Handlingen 
En gang om måneden afholder højskoleforeningen deres møder op skolen, og op til at par gange er disse 
arrangementer, fælles med nuværende elever. 

Tegn 
Stor interesse, og især efterfølgende debat om og omkring det afholdte arrangement. 

Evalueringen 
Evalueringen med elever sker løbende gennem skoleåret, men også en gang årligt, som led i skolens 
selvevaluering.  

 

  



 

 

Fysioterapi og fitness 

 

Fokus 
At få trænings viden både praktisk og teoretisk. Styrke kroppen samt undgå skader.  

Visionen 
Vække interesse for træning og sundhed. At skabe viden om kroppen og træning. Få kendskab til forskellige 
træningsformer praktisk samt teoretisk. Undgå skader gennem vejledning og træning 

Konteksten 
Gennem forskellige træningsformer vil der gives praktisk og teoretisk viden om træning. 

Handlingen 
Der arbejdes ud fra den enkelte fysiske og teoretiske kunnen, samt at kunne arbejde i træningsgrupper. 

Tegn 
Have viden og hvorledes man bruger et træningslokale, samt bruge fitnessmaskinerne. Selv kunne udforme 
et træningsprogram. Elever træner selvstændigt sikkert.  

Evalueringen 
Vil foregå løbende, samt ved selvstændige træningsopgaver. Gennem observationer af træningen og dialog 
med andre idrætslærere.  

 

  



 

 

Galla 

Fokus 
At fejre fællesskabet og venskaber i flotte omgivelser og på en festlig facon. 

Visionen 
En dag, hvor fællesskabet og venskaber fejres på en mere traditionel måde i form af en god middag og 
samtale, forskellige indslag fra både elever og ansatte i form af lancier, dans, taler og sange. Visionen er at 
holde en anderledes aften, hvor eleverne får mulighed for at lægge træningstøjet til side, trække i det flotte 
galla-tøj og få snakket, grinet og hygget sig på en anden måde end til hverdag, samt at få et indblik i kunsten i 
at være en gentleman og en rigtig lady. 

Konteksten 
Middagen foregår om aftenen på en hverdag. Der spises og danses i hallen, som er pyntet flot op. 
Forberedelserne foregår rundt omkring på skolen. 

Handlingen 
Eleverne bruger eftermiddagen i sammenhæng med et par ansatte på at forberede arrangementet rundt 
omkring på skolen, men primært i hallen. Der er små workshops, hvor man kan forberede indslag til aftenen 
og der holdes oplæg om Emma Gad og det at være en gentleman. 
Om aftenen gør drengene og pigerne sig klar hver især og pigerne venter på værelserne for at blive hentet af 
deres galla-partner. Drengene mødes i springcenteret for at trække deres gallapartner for efterfølgende at 
hente deres gallapartner og føre dem ned til festen i hallen. I løbet af middagen forekommer taler, diverse 
indslag og sange. Aftenen slutter af med lancier og dansegulv. 

Tegn 
Stor interesse for at gør noget ud af hallen, indslagene og påklædningen. At eleverne viser sig fra deres 
bedste side og nærme sig gentleman og lady-rollen. 

Evalueringen 
Der evalueres på lærermødet efterfølgende. 

 

  



 

 

Gammel Elevdag 

Fokus 
Værter for skolens tidligere elever, og de opgaver der forbundet med den praktiske genneførelse. 

Visionen 
Give elever indblik i de mange og forskelligartede opgaver, pligter og ansvar der i forbindelse hermed. 

Konteksten 
Skolens holder løbende kontakt til tidligere elever, bl.a. med denne dag. 

Handlingen 
I samarbejde med skolens elevforening afholdes hvert år gl. elevdag. Arrangementets gennemførelse udføres 
af skolens elever, ligesom der vil være opvisning for de gamle elever. 

Tegn 
Stor interesse, og stort lyst og iver for at vise gl. elever, hvad der rører sig i gymnastikkens verden. 

Evalueringen 
Evalueringen med elever sker løbende gennem skoleåret, men også en gang årligt, som led i skolens 
selvevaluering.  

 

 

  



 

 

Grand-Prix 

Vision 
Få en forståelse for hvordan man træner op til en konkurrence, kende de mest basale regler inden for GP, 
kende den disciplin der hører med, forståelse for nødvendigheden af samarbejde, godt resultat ved 
konkurrencer 

Tegn 
Træningen kører mere glat fordi eleverne kender reglerne, og nødvendigheden af overholdelse, elever 
kommer selv med forslag til hvordan serien kan udformes, masser af smil til konkurrencen. 

Kontekst 
Der er gode fysiske faciliteter, god sparring ude fra, eleverne er stort set alle nye inden for grenen 

Fokus 
Træning af kroppen så de krævede momenter kan udføres, sjov og deltagelse, færdiggørelse af serier. 

Handling 
At lære/prøve alle øvelserne i reglementet, at opfordre dem til selv at være en del af udarbejdelsen af 
træningen 

Evaluering 
Kontant evaluering ved konkurrencen kva placering, en snak om hvordan deres træning og arbejdsmoral 
er/har været. 

 

  



 

 

Gymnastikopvisninger  

Fokus 
Samarbejde og fysisk aktivitet i et forpligtende fællesskab. 

Visionen  
Visionerne er, at vi i fremtiden på Sorø Gymnastikefterskole gennem arbejdet med opvisninger er i stand til at 
bevidstgøre eleverne om den enkeltes ansvar i forbindelse med etableringen af et fællesskab, der rummer 
plads til den enkeltes udfoldelsesmuligheder. Det er vores vision, at eleverne tilegner sig en forståelse og 
accept af, at de er en vigtig brik i det store billede. 

Det er ligeledes vores vision at bevidstgøre eleverne om den glæde og energi der opnås gennem musik og 
bevægelse. 

Konteksten 
I forhold til skolens værdigrundlag, er det intensionen at danne til intellektuel, kropslig og kreativ udfoldelse. 
Arbejdet med skolens opvisninger er en løbende proces hvor der til stadighed arbejdes med forståelse for 
fællesskabet og dets virkemidler. Undervisningen og samværet bygger på levende vekselvirkning mellem 
elever og undervisere i engageret samspil. Der arbejdes imod gymnastik shows hvor såvel drenge og piger 
med rytmiske sekvenser og spring indgår i et spændende og vekselfyldt samspil. 

