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Indholdsplan skoleåret 2022-23 

 

 

 

 

Kursusuger 

På Højer Efterskole har vi undervisning i 42 kursusuger. I efterårsferien, juleferien og vin-

terferien er skolen lukket.  

Elevgruppen 

Antal pladser 

Højer Efterskole optager maks. 105 elever fordelt på 8., 9. og 10. årgang. Det tilstræbes at 

antallet af piger og drenge er nogenlunde ligeligt fordelt. Vi vil være en mindre efterskole, 

hvor alle kender alle.  

Indmeldelse, optagelse 

Er man som potentiel elev/familie interesseret i Højer Efterskole, orienterer vedkommende 
sig på skolens hjemmeside. Man opfordres til at komme på skolen til en rundvisning forud 
for tilmelding, så man er bekendt med skolens rammer og atmosfære.  
 
På hjemmesiden ligger et elektronisk tilmeldingsskema om optagelse, som udfyldes og 
sendes til skolen. Ved modtagelsen af denne tilmelding bliver vedkommende registreret, 
og tilmeldingen besvares med en "foreløbig pladsreservation" eller en plads på venteliste. 
Vi optager elever i den rækkefølge vi modtager tilmeldingerne. 
Når skolen har modtaget indmeldelsesgebyr, er man tilmeldt Højer Efterskole.  



2 
 

 
Sidst på foråret forud for skolestart inviteres alle kommende elever og forældre til en op-
startsdag – vi kalder den ”Nye elevers dag”. På dagen orienterer vi om diverse praktiske 
sager, sætter en fælles forventningsafstemning mellem skole og forældre på dagsordenen 
og ikke mindst forsøger at plante det allerførste spadestik for det kommende elevholds 
fællesskab.  
 
Skolens sekretær er tovholder for ansøgninger om statstilskud samt individuel supple-
rende støtte. Vi kan i ganske særlige tilfælde tildele ekstra økonomisk støtte til familier 
med behov herfor, det er det der i daglig tale kaldes individuel supplerende støtte. Fami-
lien sender skolens sekretær en skriftlig begrundelse for hvorfor man mener, man er støt-
teberettet og vedlægger bilag i form af dokumentation for indtægtsforhold. Derefter tager 
skolen stilling til, om man kvalificerer sig til at modtage ekstra økonomisk tilskud og vi 
meddeler familien denne beslutning skriftligt. Støtten fratrækkes elevbetalingen ratevis. 
Skolens Støtteforening har en mindre portion særlige legater til elever fra Sydslesvig. Sko-
len kan ligeledes tildele 2. års elever fra Sydslesvig et ekstra legat.  

Rundvisninger på Højer Efterskole: 

Vi opfordrer familier til at besøge skolen forud for ansøgning om optagelse. På denne 

måde kan elev og forældre danne sig et indtryk af skolens faciliteter, elevgruppen og per-

sonalet og ikke mindst af atmosfæren på skolen.  

Besøget giver ligeledes anledning en gensidig forventningsafstemning på baggrund af hvil-

ken begge parter kan beslutte om et kommende samarbejde er realistisk.  

Ved en rundvisning finder vi 2 elever, der viser rundt og fortæller om skolen og vores hver-

dag. Her skal kommende elever og forældre bare spørge løs. Efter endt rundvisning er vi 

værter ved en kop kaffe og en snak omkring mere overordnede spørgsmål og informatio-

ner.  

Rundvisninger kan være individuelle eller gruppevis afhængig af tidspunkt og travlhed. Der 

vil som udgangspunkt være faste rundvisningstidspunkter, hvor vi fra skolens side har re-

serveret tid. I særlige tilfælde kan vi aftale rundvisninger herudover.  

Skolekontrakt: 

Skolekontrakten udleveres, når 1.rate er betalt i foråret forud for skolestart. Skolekontrak-

ten er et bindende dokument mellem skole og hjemmet. Misligholdelse af skolekontrakten 

kan medføre opsigelse af samarbejdet. 

