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Dansk: 

Formål: 

 

Formålet med danskundervisningen er at styrke og udvikle elevernes sproglige og 

skriftsproglige kompetencer og færdigheder samt gennem oplevelse og indlevelse give 

eleven indblik i og forståelse for dansk kulturs udtryksformer gennem tiden. Ligeledes 

skal danskfaget bidrage til at fremme elevernes læselyst samt evne og lyst til 

udtrykke sig i de alsidige genrer, der kendetegner vores kultur. Det er vores hensigt 

igennem danskfaget som dannelsesfag at bidrage til elevens personlige, etiske, 

æstetiske, og historiske forståelse samt kulturelle identitet. Vi ønsker via danskfaget 

at styrke elevens opfattelse af sig selv som aktør i et samfund, en tid og en kultur og 

med faget som udgangspunkt bidrage til at øge elevens selvforståelse og selvtillid i 

samspil med andre. 

Ud fra en anerkendelse af elevens aktuelle faglige og personlige forudsætninger sigtes 

der mod, at eleven når de gældende kompetencemål for faget 

Organisation: 

Ved skolestart testes elevernes faglige niveau i læsning og stavning. Derpå 

sammensættes danskholdene, så eleverne så vidt muligt, er på samme niveau. På 9. 

og 10. klassetrin sammensættes holdene dels ud fra niveau men også ud fra hvilke 

elever, der skal undervises overvejende prøverelateret med henblik på at skulle til FP.  

Holdstørrelserne i dansk er på 5-6 elever. Eleverne testes tre gange om året; ved 

skolestart (til at niveaubestemme og til planlægning) i november (til evaluering og 

fremadrettet planlægning) og ved årets afslutning (som evaluering).  For elever, der 

skal til FP gælder FP som evaluering ved årets afslutning. 

Der undervises i dansk 7 lektioner om ugen af 45 min. Varighed. Det tilstræbes at 

lektionerne skemalægges som dobbeltlektioner for at skabe mulighed for fordybelse 

og kontinuitet.  

Undervisningen tilrettelægges som en vekslen mellem stave- og læsekurser, 

skrivekurser og emnebaseret undervisning, hvor de faglige aktiviteter og stoffet 

danner grundlag for en helhedsorienteret undervisning (se formål uvm) og der veksles 

mellem individuelt arbejde, makker-og gruppearbejde. 

En del af litteraturundervisningen i danskfaget er lagt i litteraturlektionerne, som 

eleverne har to lektioner om ugen. (se under Litteratur) 

Indhold: 

 

Undervisningen i dansk tager udgangspunkt i den enkelte elevs niveau forudsætninger 

og differentieres, så den enkelte elev modtager undervisning svarende til sit niveau 

med passende progression og udfordringer. 
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I dansk arbejdes med 4 hovedområder: læsning, skriftlig fremstilling, mundtlig 

kommunikation og fortolkning. Indholdet i undervisningen følger vejledningen for 

Fælles mål for folkeskolen.1 

 

Læsning: 

• Der arbejdes med at eleven udvikler sine læsekompetencer, øger sin læselyst 

og udvikler gode læsevaner. 

• Der arbejdes med afkodning (fonetik, morfologi, ortografi) læsestrategier, 

læsehastighed, styrkelse af ordforråd, begrebsforståelse og læseforståelse. 

• Eleven øves i at gennemføre faser i at søge, systematisere og sammenfatte 

informationer fra flere tekster. 

• Eleven øves i at kunne vurdere sproglige virkemidler og at kunne sætte tekster 

ind i sammenhæng. 

 

Skriftlig fremstilling: 

• Der arbejdes med at eleven får viden om forskellige fremstillingsprocesser og 

kan tilrettelægge sin skriftlige proces fra ide til færdigt produkt. 

• Der arbejdes med at eleven opnår viden om argumenterende, reflekterende og 

ekspressive udtryksformer og kan fremstille sammenhængende tekster i 

forskellige genrer og stilarter. 

• Der arbejdes med elevens viden om korrekt grammatik, stavning og 

tegnsætning og eleven øves i at kunne registrere og korrigere sine egne fejl. 

• Eleven øves i at fremstille større multimodale produktioner og kan layoute 

tekster, så det fremmer kommunikationen. 

Mundtlig kommunikation: 

• Eleven øves i at deltage aktivt, åbent og analytisk i en demokratisk dialog. 

• Eleven øves i at diskutere etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på 

internettet og betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og 

fællesskab. 

 

                                                           
1http://www.emu.dk/sites/default/files/Dansk%20-%20januar%202016.pdf 

(kompentceområder efter 9. klasse) 

http://www.emu.dk/sites/default/files/Dansk%20-%20januar%202016.pdf
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• Der arbejdes med elevens viden om sprog og sprogbrug, sprogets variation og 

forskellige funktioner og at eleven bliver i stand til at argumentere og 

informere. 

 

Fortolkning: 

• Der arbejdes med at eleven kan indleve sig i teksters univers som grundlag for 

fortolkning og kan formulere egne oplevelser og sansninger. 

• Der arbejdes med at eleven opnår viden om analysemetoder og 

forståelsesstrategier kan gennemføre en målrettet analyse af en tekst. 

• Eleven øves i at foretage og diskutere forskellige bud på fortolkninger og kan 

vurdere teksters udsagn og kvalitet.   

• Eleven øves i at sætte tekster i relation til aktuelle problemstillinger, kulturelle 

og litterære perioder og Dansk litteraturs kanon.     