Handlingen  
Består i flere forevisninger fra det tidlige efterår, frem til skoleafslutning ultimo juni, med en stor 
koncentration i marts – april, hvor opvisninger optager en del af elevernes weekend. Gennem, især den 
stramme opvisningsperiode marts-april, oplever den enkelte elev, vigtigheden samt glæden ved at 
kunne/ville løfte i flok. 

Tegn 
Den enkeltes personlige/ kropslige udvikling, tiltagende opmærksomhed overfor andre, tiltagende lyst blandt 
elever til at udfolde sig kropsligt og mere selvsikkert optræde for et publikum. 

Evalueringen 
Evalueringen med elever sker løbende gennem skoleåret, men også i halvårligt som led i skolens 
selvevaluering. 

 

  



 

 

Gymnastikugen 

Fokus 
Samarbejde og forståelsen for et forpligtigende fællesskab. 

Visionen 
Visionen er, at vi i fremtiden på Sorø Ungdomsskole gennem arbejdet med gymnastik ugen er i stand til at 
bevidstgøre eleverne om den enkeltes ansvar i forbindelse med fremstillingen af skolens opvsinger, der 
rummer plads til den enkeltes udfoldelsesmuligheder.  

Kontekst 
I.hh. til skolens værdigrundlag, er det intensionen at danne til intellektuel, kropslig og kreativ udfoldelse. 
Arbejdet med skolens gymnastik uge er en videreførelse af den ugentlige undervisning i gymnastik, hvor der 
til stadighed arbejdes med forståelse for fællesskabet og dets virkemidler. Undervisningen og samværet 
bygger på levende vekselvirkning mellem elever og undervisere i engageret samspil. Der arbejdes imod 
skolens opvisninger, hvor såvel drenge og piger indgår i et spændende og vekselfyldt samspil. 

Handlingen 
Består i flere opvisninger med højdepunktet især er i marts, hvor den enkelte oplever, vigtigheden samt 
glæden ved at kunne/ville løfte i flok. 

Tegn  
Den enkeltes personlige/ kropslige udvikling, tiltagende opmærksomhed overfor andre, tiltagende lyst blandt 
elever til at udfolde sig kropsligt og mere selvsikkert optræde for et publikum. 

Evalueringen 
Evalueringen med elever sker løbende gennem skoleåret, men også i halvårligt som led i skolens 
selvevaluering.  

 

 

 

  

  



 

 

Gymnastikuddannelse  

Fokus 
Eleverne uddannes til at være instruktører for hold i foreningerne. De styrkes til at stå i front og planlægge en 
træning. Fokus på strukturering og evaluering af egen og andres undervisning. 

Kontekst 
SGE vil gerne give eleverne mulighed for at starte deres gymnastikuddannelse i deres efterskoleår, så de er 
rustet til videre forløb i uddannelsen og til at varetage opgaver hjemme i foreningerne. 

Vision 
Eleverne skal nå frem til, hvad det vil sige at tage ansvar for andre. At alle får det bedst mulige ud af den 
planlagte undervisning, og at de formår at kommunikere deres budskab ud til fælles forståelse. 

Tegn 
Eleverne bliver mere modige i undervisning af hinanden og ”kaniner” udefra. De føler sig mere sikre i 
opbygningen og planlægningen af egen undervisningsforløb. 

Handling 
Materialet fra DGI gennemgås i de forskellige facetter. Der arbejdes med: Det legende mennesker, Kroppen 
som maskine, spring og redskabsaktiviteter, bevægelse, kreativitet og musik, didaktik og Dig, dit hold og din 
forening. 

Evaluering 
Eleverne bliver evalueret under hele forløbet, man kan blive sorteret fra undervejs i uddannelsen, hvis man 
ikke lever op til de krav, der stilles til det at være gymnastikinstruktør. Det ender ud med et kursusbevis fra 
DGI. 

 

  



 

 

Juleafslutning 

Fokus  
Fælles fokus på at være sammen omkring de danske/skolens traditioner, når vi fejrer jul.  

Visionen 
At skabe en god afslutning på det første halve år på efterskolen, hvor elever, personale og bestyrelse mødes i 
hyggelige rammer, med tid til snak og god underholdning.  

Konteksten 
Vi har en hel dag, som vi bruger på skolen og i Lynge kirke. På skolen er vi i spisesalen og i hallen. Alt 
personale deltager med familier og bestyrelsen med påhæng er inviteret.  

Handlingen 
Vi har afsat hele dagen til at være sammen omkring juletraditioner: pynte op, bage, forberede 
aftenunderholdning. Vi spiser julemiddag sammen med bestyrelse, familier, elever og personale og synger 
sange får mandelgaver af julemanden på (motorcykel eller havetraktor) med store gaver til både lærere og 
elever. Vi går i kirken hvor eleverne står for forskellige musiske indslag og præsten holder juleprædiken. 
Derefter er der kaffe i spisesalen og dans omkring juletræet. 

Tegn 
Eleverne griner og har det sjovt. Der bakkes op om indslagene og alle byder ind med god stemning.  

Evalueringen 
Arrangementet evalueres på lærermødet 

  

  



 

 

Kontaktgruppedag 

Fokus 
Socialt samvær, samt individuelle ”evalueringer” af skoleåret. 

Visionen 
At overbevise den enkelte elev, samt den hele gruppe, ”beviset” for – vi har rykket os som person, men i 
særdeleshed som gruppe. 

Konteksten  
I henhold til værdigrundlag –”trygge rammer”, mødes elever og kontaktlærer til endelig afslutning af 
skoleåret.   

Handlingen  
En gang årligt planlægges kontaktgruppedag, med eventuelt tilhørende aktiviteter. 

Tegn 
God debat om afholdte dage, med den gode historie om de enkelte gruppers oplevelse. 

Evalueringen 
Afholdes som afslutning på dagen i den enkelte gruppe. 

 

  



 

 

Kost, sundhed og velvære 

Fokus 
Hvad er sundhed i et bredt perspektiv. Både fysisk og psykisk. 