Overtrædes skolens regler eller misligholdes skolekontrakten på anden vis, kan dette 

medføre bortvisning af eleven og afbrudt skoleophold. I sådanne tilfælde mister forældre 

som hovedregel det indbetalte gebyr og vi opkræver ligeledes 4 ugers skolepenge uden 

statsstøtte som kompensation for tabt indtjening.  

Skolens målsætninger: 

Højer Efterskole har følgende målsætninger for skoledrift. 

- Elevtallet skal være stabilt på 90-105 elever 

− Der skal være 15-20 elever på alle 6 linjer 
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− Skolen skal have et fast elevoptag flere år ud i fremtiden 

− Skolens skal have et godt ry blandt forældre, elever og alle andre 

− Skolens pædagogiske fundament skal være gennemarbejdet og implementeret i 

personalet. 

− Personalet skal brænde for det pædagogiske fundament - initiativ, engagement og 
ansvar kendetegner personalet på Højer Efterskole. 

Forventninger og rollefordeling i skolens ledelse og personale: 

− Skolens bestyrelse og ledelse er ansvarlig for målsætningen 

− Skolens ledelse er ansvarlig for at vi når vores mål  

− Skolens personale skal hjælpe med at nå målsætningen 

− Skolens personale er ansvarlig for at vi når vores mål 

− For at lykkes med det skal der være et fælles pædagogisk fundament. 

Højer Efterskoles pædagogiske fundament: 

Skolens “ordsprog eller slogan” er We Are Family. I det ligger der at: 

− Der er plads til alle elever 

− Der er ikke plads til alt 

− Vi hjælper hinanden - også når det er svært 

− Vi vil hinanden - også selv om vi ikke er enige 

− Vi efterlader ingen alene 

− Vi inkluderer alle 

− Vi tager ansvar for eleven 

− Vi viser engagement i eleven 

− Vi planter initiativ i eleven med vores eget initiativ 

− Vi bruger hinandens styrker til at udvikle os – sammen er vi stærkere 

− Vi vil det forpligtende fællesskab - sammen 

Betegnelsen forpligtende fællesskab er et vigtigt begreb på Højer Efterskole, og i den 

Grundtvig-Koldske skoletradition og er en del af de fleste Grundtvig-Koldske skolers formål 

eller værdigrundlag. Måden at være sammen på skal således ikke alene være et fælles-

skab men et forpligtende fællesskab. Denne særlige kvalifikation ved fællesskabet har – 

med udgangspunkt i Grundtvigs opfattelse – den baggrund, at mennesket gennem en ube-

tinget accept fra andre og fra Gud så at sige er gjort fri fra at bekymre sig for egen værdi, 

altså om han eller hun er noget værd, og kan bruge denne frihed til at være noget for an-

dre. Forpligte sig i forhold til andre, som det angives i næstekærlighedsbuddet. 

Det forpligtende rummer desuden kravet til mennesker i et fællesskab om at tage de andre 

så alvorligt, at man reagerer positivt eller negativt på de andres ord og handlinger, så de 

bliver klogere på sig selv. I moderne psykologi taler man om, at man stiller sig til rådighed 

som ”spejl” for de andre. Kun gennem en positiv spejling i andre kan et menneske udvikle 

en ordentlig selvforståelse. I et godt fællesskab skal alle derfor være forpligtet til at spejle 

sig i andre og være til rådighed for de andre som spejl. Kun i et sådant forpligtende fælles-

skab kan mennesket finde sig selv, mener Grundtvig. 

Som underviser skal og vil vi stå inde for at: 

- Vi vil se det positive i alle elever 
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− Vi planlægger vores undervisning så alle elever oplever at være gode til noget 

− Vi planlægger vores undervisning så alle elever kan vise de er gode til noget 

− For at alle undervisere er fagligt og menneskeligt klædt på til at være underviser på 

Højer Efterskole skal det pædagogiske fundament gennemgås hvert år i forbindelse 

med planlægningen og fremlæggelsen af indholdsplanen.  Der følges løbende op 

på underviserne i løbet af året. 