 

Litteratur: 

Formål:  

Formålet med undervisningen i litteratur er at styrke og udvikle elevernes sproglige, 

analytiske og fortolkningsmæssige kompetencer samt gennem oplevelse og indlevelse 

give eleven indblik i og forståelse for dansk kulturs udtryksformer gennem tiden og 

bidrage til at fremme elevernes evne og lyst til udtrykke sig i de alsidige genrer, der 

kendetegner vores/deres kultur. Det er vores hensigt igennem litteratur, set som en 

del af danskfaget som dannelsesfag, at bidrage til elevens personlige og kulturelle 

identitet og via faget styrke elevens opfattelse af sig selv som placeret i et samfund, 

en tid og en kultur og med faget som udgangspunkt bidrage til at øge elevens 

selvforståelse og selvværd i samspil med andre. 

 

Organisering: 

Litteraturundervisningen forgår på holdstørrelser af ca. 15 elever. Eleverne har to 

lektioner om ugen af 45 minutters varighed. De skemalægges som dobbeltlektioner. 

Der arbejdes dels individuelt dels i makkerpar og i grupper. 

Undervisningen er tilrettelagt som emne eller temaarbejde og inddrager/omhandler 

både nyere og ældre litteratur, genrer som lyrik, sange, noveller, reklamer, eventyr, 

sagaer og fagtekster og andre medier som spillefilm, kortfilm, dokumentarfilm, 
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malerier, fotos m.m. Der tilrettelægges ekskursioner, der kan styrke indlevelse, 

oplevelse og udvide elevernes horisont ved besøg på museer og udstillinger. 

Indhold: 

(Med udgangspunkt i elevernes forforståelse, aktiv lytten, læsning og/eller iagttagelse 

arbejdes der ud fra elevernes oplevelse og forståelse af teksterne og (andre medier) 

og der lægges vægt på samspillet mellem teksten og den enkelte læser og samspillet 

mellem de litterære perioder.) 

Eleverne får redskaber og viden til at øge deres forståelse for de temaer/genrer, de 

præsenteres for og arbejder med. Der arbejdes med analyse og fortolkning, med 

genrekendskab, perioder, forfatterskaber, sprog og stil og æstetiske dimensioner. 

(reflektere, diskutere og vurdere) sproglige virkemidler 

- læse- og læseforståelsesstrategier 

- eleverne arbejder systematisk med analyse af teksters indhold, struktur, formål 

og kommunikationssituation og derved opnår en sammenhængende og detaljeret 

forståelse af det, de læser. 

- Meddigtning 

- Undersøgelse - det undersøgende arbejde skal bygge på elevernes spørgsmål og 

undren, der er opstået i elevernes møde med teksten 

- Vurdere, diskutere, reflektere  - diskutere egne og andres fortolkninger og 

vurderinger - bygget på tekstnære betragtninger.  

- Omsætte egne oplevelser og reflekteret indleve sig i teksters univers som 

grundlag for fortolkning 

- Systematisk analyse skal lede frem mod en samlet fortolkning 

- Skal udvikle historisk og kulturel bevidsthed: forholde sig til aktuelle 

problemstillinger på baggrund af tekstarbejdet 

- de samme temaer og problemstillinger kan iagttages i både nyere og ældre 

tekster og i forskellige teksttyper fra samme tidsperiode 

 

 

Matematik 

Formål 

Målet med undervisningen er, at eleverne selvstændigt og gennem dialog og 

samarbejde med andre kan erfare, at arbejdet med matematik rummer redskaber til 

problemløsning, argumentation og kommunikation, ligesom faget virker for at fremme 

kreativ virksomhed. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender 

matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne 

kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse. 
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Ud fra elevens aktuelle faglige og personlige niveau sigtes der mod, at eleven når de 

gældende færdigheds- og vidensmål indenfor faget: 

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

Målet med undervisningen er ligeledes, at eleverne udfordres og rustes til at kunne 

gennemføre folkeskolens prøver i matematik og til deres videregående uddannelser og 

fremtid. 

Indhold/metode 

Matematikundervisningen på Holte-Hus Efterskole er niveaudelt og tager 

udgangspunkt i den enkelte elev. Vores fokus er at opbygge elevernes tillid til egne 

evner og kunne arbejde selvstændigt med matematiske opgaver. Vi bestræber os 

derfor på at tilrettelægge en individuel undervisning ud fra den enkelte elevs faglige 

niveau, forudsætninger, motivation og foretrukne arbejdsmetode. I takt med 

elevernes færdigheder styrkes, vil undervisningen stille større krav til samarbejde og 

kommunikation inden for fagets områder.  

IT er en naturlig del af undervisningen både i form af programmer, 

undervisningsplatforme og apps til mobile enheder. Vi bestræber os på at udnytte IT 

som et kompenserede hjælpemiddel i fht. elevernes læsefærdigheder og udfordringer 

i denne forbindelse.  

Organisation 

Holdstørrelsen i matematik er på 6-10(*) elever i både 8., 9. og 10. klasse. Der læses 

6 lektioner om ugen på alle tre årgange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emu.dk/sites/default/files/Matematik%20-%20januar%202016.pdf
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Engelsk  
 

Formål; Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber 

og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig 

mundtligt og evt. skriftligt. Undervisningen i engelsk tilrettelægges ud fra elevernes 

forudsætninger og differentieres efter den enkelte elevs niveau. Vi ønsker at udvikle 

vores elevers engelskfaglige færdigheder samt at skabe nogle trygge læringsmiljøer/ 

rammer, hvor eleverne motiveres til at få udviklet deres kendskab til de engelsktalende 

landes kulturer, til at tale sproget og beskæftige sig med det engelske sprog. 

Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke 

elevernes aktive medvirken.  

Indhold; Undervisningen består bl.a. af klasse-, gruppe-, par og individuelt arbejde. 

Der vil blive brugt relevante hjemmesider, bøger, filmklip, lydfiler, artikler, film, 

skønlitteratur m.m. Med udgangspunkt i elevernes faglige niveau, arbejdes der ligeledes 

med kompenserende it og hjælpeprogrammer, varierede arbejdsmetoder, relevante 

arbejdsbøger, samt it-platforme m.m. Der arbejdes på at udvikle elevernes faglige 

kompetencer ift. mundtlig engelsk, læsning, grammatik, samt skriftlig engelsk. Der vil 

løbende blive foretaget forskellige evalueringer med/af eleverne. 

Organisation;  Undervisningen er differentieret og niveaudelt på alle 3 årgange. 

Eleverne har 3 ugentlige lektioner af 45 min. Der er 5 til 17 elever på hvert hold. Ofte 

er der flest elever på det fagligt stærke hold og færrest på begynder-holdet. 

Undervisningen er differentieret samt niveaudelt i 3 niveauer med 3 lærere tilknyttet 

hver årgang.  

Niveau A; begynderundervisning, er for de elever, der ikke har haft megen engelsk 

undervisning, og er meget usikre på faget.  

Niveau B, mellem-niveau, er for de elever, som har en basis viden inden for faget, samt 

et udmærket passivt og aktivt ordforråd.  

Niveau C; for de elever, der har et godt aktivt og passivt ordforråd, kan læse engelsk 

samt arbejde med grammatiske øvelser.  

Ved skolestart testes eleverne i engelsk, for herefter at placeres på niveausvarende 

hold. 
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Kursusfag 
 

Formål 

Formålet med kursusfag er at eleverne med tema- og emnebaseret undervisning øger 

deres kendskab til sig selv, samfundet og verden og forholder sig aktivt, reflekterende 

og undersøgende til deres placering i samme. I kursusfag er hensigten at eleverne 

opnår kendskab og forståelse for sig selv, det nære samfund, verden og den fremtid 

de, ved endt skolegang, begiver sig ud i. I kursusfag indgår fag som samfundsfag 

herunder politik, samfundsinstitutioner, uddannelsesvejledning her viden om 

uddannelse og arbejdsliv, biologi herunder seksualundervisning, psykologi, naturens 

ressourcer og cyklus samt historie. Undervisningen lægger vægt på at øge elevernes 

forståelse for sammenhænge… 

Organisering 

Kursusfag er målrettet 10. klasse. Eleverne har 4 lektioner om ugen, som er placeret 

på to dage i to moduler a 45 minutter. Det ene modul er placeret i yderlektioner efter 

frokost, så der er mulighed for at tage på ekskursion. Eleverne er i kursusfag på deres 

grundhold, hvor holdstørrelsen er på ca. 15 elever.  

Der arbejdes alene, med makker og i grupper. 

Faget er karakteriseret ved at være organiseret i kurser, hvor tværfaglige emner og 

temaer tages op. Det tilstræbes at emnerne relaterer til elevernes virkelighed, så de 

kan relatere, engagere og motivere til aktiv deltagelse og fordybelse. Desuden 

tilstræbes det at eleverne under de forskellige kurser får oplevelser med og kendskab 

til samfundets institutioner fx virksomheder, museer, uddannelsessteder. 

Det indgår i faget, at eleverne arbejder med fremlæggelser. 

Indhold 

Samspillet mellem eleverne og evnen til samarbejde er et fokuspunkt, da det at kunne 

samarbejde og bidrage til et projekt er en væsentlig færdighed i de fleste 

uddannelses- og jobsammenhænge. i løbet af året skal eleverne arbejde i grupper. 

Derfor er bevidsthed om gruppestrukturer og egen andel i og tilgang til samarbejdet 

væsentlig.  

Den Obligatoriske Selvvalgte Opgave, som er et krav i 10. klasse, er en del af 

kursusfag. Her arbejder eleven alene eller i gruppe med at udarbejde et produkt og 

fremlægge sin opnåede viden og indsigt i en selvvagt uddannelse eller et job, som en 

del af elevens bevidstgørelse om sin fremtidige uddannelse/sit fremtidige job.  
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Der arbejdes trinvist med fremlæggelse for at styrke elevens sikkerhed i og evne til at 

kommunikere viden. De lærer at strukturere og organisere fremlæggelsen, benytte 

formidlende redskaber, samt hensigtsmæssige fremlæggelsesstrategier.  

De fag som overvejende indgår i kursusfag gennem tematiske og emnebaserede 

forløb er: Biologi, samfundsfag, uddannelsesvejledning og historie 

Orienteringsfag 8.-9. klasse: 

Formål 

Målet med orienteringsfag er, at eleverne arbejder med de gældende 

kompetenceområder samt færdigheds- og vidensmål indenfor fagene: Historie, 

samfundsfag, samt naturfagene biologi, geografi og fysik-kemi. Eleverne skal udvikle 

deres kompetencer inden for at undersøge, modellere, perspektivere og kommunikere 

indenfor fagenes indholdsområder. 