Kontekst 
Kost, sundhed og velvære er med til at forebygge livsstilssygdomme og sygdom i hverdagen. Eleverne skal 
kende til de basale kostråd og træningsmuligheder for netop at opretholde en sund livsstil og undgå sygdom. 
Det er også vigtigt at kende til sammenhængen mellem kost og fysisk aktivitet i forhold til at have energi til at 
deltage i de daglige timer og gøremål på en efterskole. Samtidig skal de lære at lytte til deres krop og de 
signaler den sender, så de i hverdagen træffer de rigtige beslutninger, så de føler sig friske og ovenpå. 

Visionen 
At give eleverne handlekompetence til at vælge en sund livsstil som passer til dem så de føler sig fysisk og 
psykisk godt tilpas 

Tegn 
Eleverne bliver bevidste om den kost, de indtager og dyrker sport og motion hver dag. 

Handling 
Undervisning i ernæring og diskussioner om hvad sund kost er. Gruppearbejde og fremlæggelser omkring 
spiseforstyrrelser. Afprøve forskellige træningsformer, som både styrker den enkelte fysisk og psykisk. Gøre 
brug af massage, afspænding og wellness aktiviteter for at mærke kroppens behov og muligheder for at 
holde pause og slappe af. 

Evaluering 
En afsluttende snak i gruppen i slutningen af valgfags perioden, hvor der evalueres på faget indhold og hvad 
de synes de har opnået. 



 

 

Kroppens dag 

Vision  
Visionen er at give eleverne et indblik i deres fysiske kunnen. I form af test af konditionen, eksplosiv styrke og 
hurtighed. Samt give dem grundviden inden for kost. 

Fokus  
Der vil være fokus på kost, sundhed og kropslig for måren.  

Kontekst 
Dagen afvikles over 4 timer og alle tests vil blive overvåget og styret af en lærer, for det mest objektive 
resultat. 

Evaluering 
Gennem deres resultater får eleverne et indblik i deres kunnen i forhold til de andre elever, samt deres 
konditionen i forhold til den danske befolkning. 

Handling 
I 6 grupper kommer eleverne igennem en film om kost, samt højdespring, længdespring, bip-test, 100m løb 
og kast.  

Tegn  
Aktiv deltagelse til det yderst for at opnå det bedste resultat 

  



 

 

Linjefagsture 

Visionen 
Visionen er at give eleverne et yderligere indblik i kulturen som ligger til grund for deres valgfag. At skabe en 
øget interesse og viden omkring kvaliteter og kompetencer indenfor rytmisk gymnastik, dans, parkour, 
teamgym eller spring. Derudover vil vi også give eleverne en god oplevelse med deres individuelle sportsgren.  

Fokus 
Fokus for skolen er give eleverne en rejseoplevelse, hvor de kommer til at udforske deres linjefag på forskellig 
vis. Vi vil også forsøge at skabe et øget sammenhold blandt eleverne på de forskellige linjer. At give eleverne 
et yderligere indblik i kulturen som ligger til grund for deres valgfag. 

Kontekst 
Studieturene er obligatoriske. De har mulighed for kun at deltage på studieturen for deres eget linjefag. Den 
løber over maximum én uge. Lærerne som er ansvarlige for den enkelte tur bestemmer også indholdet for 
turen.  

Tegn 
Sammenhold, venskab og en øget interesse og forståelse af deres linjefag er alle tegn på linjefagsturens 
vision. 

Praksis 
Er bestemt af de enkelte ledere af turene, men da visionen er den samme for de enkelte ture. Men de 
enkelte ture styrer deres egen praksis.  

Evaluering 
Succeskriterierne for turen er, at eleverne kommer hjem fra turen med øget blod på tanden for at lære mere, 
og har en øget forståelse af deres linjefag.  

 

 

 

 

  



 

 

Matematik 

Vision  
Visionen på Sorø Gymnastikefterskole er at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne får tilegnet sig 
kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge der 
vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Eleverne skal blandt andet lære at vælge den mest 
hensigtsmæssige regningsart i givne situationer og forstå at matematikken er et redskab til problemløsning. 
Endvidere sigter vi mod at klæde den enkelte elev bedst mulig på til videre uddannelse.  

Kontekst 
Faget afvikles gennem 5 ugentlige lektioner af 45 minutter.  Undervisningen er obligatorisk. Undervisningen 
på både 9. og 10. klasses er niveaudelt.  Undervisningen følger undervisningsministeriets bekendtgørelse for 
”Forenklede Fælles Mål”, som kan downloades fra www.uvm.dk www.emu.dk 

Evaluering 
Eleverne afleverer regelmæssigt hjemmeopgaver. 

Vi afholder årligt 2 terminsprøver (efterår og vinter), som ud over at være en evaluering tjener som formål at 
træne eleverne i prøvesituationen og det at arbejde koncentreret i flere timer i træk. Der gives 
standpunktskarakter to gange og ved skoleårets afslutning skal der aflægges prøve. Desuden bruges 
Matematikfessor.dk gennem hele året, hvor eleverne får løbende evaluering. 

Handling 
Undervisningen er en god vekselvirkning mellem traditionelle og eksperimenterende former. Der arbejdes 
med opgaverne enten individuelt eller i grupper. IT inddrages på mange måder, især programmerne 
Geogebra, Matematikbanken og Matematikfessor. I årets løb anvendes ministeriets officielle prøver samt 
selvfremstillede prøver i forskellige emner 

Tegn  
Gradvis forbedring af det individuelle skriftsprog, såvel med henblik på den mere elementære basis regning, 
som det mere komplicerede matematik. Gradvis forøgelse af den faglige og personlige sikkerhed i mundtlig 
fremstilling. Et væsentligt tegn er derudover naturligvis graden af tilslutning. I det daglige kigges der på 
elevernes arbejdsindsats og faglige niveau løbende. Der afholdes en samtale med den enkelte elev ved juletid 
med henblik på at opstille individuelle mål. Der afholdes en forældresamtaler årligt.  

Fokus  
Emner der bl.a. arbejdes med.  

10 klasse: Statistik, algebra, geometri, trigonometri, vækst og økonomi, sandsynlighed/ kombinatorik, 
funktioner (lineære, 2 grads, hyperbler og eksponentielle). Gymnasierelevant stof.  

9. klasse. Målestoksforhold, Geometri, Symmetri og spejling, koordinatsystemet, lineære funktioner, 
herunder tegning af grafer, kombinatorik, sandsynlighedsregning og statistik. 

 

  



 

 

Morgensang/Sangtime 

Fokus 
Morgensang og en halv times sangtime. 

Kontekst 
Det er ofte svært at finde glæden ved at synge med al det isenkram, der i dag er en naturlig del af 
menneskets tilværelse. Håbet er derfor, at eleverne finder glæden ved at synge sammen og indsigt i 
indholdet af forskellige tiders sange. 

Visionen 
At vække interessen for og glæden ved sang og det deraf følgende fællesskab. 

Tegn 
At interessen for at synge vækkes, og at eleverne i højere grad får glæde ved at synge sammen med andre. 

Handling 
Gennem praktisk sang præsenteres sangenes mange facetter og indhold.  

Evaluering 
Evalueringen foregår ved at iagttage udviklingsforløbet fra gang til gang. 

 

  



 

 

Motionsdag 

Fokus 
Sundhed og velvære 

Kontekst 
Sund og rask velvære, er fundamentet for indlæring og koncentration. 

Visionen 
Er en øget selvværd, samt forbedret kondition og koncentration, med medvirkende årsag til bedre indlæring 
og tilegnelse af nye færdigheder.  

Tegn 
Flere og flere elever har øget selvværd, samt bedre koncentrationsevne, ligesom synet af aktive og åndsfriske 
elever er et dagligdagsbillede på vores skole.    

Handling 
Engang om året afsættes en hel dag, til videreførelse af vores daglige arbejde med at forbedre den enkeltes 
fysiske formåen. 

Evaluering 
Evaluering med vejleder i forbindelse med udlevering af udtalelse. 

 

  



 

 

Mundtlige prøver 

Fokus 
Eleverne testes på lige fod med folkeskolen, i de afsluttende prøver. 

Kontekst  
I henhold til vores værdigrundlag –”boglig skole – forventning at kunne afslutte fagene med officielle 
afgangsprøver”. afholdes der årligt i de obligatoriske fag, samt tysk og fysik i 10. klasse. 

Visionen 
Give eleven det bedst mulige afgangsbevis, til brug for videre uddannelse.. 

Tegn 
Der arbejdes intenst og seriøst mod planlægning og gennemførelse af skolens boglige undervisning. 

Handling 
I henhold til ministeriets retningslinjer, planlægges og afholdes afgangsprøver i boglige fag. I samarbejde med 
lokale skole udarbejdes eksamensplan, med fordeling af dato og sted, prøver og censorater. Den mundtlige 
eksamen strækker sig over en periode på 3 uger. 

Evaluering  
Evaluering foregår i samarbejde med lokale skole, i forbindelse planlægning af næste års eksamens plan. 

 

  



 

 

Mundtlige prøveperiode 

Fokus 
Med udgangspunkt i fysisk aktivitet, sigtes der mod opbygning af energi til de mundtlige afgangsprøver 
skoleåret afsluttes med. 

Kontekst 
I en tid med mange mundtlige eksaminer, er det vigtigt med en pause fra bøgerne. Fysisk aktivitet giver et 
godt pusterum, i den ellers så travle tid. 

Visionen 
Skabe god energi samt lysten til at præsterer bedst muligt ved afsluttende prøver. 

Tegn 
Stor aktivitet – samt lysten til at bevæge – gjort tydeligt ved mange deltagere i de enkelte hold.    

Handling 
Når tidsplan for mundtlig eksman foreligger, udarbejdes aktivitetsplan, for hele dagens varighed, med 
forskellige aktiviteter, kendt fra vores dagligdag. 

Evaluering 
Evaluering foregår i forbindelse med skolens årlige selvevaluering. 

 

  



 

 

Musik 

Fokus 
Musikundervisningen  

Kontekst 
Viden om musikkens verden i praksis sætter eleven i stand til at bruge denne verden på et højere niveau end 
ellers i sit fremtidige liv til glæde, afslappelse og fordybelse. 

Vision 
At skabe indsigt i tonernes verden og og give eleverne redskaber til at bruge denne viden i praksis og med det 
mål, at eleverne lærer at erkende musikkens kraft i menneskets tilværelse. 

Tegn 
Gradvis forbedring af kunnen på instrumenter og øget viden om teorien bag musikken.  

Handling 
Samspil og teori i vekselvirkning giver eleverne færdigheder indenfor musikken.  

Evaluering 
Evaluering i slutningen af skoleåret. 

  



 

 

OSO-opgave 

Fokus 
Obligatorisk selvvalgt opgave 

Kontekst 
Projektopgave 

Obligatorisk selvvalgt opgave 

10. klasseelever skal lave en obligatorisk selvvalgt opgave – OSO- som tager udgangspunkt i den enkelte elevs 
uddannelsesplan. 

Visionen 
OSO tager udgangspunkt i den enkelte elevs uddannelsesplan. Det er en selvstændig opgave, hvor eleven skal 
benytte varierede arbejdsmetoder og udtryksformer. Arbejdet med opgaven kan foregå i samarbejde mellem 
to eller flere elever, hvor der er en umiddelbar sammenhæng med de konkrete uddannelsesplaner. Opgaven 
skal afsluttes med et konkret produkt inden for de rammer, som skolen giver mulighed for. En eventuel 
fremlæggelse sker i forlængelse af arbejdet med opgaven. 

Tegn 
Eleverne arbejder med deres opgaver, og de agerer aktivt i forhold til at opsøge viden. 

Handling 
Introduktion til opgaven, tildeling af vejleder og vejledning under processen. Der afsluttes med en 
fremlæggelse, som medfører en bedømmelse i form af en udtalelse og evt. karakter. 

Evaluering 
Evaluering med vejleder i forbindelse med udlevering af udtalelse. 

 

  



 

 

Påskedage 

Fokus  
Samarbejde og kreativ udfoldelse i henhold med udgangspunkt i alm. dannelse. 

Visionen 
Visionen er, at eleverne gennem arbejdet med dette, opnår forståelsen af ”takt og tone”, og betydningen af 
denne forståelse.  

Konteksten 
I.hh. til skolens værdigrundlag, er det intensionen at danne til intellektuel, kropslig og kreativ udfoldelse. 
Undervisningen og samværet bygger på levende vekselvirkning mellem elever og undervisere i engageret 
samspil. Der arbejdes imod den årlige gallafest, hvor såvel drenge og piger indgår i et spændende og 
vekselfyldt samspil. 