Historie: http://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-historie#afsnit-5-historiefagets-

kompetenceomraader 

Samfundsfag: http://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-samfundsfag#afsnit-4-

samfundsfags-kompetenceomraader 

(de naturfaglige mål er enslydende for biologi, geografi og fysik/kemi): 

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

Geografi: http://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-geografi#afsnit-4-

kompetenceomraader-i-geografi 

Fysik-kemi: http://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-fysikkemi#afsnit-4-1-de-

naturfaglige-kompetenceomraader 

Målet med undervisningen er, at eleverne får mulighed for at tilegne sig viden, 

færdigheder og holdninger om fænomener og problemstillinger fra deres omverden. 

Indholdet er hentet både den nære og den fjerne omverden, samt fra en nutidig, en 

historisk og i en fremtidig kontekst. Undervisningens formål i orienteringsfagene er at 

få eleverne til at stille spørgsmål og søge svar i bred 

 

Indhold/metode 

Fagets indhold er ofte tværfaglige emner, hvor eleverne kan fordybe sig i fx et 

område, en problemstilling eller et begreb, som kan belyses og undersøges med flere 

fag og deres områder. Vi arbejder dog også ud fra de fagområder, som knytter sig til 

blot et enkelt fag, for på den måde at give eleverne viden og lyst til at fordybe sig i 

det enkelte fags specifikke discipliner og områder. 

http://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-historie#afsnit-5-historiefagets-kompetenceomraader
http://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-historie#afsnit-5-historiefagets-kompetenceomraader
http://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-samfundsfag#afsnit-4-samfundsfags-kompetenceomraader
http://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-samfundsfag#afsnit-4-samfundsfags-kompetenceomraader
http://www.emu.dk/sites/default/files/Biologi%20-%20januar%202016.pdf
http://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-geografi#afsnit-4-kompetenceomraader-i-geografi
http://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-geografi#afsnit-4-kompetenceomraader-i-geografi
http://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-fysikkemi#afsnit-4-1-de-naturfaglige-kompetenceomraader
http://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-fysikkemi#afsnit-4-1-de-naturfaglige-kompetenceomraader
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Arbejdsmetoden er varierende og består af både eksperimenterende og undersøgende 

arbejde både individuelt og grupper, ligesom der arbejdes problem- og 

projektorienteret med emnerne ved gennemgang af teoretisk stof og efterfølgende 

individuelt og/eller gruppearbejde, samt diskussioner og fremlæggelser i plenum.  Vi 

bestræber os på at bruge undervisningstilbud i nærområdet (samt invitere gæster, 

der fx holder et oplæg.)  

Undervisningens indhold i orienteringsfagene baseres i høj grad på interaktive forløb, 

hvor indholdet formidles i form af både læreroplæg, tv-udsendelser, dokumentarer, 

nyheder, undervisningsforløb hos fx Clio Online og andre digitale portaler og er 

tilrettelagt i en sådan grad som passer til elevgruppen.  

Som udgangspunkt tager undervisningen afsæt i elevernes forhåndsviden. Det 

betyder, at undervisningen foregår på forskellige niveauer, således at den enkelte elev 

udfordres på sit eget aktuelle niveau både i forhold til det faglige stof samt i forhold til 

arbejdsmetodens karakter - fx, hvor selvstændigt eleven kan arbejde og hvor dybt og 

nuanceret der arbejdes med stoffet. 

Organisation 

Orienteringsfagene er på skemaet 4 lektioner om ugen i både 8. og 9. klasse. 

Eleverne undervises på deres stamhold på 15 elever. Undervisning er skemalagt på 

samme dag, sådan at der er optimal mulighed for at nå ”ud af huset”.   
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IDRÆT 
 

 

Formål 

I faget idræt er der fokus på elevernes alsidige bevægelse. Målet er at skabe 

motivation, så eleverne får lyst til idræt og bevægelse i både undervisningen og 

fritiden. Herunder skal eleverne forstå betydningen af fysisk udfoldelse i samspil med 

natur, kultur og det samfund de lever i. Eleverne skal inspireres til bevægelse og 

samtidig få indblik i sundhed og kropskultur.  

Indhold 

I idræt stifter eleverne bekendtskab med en bred vifte af aktiviteter.  

Nedenfor er nævnt en række af idrætsaktiviteterne.  

Boldspil: Eleverne stifter bekendtskab til mange forskellige boldspil, hvor der skal 

samarbejdes. De skal planlægge taktiske oplæg i forskellige idrætslige spil. 

Løb: Gennem løb får eleverne mulighed for at vedligeholde en almen god kondition. 

Eleverne får indblik i kroppens fysiologi og lærer forskellige træningsprogrammer. 

Yoga: Til yoga skal eleverne forsøge at skabe balance mellem krop og sind. Eleverne 

skal analysere kropslige bevægelser og bevægelsesmønstre. Herudover får de indblik i 

mindfulness.  

Mountainbike: På en mountainbike bliver eleverne udfordret kropsligt. De lærer at vise 

sikkerhed i bevægelse og balance.   

Kano: Eleverne lærer om livet på søen. 

Organisation 

I idræt er eleverne sammen 8. og 9. årgang, og 10. årgang har idræt alene. 

Idrætsundervisningen foregår i en hal, som eleverne bliver kørt til i egen bus. 

Derudover bruges de smukke skove, der ligger i området til at cykle og løbe i. Vejlesø 

bliver benyttet til kano. På skolen er en multibane, som anvendes til div. boldspil. 