Handlingen 
Er den årlige Gallfest, hvor den enkelte oplever elev, vigtigheden samt glæden ved at kunne/ville løfte i flok. 

Tegn 
Den enkeltes personlige udvikling, tiltagende opmærksomhed overfor andre. 

Evalueringen 
Evalueringen med elever sker løbende gennem skoleåret, men også i halvårligt som led i skolens 
selvevaluering.  

 

  



 

 

Parkour 

Vision 
Visionen på Sorø Gymnastikefterskole med undervisningen i Parkour er, at eleverne tilegner sig viden og 
indsigt om glæden ved at bevæge sig. Undervisningen skal medvirke til udvikling af de kropslige og de mange 
forskellige udtryksformer som findes hos den enkelte elev.  

Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed 
over for nye bevægelser, træning og teknik med henblik på at udvikle fantasi og lyst til at lære.  

Fokus 
Der er fokus på alle grundøvelserne i parkour, grundtræning, springøvelser og styrketræning. 

Handling 
Parkour-undervisningen veksler mellem teknik træning, conditioning og spring.  

Der tilstræbes flere ekskursioner i løbet af året.  

Desuden anvendes Internettet til informationssøgning og fremvisning af animationer, illustrationer, film m.m. 
som kan være med til at motivere eleverne. 

Tegn  
I det daglige kigges der på elevernes arbejdsindsats og faglige niveau løbende. Der afholdes en samtale med 
den enkelte elev ved juletid med henblik på at opstille individuelle mål. Der afholdes to forældresamtaler 
årligt. 

Kontekst 
Skolen råder over et springcenter og idrætshal, desuden er der en udendørs parkourbane. 

Faget afvikles gennem 2 ugentlige lektioner af 2x 45 minutter + ekskursioner til forskellige parkourparker.  

Evaluering 
Der evalueres løbende, når et emne er afsluttet. Evalueringen kan foregå på forskellige måder som f.eks. 
rapportskrivning, multiple choice-tests, begrebskort, eller præsentationer. Der gives ikke karakter i faget. 

 

  



 

 

Pigegymnastik 

Fokus 
Forståelse, respekt, åbenhed og udvikling for undervisning, pige-fællesskab, bevægelse/trin/rytme, elever der 
tager ansvar og byder ind. 

Kontekst 
Niveau-differentieret undervisning, så alle elever føler fremgang. 

Vision 
Visionen er bl.a. at opnå et godt produkt til forårets opvisninger, udvikle krops- og performance bevidsthed 
samt opnå kendskab til et udvalg af håndredskaber. Dette kan nås ved, at de andre parametre i plexus 
modellen er i spil. 

Tegn 
Der er flow i timerne samt plads og overskud til at improvisere og overlade ansvar til elever, der løser 
opgaver. Alle bidrager med et positivt engagement til arbejdet med de bevægelser og koreografier der bliver 
undervist i – også uden for timerne. Pigerne danner et fællesskab der gør, at ingen kan undværes og føles 
central for gennemførsel af koreografi og, at de dermed hellere vil deltage end at sætte sig ud. 

Handling 
Engagerede lærere, der møder forberedt op og er til stede for eleverne. Sørge for at piger, der er 
skadede/småsyge (men ikke syge nok til at ligge på værelset) bliver aktiveret ved 
styrketræning/genoptræning eller udstrækning, så de oplever at de ”ikke bare sidder” og demotiverer de 
andre elever. 

Evaluering 
Vi som lærere kan evaluere os selv og hinanden indbyrdes, da stemningen i gymnastiksalen er meget sigende 
for, hvordan vores mål bliver opfyldt. Et par gange om året kan vi spørge eleverne lige ud – på en sådan måde 
at vi lægger op til åben dialog. 

 

 

 

 

  



 

 

Retorikforløb og talekonkurrence 

Fokus 
Der arbejdes med retorik og mundtlighed i en længere periode på danskholdene. Formålet er at give en 
indføring i retorikkens baggrund, grundelementer og retorikken som genre. Intentionen er at forløbet skal 
lede frem mod at eleverne evner at konstruere og siden afholde en personlig tale på de enkelte danskhold. 

Kontekst 
Ved at arbejde med retorikfagets metoder opnår eleverne bevidsthed om arbejdsprocessen fra ide til færdig 
tale. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger ved at være differentieret 
både med hensyn til typer af øvelser og med hensyn til det endelige produkt. 

Visionen 
Læren om retorik er et dannelsesfag, Gennem viden og bevidsthed om sprogets funktioner og 
situationsbestemthed erhverver eleverne kompetencer i retorisk praksis. Derved styrkes deres muligheder 
for at medvirke kvalificeret og aktivt i et demokratisk samfund. 

Tegn 
At eleverne deltager aktivt i timerne og at de som afslutning på forløbet selvstændigt har produceret og 
afholdt en tale for en større forsamling. 

Handling 
Kernestoffet i undervisning vil være følgende: – kommunikationssituationens dele, herunder afsender, 
modtager og kontekst 

– funktion, genre og hensigtsmæssighed 

– retorisk argumentation 

– retorikkens appelformer: logos, etos og patos 

– retorikkens forarbejdningsfaser: inventio, dispositio, elocutio, memoria og actio. Undervisningen bliver 
tilrettelagt, så der veksles mellem forskellige undervisnings og arbejdsformer. Elevernes erfaring med at 
skrive i andre fag inddrages i undervisningen. Eleverne får feedback på deres taler i undervisningen af andre 
elever og læreren. Herunder arbejdes der med konstruktiv kritik eleverne i mellem. 

Evaluering 
Forløbet evalueres ved at der på de enkelte danskhold laves en afsluttende evaluering af hele forløbet som 
afslutning og refleksion på det samlede forløb. Herudover vil evaluering foregå løbende på danskholdene, 
hvor elever skal vurdere og reflektere over egen arbejdsindsats, læringsstil og arbejdsområder. 

 

  



 

 

Rytme 

Fokus 
Udvikling af den kropslige forståelse ved at arbejde med rytme, tyngde, flow, spændstighed og præcision. 
Skabe en musikforståelse, som gør den enkelte i stand til at bevæge kroppen, så det matcher tællinger og de 
forskellige genre inden for gymnastikkens verden. 

Kontekst  
Vi arbejder ud fra det niveau eleverne er på, med en forventning om de har interesse i at dygtiggøre sig. 
Derfor vil vi også udfordre og presse dem igennem alsidige undervisningsforløb. 

Visionen 
Er at opbygge en gruppe af dygtige elever, der tør performe og bidrage med flotte koreografier til det 
endelige opvisningsprogram. At få gruppen til at arbejde som en helhed, der udstråler en sikkerhed og 
bevidsthed om, at de udgør en lille brik i et større billede.   

Tegn 
Der er koncentration og aktiv deltagelse i alle timerne. At eleverne bruger tid udenfor undervisningen, for at 
forbedre og dygtiggøre sig. At indlæringen af koreografier kan gøres hurtigere jo længere ind i skoleåret vi 
kommer. At musikken med tiden inspirerer dem til at bruge kroppen og viser en naturlig forståelse for hvilke 
øvelser, der passer til. 

Handling 
Smidighed, styrke, kondition og koordination vil være en fast del af hver træning. I undervisningen vil vi også 
inddrage forskellige håndredskaber. 

Vi arbejder med gymnastikken i centrum og er stærkt inspireret af dansens grund- og tekniktræning. Ud af 
dette vil udspringe flere forskellig koreografier, hvor nogle vil bruges i opvisningsprogrammet. Eleverne vil 
skulle undervise hinanden og til tider arbejde i grupper for at udarbejde enkelte dele af koreografier. 

Evaluering 
Vil foregå løbende, hvor eleverne har mulighed for at komme med feedback. Samtidig evaluerer vi internt i 
lærerteamet, hvad vi kan gøre bedre og hvilke ting, der fungerer godt. 

 

  



 

 

Skilejrskole 

Vision 
Visionen med skituren er at give eleverne idrætslige og sociale udfordringer og oplevelser. Derudover at 
styrke fællesskabet og sammenholdet imellem eleverne og imellem lærer og elev. Visionen er også af den 
enkelte elev skal opdage hvor god på ski man kan blive på en uge hvis man ønsker det. 

Kontekst 
Skituren foregår i uge 2 og næsten alle ansatte deltager enten som instruktører eller som tilsynsfolk. Turen 
varer 7dage og 6 overnatninger inkl. rejsetid. 

Fokus 
De første 2-3 dage er nybegynderne opdelt på hold med tilknytning af instruktører. Øvrige dage køres der 
med lærer. Øvrige elever inddeles på hold efter færdigheder og løber på pister efter passende sværhedsgrad.  

Tegn 
I løbet af ugen arbejdes der med alpint skiløb og snowboard. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs 
færdigheder. Færdighederne opøves så eleven selv kan arbejde videre og dermed dygtiggøre sig. 

Handling 
På hvert skihold er tilknyttet en til to lærer. Muligheden for at skifte hold vurderes dagligt når personalet 
holder møde. Der sørges for de fornødne sikkerhedsmæssige tiltag. 

Evaluering 
Ved hjemkomst evalueres der på lærermøde, med input fra elever og øvrige personale.. 

 

  



 

 

Skriftlige prøver 

Fokus 
Eleverne testes på lige fod med folkeskolen, i de afsluttende skriftlige prøver. 

Kontekst 
I henhold til vores værdigrundlag –”boglig skole – forventning at kunne afslutte fagene med officielle 
afgangsprøver”, afholdes der årligt skriftlige prøver i de obligatoriske fag. 

Visionen 
Give eleven det bedst mulige afgangsbevis, til brug for videre uddannelse. 

Tegn 
Der arbejdes intenst og seriøst mod planlægning og gennemførelse af skolens boglige undervisning. 

Handling 
I henhold til ministeriets retningslinjer, planlægges og afholdes afgangsprøver i obligatoriske fag. 

Evaluering 
Evaluering foregår en gang årligt i forbindelse med skolens selvevaluering. 

 

  



 

 

Springgymnastik  

Fokus 
Spring som linjefag på Sorø Gymnastikefterskole. 

Kontekst 
Med udgangspunkt i udsagnet ”sundt legeme = sund sjæl”, er vigtigheden for fysisk udfoldelse af stor 
betydning. Yderligere er personlig succes et af nøglebegreberne, og med den synlige målbarhed der 
eksisterer, bliver det tydeligt for alle om udviklingen sker i overensstemmelse med udført arbejde.  

Der lægges stor vægt på den enkeltes udfoldelsesmuligheder, således forstået et der ikke er et fælles ”loft” 
for udviklingen, men det er den enkelte elev lyst, vilje samt evner der sætter den øvre grænse for personlig 
kropslig udvikling. 

Visionen 
Visionen er at vække interesse for faget, ligesom at vedligeholde samt udvikle den enkeltes færdigheder, 
således at eleverne på SGE, i fremtiden vil kunne deltage i, og præge udviklingen af springgymnastikken. En 
yderligere vision er, at personlig samt kropslig udvikling på dette felt, bidrager til at godt helbred samt større 
energi og tro på egne evner, som anvendes på alle andre områder for den enkelte elev.   

Tegn 
At interessen vækkes, søgningen til faget er stort, stor aktivitet i det daglige samt frivillige arbejde, og at 
eleverne i højere grad bliver gjort opmærksom på at man kan mere end man tror. 

Handling 
Der arbejdes med udgangspunkt i den enkeltes kunnen og formåen, og i samarbejde med den enkelte elev 
arbejdes der målrettet med opnåelse af personlige mål med faget. 

Evaluering 
Evalueringen foregår løbende gennem hele forløbet. 

 

  



 

 

Mindfullness 

Fokus  
Der arbejdes målrettet med udviklingen af elevernes kropslige forståelse, det med fokus på grundteknikker 
fra bla. Yoga, acro-yoga, mindfulness. Fokus vil være på styrke og smidighed f krop og sind. 

Kontekst  
Det niveau der undervises ud fra vil tage udgangspunkt i elevernes forudsætninger og viden fra årsstart. Der 
vil være en klar forventning om, at den enkelte elev har interesse i at ville dygtiggøre sig og være villig til at 
udfordre sig selv. Det med henblik på at dygtiggørelse kræver selvdisciplin.  