Idrætsundervisningen er 3 lektioner om ugen. 
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PÆDAGOGISK TILRETTELAGT SAMVÆR: 
 

 

Stille/lektietime: 

 

Formål:  

Livet på en efterskole er præget af daglig kontakt med mange 

mennesker. Den enkelte elevs hverdag er præget af mange møder med 

andre elever, lærere, øvrigt personale, forskellige lektioner, skoleklokke, 

internet og spisepauser.  

For at understøtte kravet/behovet for refleksion og stille eftertanker 

stille/lektietimen et lille frikvarter. I stille/lektietimen har eleven 

mulighed for selv at tilrettelægge noget fritid, med viden om, at alle er 

”på pause” Eleven kan trygt slappe af, læse, spille med forvisningen om , 

ikke at gå glip af noget. 

At give alle elever den fornødne arbejdsro og hjælp til at studere.  

At give alle elever den fornødne ro til selvvalgte, rekreative interesser. 

Indhold:  

I stilletimen er der 2 muligheder for aktiviteter:  

• Eleverne kan læse lektier på deres værelser  

• Eleverne kan gå i lektiecafé  

• Eleverne kan slappe af med selvvalgte aktiviteter på deres værelse. 

 

Metode: Når vi har stille/lektietime forlanger vi, at der er ro på kollegiet, 

samt på fællesarealer. 

 I løbet af stilletimen går en lærer rundt på kollegiegangen for at 

kontrollere, at der er ro, samt hjælpe hvor der måtte være behov.  

Vi tilbyder lektiecafe i lokale 3, hvor der er 1 lærer tilstede.  

I dette lokale er der ligeledes mulighed for at lave gruppearbejde.  

Hvis enkelte elever har problemer med at få lavet lektier, kan de også 

henvises til dette, for at få mere struktur/orden på deres lektier.  

Organisation:  

Stille/lektietimen varer fra kl. 18.00 – 19.00, mandag til og med torsdag. 

Der er stille/lektietime på alle normale skoledage året rundt. Der er altid 

to lærere på aftenvagt, og det er disse lærere, der er ansvarlige for 

stille/lektietimen og lektiecaféen. 
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Kontaktlærerordning: 

 

Formål:  

Kontaktlærerens primære opgave er at være elevens guide i forhold til 

dennes færden på skolen og blandt kammerater og lærere.  

Indhold: 

Endvidere medvirker kontaktlæreren til løsning af konflikter, der opstår 

mellem eleverne. Det er kontaktlærerens opgave at være opmærksom på 

den enkeltes trivsel, samt at vejlede om uheldig adfærd.  

Kontaktgruppen informerer læreren om evt. problemer, både sociale og 

praktiske, og der er mulighed for en mere privat snak.  

Organisation: 

Det er kontaktlæreren og forstanderen, som informerer om dagligdagen 

og nye tiltag.  

Kontaktlæreren taler med den enkelte elev mindst hver anden måned. 

Den personlige nærkontakt kan være medvirkende til, at problemer ikke 

løber løbsk. Kontaktlæreren har den daglige kontakt til eleven. Det 

gælder især i forhold til det sociale liv og trivsel. Ved faglige problemer 

henvises til relevante faglærere. Ved gentagende uregelmæssigheder, 

kontakter ledelsen forældrene.  

Kontaktlæreren skal i høj grad, sammen med det relevante team, tages 

med på råd i løsning af større problemer omkring kontaktelever, når 

skolens ledelse er blevet tæt involveret.  

Kontaktlæreren udformer udkast til udtalelser til myndigheder og 

journaler. 

 

 

 

Aftenaktiviteter: 

 

 En del elever er kreative og gode til at skabe aktiviteter selv i det frie 

rum, - andre er det ikke. Derfor etablerer vi aftentilbud, som eleverne 

kan deltage i.  

 Vi tilstræber forskellighed i tilbuddene fra aften til aften. Denne 

forskellighed vil blive udtrykt gennem de aktiviteter de forskellige 

vagtlærere tilbyder. (Åbent værksted, Mountainbike, musikrummet åbnet 

osv) 

 En typisk aften kunne se sådan ud:  

Kl. 17.00 aftensmad  

Kl. 18.00 – 19.00 stille/lektietime 

Kl. 20.00-22.00 aftenaktiviteter /Rengøring 

Kl. 20.00 kaffe, kage og hyggeligt samvær i spisesalen  
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En atypisk aften er f.eks. med et tilbud om at komme med til 

arrangementer ud af huset.  

På denne måde er der mulighed for at få etableret nogle spændende og 

hyggelige aftener sammen med eleverne. 

Derudover er flere af skolens elever tilknyttet ungdomsskolens 

fritidsudbud.  

 

 

 

 

De tre temafester: 
 

 

Formål: Det er vigtigt for elevernes alsidige personlige udvikling, at komme til at 

indgå i så mange forskellige sociale sammenhænge som muligt. Således udvikles 

deres sociale kompetencer og derigennem deres selvtillid. At deltage i /arrangere en 

fest og få den til at lykkes er en aktivitet, som kræver, at eleverne lærer at tage 

medansvar for at festen lykkes for alle.  

Indhold/metode:  

Der er tre temafester i løbet af skoleåret.  

Hver er organiseret af en årgang, således arrangerer 10 kl. den første fest i oktober, 9 

klasse en vinterfest i feb/mar og den store Gallafest, som bliver arrangeret af 8 kl. 