Visionen  
Er at opbygge en gruppe der har lyst til at lære, dygtiggøre sig og blive udfordret inden for krop og sind. At 
gruppen har en fælles interesse og engagement og får et naturligt forhold til kroppen. 

Tegn  
Der er koncentration og aktiv deltagelse i alle timerne. nysgerrighed, et åbent sind, en lyst til at lære og sætte 
ord på.  

Handling  
Til hver undervisning startes der med en grund opvarmning, som vil skifte et par gange i løbet af året. 
Herunder vil smidighed, styrke og koordination også være faste elementer. Hensigten er her, at eleverne 
kender deres egen grænse og ved hvordan de arbejder videre for udvikling.   

Evaluering  
Vil foregå løbende hvor eleverne har mulighed for at komme med feedback, ønsker m.m. 

 

 

  



 

 

Terminsprøver 

Fokus 
Give elever mulighed for at afprøve procedure samt situationen ved de afsluttende prøver. 

Kontekst 
I henhold til at vi er en boglig skole, med afsluttende eksaminer skriftlig, gives den enkelte elev muligheden 
for at afprøve dette inden det for alvor gælder. 

Visionen 
Er at give eleven et bedre overblik og tid og sted, for derved at kunne organisere den senere på året 
kommende afsluttende eksamen. 

Tegn 
Elevernes engagement og seriøst gennemarbejdede opgaver.    

Handling 
En gang årligt, planlægges skriftlige terminsprøver i vores obligatoriske boglige fag. Dagene tilrettelægges 
med terminsprøver formiddag, samt alm. Undervisning eftermiddag. 9 klassernes ”korte” prøver 
tilrettelægges dog om 2 eftermiddage. 

Evaluering 
Evaluering foregår på de enkelte fag hold, hvor opgaver og resultater gennemgås. 

 

  



 

 

TeamGym 

Vision 
Der arbejdes målrettet mod at indøve rutiner i både spring og rytme, som lever op til det gældende 
reglement. Målet er at yde den bedst mulige indsat ved efterskole DM i teamgym. 

Tegn 
Eleverne møder veloplagte og engagerede til træning og yder hver gang deres max. I løbet af året bevæger 
eleverne sig i den rytmiske del med mere og mere synkront, sværheden øges og overskuddet til at udtrykke 
sig æstetisk melder sig. I springene ses der større og større sikkerhed. 

Kontekst 
 Vi bruger de moderne springfaciliteter samt den store idrætshal til at lave rytmeserien i de rigtige forhold. 
Skolen er i besiddelse af et rytmegulv af den karakter, som eleverne skal udføre koreografien på til 
konkurrencen. Stort set alle gymnasterne har bekendtskab og erfaring med disciplinen. 

Fokus 
Der trænes målrettet på én rytmeserie og på udvalgte momenter afhængigt at gymnasternes niveau. 
Springmæssigt arbejdes der på at opnå en hvis ensartet hed både sværhedsmæssigt og teknisk. 

Handling 
Vi træner både i rytme og spring de grundfærdigheder, som er forudsætning for at kunne øge sin sværhed. 
Senere øver vi i detaljer henholdsvis den færdige rytmeserie og de færdige spring. 

Evaluering 
Gymnasterne vurderes flere gange i løbet af året. Både til test konkurrencer internt i huset og til 
konkurrencer ude af huset. 

 

 

  



 

 

Triatlon 

Fokus 
Socialt samvær, motion samt individuelle præsentation 

Visionen 
At overbevise den enkelte elev, samt hele gruppen om at det at lave hård motion er ok, og at man kan mere 
end man selv tror. 

Konteksten  
Vi er skole der sætter fokus på motion og bevægelse. 

Handlingen  
En gang årligt planlægges triatlon. 

Tegn 
Godt humør, med den gode historie/ oplevelse for den enkelte og gruppen. 

Evalueringen 
Afholdes som afslutning på dagen for de ansvarlige lærer.  

 

  



 

 

Tumbling 

Fokus 
Udvikling, individuel præstation, motion og fællesskab 

Kontekst  
Med udgangspunkt i udsagnet ”sundt legeme = sund sjæl”, er vigtigheden for fysisk udfoldelse af stor 
betydning. Yderligere er personlig succes et af nøglebegreberne, og med den synlige målbarhed der 
eksisterer, bliver det tydeligt for alle om udviklingen sker i overensstemmelse med udført arbejde.  

Der lægges stor vægt på den enkeltes udfoldelsesmuligheder, således forstået et der ikke er et fælles ”loft” 
for udviklingen, men det er den enkelte elev lyst, vilje samt evner der sætter den øvre grænse for personlig 
kropslig udvikling.  

Visionen  
Visionen er at vække interesse for faget, ligesom at vedligeholde samt udvikle den enkeltes færdigheder, 
således at eleverne på SGE, i fremtiden vil kunne deltage i, og præge udviklingen af springgymnastikken. En 
yderligere vision er, at personlig samt kropslig udvikling på dette felt, bidrager til at godt helbred samt større 
energi og tro på egne evner, som anvendes på alle andre områder for den enkelte elev.  

Tegn  
At interessen vækkes, søgningen til faget er stort, stor aktivitet i det daglige samt frivillige arbejde, og at 
eleverne i højere grad bliver gjort opmærksom på at man kan mere end man tror.  

Handling  
Der arbejdes med udgangspunkt i den enkeltes kunnen og formåen, og i samarbejde med den enkelte elev 
arbejdes der målrettet med opnåelse af personlige mål med faget.  

Evaluering  
Evalueringen foregår løbende gennem hele forløbet. 

 

 

  



 

 

Tysk 

Fokus 
I tysk motiveres der til at tale sproget, få en forståelse for det, der til tider kan virke meget svært og 
uoverskueligt. Der lægges samtidig vægt på baggrunden for sprogets opbygning på grammatisk plan. 

Kontekst 
Faget deles op i emner, som eleverne kan identificere sig med fra egen hverdag. Det er vigtigt, at der er noget 
genkendeligt i det, der arbejdes med, når sproget kan virke svært. I gennem teksterne gennemgås 
baggrunden for den grammatiske opbygning af sætninger, og det videreføres til grammatiske øvelser, så det 
gerne skulle give en sammenhæng for eleverne. 

I 10.klasse er der mere fokus på de tyske kultur- og samfundsforhold, og der kan arbejdes dybere fra 9.klasse 
med dette emne. 

Vision 
Visionen for faget er, at eleverne bliver i stand til at begå sig i tysksprogede lande og ved den afsluttende 
prøve. Det er målet, at eleven føler sig tilpas med situationen; at kommunikere med tysktalende personer. 

Tegn 
Eleverne viser glæde og engagement, de stiller spørgsmål til lærer og andre elever, deres arbejde bliver mere 
seriøst og mange oplever aha-oplevelser, når tingene falder på plads for dem. 

10. klasserne opdager mere sikkerhed i deres forståelse af sproget og grammatikken, da nogle ting dukker op 
igen, der oplever de genkendelsens glæde, og det virker på nogle motiverende, så føler de sig lidt foran. 

Handling 
Der arbejdes med forskellige metoder, herunder gruppearbejde, værksteder, alene, to og to mm. Samtidig 
bruges multimodale tekster, som er lytteøvelser, film og billeder, som gør undervisningen mere levende og 
vekslende. 

Evaluering 
Der evalueres løbende med fremlæggelser, skriftlige afleveringer og karaktergivning. 

 

  



 

 

Vejledning 

Fokus  
Der fokuseres på den enkelte elevs uddannelsesønske m.h.p. at vælge den rigtige uddannelsesretning. 

Kontekst 
Der er fra regeringen forventning om at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, 
hvilket medfører et stort ansvar på vejledningen. Derfor er der hele året fokus på vejledningen på Sorø 
Gymnastikefterskole. 

Elever skal aflevere tilmelding til ungdomsuddannelserne midt i marts måned.  

Visionen: At sikre at eleverne finder sig til rette på Sorø Gymnastikefterskole, så de kan gennemføre et helt 
skoleår, og at sikre, at eleverne træffer et kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg med afsæt i de 
forudsætninger, eleven har. - at give eleverne viden om og indsigt i de uddannelsesmuligheder, der tilbydes 
efter 9.og 10. klasse.  

Vision 
At eleverne oplever en kvalificeret sparring i deres søgning efter uddannelsesvalg samt reel oplysning om 
diverse forhold på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet 

Tegn 
At eleverne forholder sig til deres egen rolle i forhold til gennemførelse af et efterskoleophold, og at de aktivt 
undersøger og træffer beslutninger vedrørende U-plan og ungdomsuddannelse. 

Handling 
Der er planlagt samlinger i større og mindre grupper i efteråret, der først og fremmest har til formål er at få 
at vide, hvad eleverne tror de vil efter dette skoleår, og desuden afdække, hvordan de trives på efterskolen. 
Gruppesamtaler og individuelle samtaler understøtter processen med at eleverne udfylder uddannelsesplan 
og ansøgning til ungdomsuddannelse. Desuden kan eleverne opsøge vejlederne i forbindelse med spørgsmål 
om til- og fravalg af fag, om ungdomsuddannelser og spørgsmål af mere privat art, der har betydning for 
deres skolegang.  

Evaluering 
Der evalueres løbende på hele proceduren og der gives efterfølgende bedømmelse på kemaer fra vejlederne 
og udefra kommende spørgeskemaer 

 

  



 

 

Volleyball 

Fokus 
Udvikle færdigheder og basisslag, som sætter eleverne i stand til at spille volleyball som et hold, hvor der 
opnås samspil og kampgejst i kampene. 

Kontekst 
Der arbejdes ud fra det niveau eleverne er på, med en forventning om de har interesse i at dygtiggøre sig. 
Derfor vil de også blive udfordret og presset igennem undervisningen. 

Visionen 
Visionen er at give eleverne oplevelser med boldspil, hvor det handler om samarbejde og teknik for at nå et 
fælles mål. Samtidig er håbet, at eleverne motiveres til selv at sætte gang i volleyball om aftenerne og i 
fritiden generelt. 

Tegn 
Eleverne møder motiveret op til timerne og går lige så meget op i teknik-træningen som kampene. Spillet 
bliver mere og mere gnidningsfrit med tiden, så der opnås flow i spillet og færre tilfælde af tilfældige bolde. 
Eleverne sætter selv volley aktiviteter i gang i fritiden. 

Handling 
Kort opvarmning hver gang, der varme de store muskelgrupper op. Kan kombineres med opvarmningslege, 
der træner færdighederne i volley. Derefter tekniktræning hvor der trænes baggerslag, fingerslag, serv, 
smash, blokeringer, hævninger mm. samt positionerne på banen og flowet i spillet under kamp. Til sidst 
spilles kamp og evt. vil der være deltagelse i turneringer uden for skolen. I varme perioder rykker vi udenfor 
og prøver kræfter med beachvolley. 

Evaluering 
Der evalueres i slutningen af perioden og der vil løbende være dialog omkring den daglige undervisning. 

 

 

 

  



 

 

Uddannelsesplan  

August Introduktion til skolevejledning elev og forældre 

September Introduktion til OSO i 10. klasse.  

Indføring i de elektroniske hjælpeprogrammer 

September/oktober/novemb
er       

Orientering om de forskellige 
uddannelsesmuligheder,  

Besøg af forskellige uddannelsesretninger 

Oktober 

Tilkendegivelse om ønsker/drømme om næste 
uddannelsesretning.  

Første standpunktsbedømmelse og kontakt til 
forældre 

December Aflevering og fremlæggelse af OSO 

December/Januar Terminsprøver med efterfølgende 
uddannelsesparathedsvurdering 

Januar   Samarbejde med elever og forældre om U-planen 

Januar/februar    Uddannelsesplaner og tilmelding til 
ungdomsuddannelser afleveres med de nødvendige 
underskrifter. Mulighed for praktik i vinterferien NB! 
Egen forsikring 

Marts Uddannelsesplanen færdig og underskrevet 

15. marts Skolen sørger for at sende tilmelding og 
uddannelsesplan til ungdomsuddannelserne. 

 Besøgsdage på evt. kommende institutioner 

Maj/juni Evt. optagelsesprøve til gymnasiale uddannelser. 
Besked fra ungdomsuddannelserne om optagelse på 
ønskede uddannelse – sendes direkte til hjemmet.  

 