 

Organisation: Gallafesten afholdes fra kl. 18.00 til 22.30 efter en helt almindelig 

skoledag.  

 

 

Introdagene:  
 

  

 

Eleverne: 
 

Holte-Hus har plads til 90 elever. Fordelingen af drenge og piger varierer, men 

tilstræbes at være ligelig. 

Eleverne med familie skal som udgangspunkt have besøgt skolen til en rundvisning af 

nuværende elever samt en samtale med en repræsentant for ledelsen eller det 

pædagogiske personale. Her præsenteres skolens undervisningssyn samt 
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forventningsafklaring mellem skole og familie inden indmeldelse på skolen. 

 

 

 

Samværsregler 

 

Hvis skolen skal kunne fungere, kræver det enkle og klare forventninger til grænserne 

i det sociale samspil. Samværs- og ordensreglerne fastsættes af skolens bestyrelse på 

oplæg fra skolens ansatte, og præsenteres således: 

 

 Du skal behandle de andre ordentligt og med respekt 

 Du skal behandle skolens og andres materiale ordentligt og med respekt 

 Øl, spiritus og stoffer er ikke tilladt – hverken at besidde eller at indtage. Heller 

ikke til og fra skolen. 

 Holte-Hus Efterskole er en røgfri skole. 

 Sex er ikke tilladt.  

 

Overtrædelse af ovennævnte kan medføre bortvisning. 

 

 

Forældresamarbejde: 
 

 

Et efterskoleophold er en stor beslutning for familien. Det er derfor af stor vigtighed at 

opretholde et højt informationsniveau. 

Skolen afholder to årlige skole/hjemsamtaler som organiseres og gennemføres af det 

relevante årgangsteam. 

Herudover indkalder UU-vejledere 9 – 10 klassernes elever og forældre til et 

orienterende møde ved skoleårets start.  

Andre uddybende, supplerende møder kan afvikles i det omfang det skønnes 

nødvendigt af skolens personale. 

Alle elever og forældre modtager personlig adgang til skolens intra-system ”Viggo”, 

hvor den daglige kommunikation foregår. 

Fravær skal meddeles via kontorets telefonsvarer inden 8.30 samme dag.  

 

 

 

 

 

 



18 
 

Fællestime: 
 

En lektion om ugen er fællessamling. Formålet med fællessamling er, gennem 

samtaler, oplæg, nyheder fra diverse medier at styrke elevernes interesse og viden 

om samfundet. Lokalt og globalt. 

Aktuelle hændelser bliver i fællesskab perspektiveret og belyst for at søge at sikre at 

nyheder, bevægelser og tendenser kan placeres i den rette kontekst i forhold til den 

daglige strøm af nyheder.  

Eleverne bliver i høj grad opfordret til at fremlægge opgaver, rapporter eller fortælle 

om særlige interessefelter. Dette er en særdeles god anledning til at prøve at føre 

ordet i en større forsamling. 

 

Terminsprøver: 
 

Skolen afholder terminsprøver i løbet af skoleåret. 

Det er godt for eleverne at skulle vænne sig til at arbejde under det pres, der er i 

forbindelse med prøver. I det daglige arbejde er det muligt at få hjælp og sparring fra 

lærere og kammerater. Terminsprøverne er derfor en mulighed for eleven til, helt på 

egen hånd, at arbejde individuelt og koncentreret med en opgave i længere tid. Det er 

samtidig en god indikator for de vilkår eleven møder ved FP. 

Det er de enkelte årgangs/fagteams der organiserer terminsprøverne. 
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Weekend  
  

Formål: Det er altid hyggeligt at holde weekend på efterskolen. Samværet med 

kammerater, vagtlærer, hyggelige aktiviteter, madlavning, brunch og meget mere, er 

i fokus. Skolen er med enkelte undtagelser åben hele året. Vi opfordrer eleverne til at 

blive på skolen i weekenderne. 

Der bliver hængt en tilmeldingsseddel op i spisesalen mandag før pågældende 

weekend. Sedlen, der indeholder et foreløbigt program for kommende weekend, bliver 

fjernet onsdag, og tilmeldingen er bindende. 

Det er til alle tider vagtlæreren, der definerer spise/senge- og andre tider. 

 

  

Indhold: Aktiviteterne i weekenden er mangfoldige, og vagtlæreren holder møde 

med weekendeleverne fredag eftermiddag, for at aftale hvad der skal ske i 

weekenden. Aktiviteter kan fx være biograftur, bowling, københavnertur, museum, 

kanalrundfart, teatertur, loppemarked og meget andet. Vi bor tæt på København og 

holder øje med, om der sker noget interessant. Ud over aktiviteter uden for Holte, 

sørger vi for at hygge os hjemme på efterskolen. Vi laver god mad, brunch, spiller 

computer og Playstation, ser film og hygger med div. sysler. Om søndagen bliver der 

ryddet op, vasket tøj og gjort klar til en ny uge. Fra kl. 16 og frem til kl. 21.30 

ankommer de elever, der har været hjemme på weekend. Der er fælles aften 

rengøring søndag aften. 

Organisation: Weekenden starter fredag kl. 14 - og slutter mandag morgen efter 

morgenmad ca. 8.20. Undervisningen starter for de fleste 8.30. 

Eleverne melder sig som udgangspunkt til en hel weekend! Særlige aftaler kan laves 

med vagtlæreren/kontoret, hvis forældrene henvender sig. 

Alle weekend-elever deltager i fredagsmødet, hvor weekenden planlægges, og 

arbejdsopgaver fordeles. (15-16 tiden). 

Vi forventer, at alle elever deltager positivt og aktivt i fællesskabet, madlavning, 

rengøring, aktiviteter og weekendens forløb.  

Alle elever skal være på deres værelser, når der er sagt god nat/vagtlæreren går i 

seng.  

Eleverne kan, efter aftale med vagtlæreren, få lov til at sove hos en kammerat på et 

andet værelse. 
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Kollegiet indholdsbeskrivelse: 

Formål: Som kostelev får man mulighed for at opleve efterskolelivet på tæt hold. Et 

skoleår med personlig udvikling, oplevelser og fællesskab. Som kostelev er man 

forpligtet til at være en aktiv del af skolens liv og hverdag i forhold til aktiviteter, 

spisning, fællesarrangementer samt rengøring.  

Indhold: Holte-Hus Efterskole er en efterskole for normaltbegavede ordblinde unge i 

alderen 14 - 18 år. Skolen optager 40 kostelever og ca. 50 dagelever. Skolen er 

indrettet i et smukt gammelt hus tæt ved sø og skov. Holte-Hus Efterskole ligger kun 

en kilometer fra Holte Station.  

Som kostelev bor man sammen med andre unge, og deltager i efterskolens sociale liv, 

ud over den daglige undervisning. Kosteleverne deltager i de daglige gøremål og 

aktiviteter. Undervisningen kører senest frem til kl. 16, og herefter har 2 lærere 

tilsynet på kollegiet (aftenvagt/nattevagt). På skolen findes musiklokaler, sløjdlokale, 

træningsrum, bibliotek og lounge med bløde møbler samt fjernsyn/Playstation. 

Ligeledes råder skolen over stor pejsestue, spilleskab, kreativt lokale m.m. Vi bor 

smukt i Holte tæt på station, skov og sø. Skolen råder over en dejlig stor have samt 

en multibane til sportslig udfoldelse. Skolen råder ligeledes over kanoer til sejllads i 

Vejlesø, samt mountainbikes til kørsel i skovene omkring os. I Atriumgården findes 

udendørs bordtennis. I kælderen har vi også vaskemaskiner og tørretumblere. 

En dag på kollegiet ser sådan ud:  

Klokken ringer godmorgen kl. 6.50.  

Klokken 7.40 til 7.50 er der morgentjek på værelserne.  

Morgenmad kl. 8.00.  

Frugt/snack kl. 10.10.  

Frokost kl. 11.05/12.00.  

Cafévognen med brød og frugt sættes frem kl. 15.   

Aftensmad kl. 17.00.  

Stille-/lektietime kl. 18.  

Rengøring kl. 19.00.  

Aften-the kl. 20.00.  

Kl. 22 skal eleverne være på deres værelser.  

Kl. 22.30 siger vi godnat og sov godt. 

Det er muligt at være på skolen i weekenderne. Weekenden holdes med en lærer, 

som har tilsynet samt de elever som også er på skolen. Der hygges og slappes af med 

fælles aktiviteter, madlavning og samvær. Eleverne melder senest onsdag, om de er 
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på skolen i weekenden, eller de tager hjem. Eleverne står i fællesskab for 

madlavningen og planlægning af aktiviteter samt rengøring i weekenden. 

  

Organisation: Der er plads til 40 kostelever på efterskolen. Skolen råder over 3 stk. 

3-mandsværelser, 9 stk. dobbeltværelser og 13 enkeltværelser. Ved skolestart 

fordeles værelserne med fokus på geografi, alder og køn. Det er muligt efter en 

måned efter skolestart at bytte værelse. Der er i løbet af skoleåret mulighed for 

rokeringer efter aftale med kollegieforældrene. Kollegiet er således i bevægelse hele 

tiden. 

Der er tilknyttet to lærere ”kollegie-forældre” som har det overordnede tilsyn, og der 

afholdes kollegiemøde ca. en gang om måneden eller efter behov. 

 

 

 

Rengøring: 
 

Formål: Kosteleverne på Holte-Hus Efterskole, deltager i den daglige rengøring på 

skolen. Målet med at eleverne skal deltage i forskellige praktiske gøremål på skolen, 

så som oprydning og rengøring, er at give dem ansvarsfølelse over for skolen - deres 

”hjem”-  det næste år. På efterskolen har vi et fællesskab, der forpligter, og alle 

elever må deles om de praktiske opgaver, som findes og som må løses for, at 

hverdagen kan fungere godt. Forhåbentlig, som eleverne kender det derhjemme fra. 

Indhold: Rengøring på Holte-Hus Efterskole er inddelt i 9 rengøringsområder. Disse 

indeholder rengøring af storlokaler, pejsestuen, spisesalen, hall/entre, 

bibliotek/lounge, stengang, kollegiegang m.m. Desuden hjælper et hold med 

anretning af morgenmad/aftensmad, opvaske herefter, oprydning/opvask efter 

cafevogn. Der findes ligeledes et hold, der hjælper pedellen med praktisk arbejde i 

løbet af ugen. 

Eleverne er ansvarlige for rengøring af deres værelse. Værelserne skal være i orden 

hver morgen, og en gang ugentlig er der rengøring/gulvvask på værelserne. 

Organisation: Når kosteleverne starter på efterskolen, inddeles de i 9 arbejdshold 

a’ 4-5 elever på hvert rengøringshold.  Køkkenpersonalet og pedellen gennemgår alle 

rengøringsområder sammen med de enkelte rengøringshold. Holdet står således for at 

varetage et givent rengøringsområde i 5 uger ad gangen. Herefter rokerer holdene, 

sådan at alle hold kommer alle rengøringsområder igennem. Hver 5. uger aftaler det 

enkelte hold, hvordan de organiserer sig, og hvem, der gør hvad. På hvert hold er der 
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en rengøringsformand, der har det overordnede ansvar ift. fordeling af 

arbejdsopgaver. Som udgangspunkt har alle elever på det enkelte rengøringshold 

ansvaret for, at der bliver gjort rent. 

 

Sidste skoledag  

Formål: Sidste skoledag er en traditionsfyldt dag. Vi slutter et skoleår af, og 

understreger vigtigheden af at få sagt godt farvel til vores afgangselever samt på 

gensyn til de elever, der fortsætter efter ferien - og ønsket om en dejlig ferie til alle. 

Dagen er ligeledes en dag med mange traditioner og vores elever i centrum. Det er en 

stor dag med mange følelser i spil, og vores elever siger farvel efter 1, 2, eller 3 år på 

Holte-Hus Efterskole. Det er ligeledes en kærkommen lejlighed for forældre og 

søskende at være med - og se deres unge menneske i de rammer og det fællesskab, 

der har været en utrolig vigtig del af deres liv. 

Indhold: Dagen består i alt sin enkelthed af et overordnet program, med fælles 

morgenmad, årets nomineringer, is-pause, Kollegiekoret synger, lege og konkurrencer 

på plænen, fælles frokost i det grønne, afgangsbeviser i Atriumhaven, samt et fælles 

farvel/på gensyn på den store græsplæne. Herudover kan der være 

underholdning/optræden, som vores elever har planlagt. En festlig dag med glade 

unge mennesker i centrum 

Organisation. 2 lærere planlægger i samarbejde med elevrådet den sidste 

skoledag. Som udgangspunkt står elevrådet for at planlægge div. konkurrencer/lege 

på plænen, samt årets nomineringer. De laver diplomer og uddeler præmier. 2 lærere 

guider og fører forældre og elever igennem dagen, der typisk foregår i tidsrummet 9 

til 13. 

 

 

Elevråd  
 

Formål 

Elevrådets formål er at arbejde for at forbedre elevernes trivsel på skolen og 

samarbejdet mellem elever, lærere, ledelse og bestyrelse. 

I elevrådet arbejdes der med at udvikle elevernes opfattelse af medansvar, 

rettigheder og demokrati.  

Formålet er at eleverne bliver opmærksomme på deres andel i skolens daglige liv og 

omgivelser. På denne måde får de mulighed for at være medbestemmende i 

beslutninger, som har med deres skoledag at gøre. 
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Elevrådet er elevernes fælles talerør over for skolens bestyrelse, ledelse og lærere. 

Gennem elevrådet får eleverne indflydelse på, hvad der sker på skolen.  

Indhold 

Elevrådet består udelukkende af frivillige elever fra 8-10 klassetrin. Elevrådet vælger 

en elevrådsrepræsentant og en suppleant, som fremfører elevernes synspunkter og 

ønsker over for skolens lærere, ledelse og bestyrelse. Derudover er der tilknyttet en 

lærer fra skolen, der har medansvar for en positiv udvikling af elevrådsarbejdet.  

Elevrådet medvirker i planlægningen af sidste skoledag. 

Organisation 

Der afholdes elevrådsmøde hver anden måned i en time, og derudover efter behov.  
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Køkken 

 

På Holte-Hus Efterskole har vi indført et madkoncept hvor eleverne i en turnusordning  

er med til alt fra menuplanlægning og indkøb til madlavning, rengøring og hygiejne. 

Råvarerne er hovedsageligt økologiske og af høj kvalitet og i fællesskab laver vi sund 

og varieret mad fra bunden. På den måde får eleverne viden og erfaring med 

tilsmagning og kvalitet.  

 

Beskrivelse af turnusordning: 

 

I turnusordningen er eleverne med i køkkenet på skift. Vi har ca. tre elever i køkkenet 

ad gangen. En turnus går fra mandag til fredag hvorefter et nyt hold elever tager 

over, så alle elever får (minimum) en uge i køkkenet i løbet af et skoleår. Om 

torsdagen holdes der et møde med de kommende elever. På mødet præsenteres 

fødevarestyrelsens retningslinjer for hygiejne, menuen for den kommende uge 

planlægges, varer til mandag bestilles og der informeres om mødetidspunkter mm. 

Eleverne møder i køkkenet kl. 08:00-14:00 hele ugen. Som hovedregel skal eleverne 

være i køkkenet selvom deres årgang skal på tur eller lignende. 

Eleverne er med til alt, hvad der laves i køkkenet i løbet af ugen, så de får et indblik i 

hvordan det er at arbejde i et køkken, hvilke nødvendige processer der går forud for 

servering af mad på Holte-Hus Efterskole,samt kendskab til variationen af 

arbejdsopgaver herunder bl.a.: 

 

- Menuplanlægning 

- Varebestilling 

- Planlægning og fordeling af arbejdsopgaver 

- Madlavning og tilsmagning 

- Mængdeberegning 

- Præsentation af maden 

- Fødevaresikkerhed (håndhygiejne, adskillelse af råvarer, temperaturmålinger, 

indtastning i e-smiley mm.) 

- Rengøring 
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Til notater: 
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