 

Højer Efterskoles pædagogisk profil: 

Vores pædagogiske profil ligger i vores slogan – We Are Family. Vi vil være en stor familie 

og I vores familie er der plads til alle – men ikke plads til alt.  

Vi anser hvert menneske som unikt og et menneske vi ikke kender som en ukendt ven. Vi 

ser med positive øjne på alle og ønsker at alle kan være den de er – her behøver du ikke 

foregive at være en anden. Vi tror på at hvert menneske kan bidrage til fællesskabet med 

det bedste de har – dem selv. Så hvis du vil stille dig selv til rådighed for fællesskabet, så 

vil fællesskabet også dig. Vi ved at et forpligtende fællesskab er det bedste vi kan give hin-

anden – fællesskab er ikke noget vi tager, det er noget vi giver. 

Højer Efterskoles faglige fundament: 

På Højer Efterskole skal eleverne have et højt fagligt udbytte af undervisningen – derfor 

skal vi være gode til at differentiere og tilpasse elevens niveau og sætte tydelige mål op for 

eleverne. We Are Family betyder i undervisningsperspektiv at alle undervisere har et fag-

ligt mål de vil nå med deres elever. Metoderne underviserne benytter skal være præget at 

tanken om at det eleven kan, skal eleven blive bedre til – menneskesynet er vi bliver bedre 

af ros end af ris. Eleverne inddeles i klasser så de geografisk og linjemæssigt er blandede. 

Årskalender  

Her er en samlet oversigt for planlagte aktiviteter for skoleåret.  

Uge 31 Skolestart søndag. 

Uge 32 Introuge for hele skolen mandag til onsdag – herefter almindeligt skema. 

Uge 33 Almindelig undervisnings uge.  

Uge 34 Almindelig undervisnings uge. 

Uge 35 Linjefagsweekend – bliveweekend for alle elever.  

Uge 36 Eleverne går på forlænget weekend torsdag 14:30 

Uge 37 Almindelig undervisnings uge.  

Uge 38 Bliveweekend for alle elever. Efterskolernes dag søndag. 
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Uge 39 Almindelig undervisnings uge.  

Uge 40 Almindelig undervisnings uge.  

Uge 41 
8. og 9. årgang har emneuge og skal til Tyskland på en enkelt overnatning. 

10. årgang er på udveksling med elever fra Polen. 

Uge 42 Efterårsferie – skolen er lukket. 

Uge 43 Almindelig undervisningsuge. Torsdag og fredag er linjefags dage 

Uge 44 Almindelig undervisningsuge. HE After Dark fredag og lørdag 

Uge 45 Terminsprøver - Højer Camp i weekenden. 

Uge 46 Almindelig undervisningsuge. Forældresamtaler lørdag 12.00-18.00 

Uge 47 Almindelig undervisningsuge. Brobygning for 10. Klasse.  

Uge 48 Almindelig undervisningsuge. Juletur torsdag.  

Uge 49 Almindelig undervisningsuge.  

Uge 50 
Almindelig undervisningsuge. Fælles gymnastikdag med andre efterskoler 

torsdag. Julebliveweekend for alle elever 

Uge 51 

Mandag Julemiddag med bestyrelsen 

Tirsdag juleafslutning med linjefag, gymnastikopvisning og fælles juleafslut-

ning for hele familien. 

Uge 52-1 
Juleferie – skolen er lukket. 

Eleverne møder ind efter juleferie tirsdag den 3. januar fra kl. 15.00  

Uge 2 
Skitur til Tjekkiet – afrejse søndag 10.00 og hjemrejse og forlænget weekend 

fra fredag kl. 11. Til mandag kl 15.00 

Uge 3 Ankomst mandag efter 15.00 Almindelig undervisningsuge. 

Uge 4 Almindelig undervisningsuge.  

Uge 5 Almindelig undervisningsuge.  

Uge 6 Almindelig undervisningsuge. 

Uge 7 Vinterferie – skolen er lukket. 

Uge 8 Gymnastikuge hele ugen 
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Bliveweekend pga. opvisninger. 

Uge 9 Almindelig undervisningsuge. Bliveweekend pga. opvisninger. 

Uge 10 Almindelig undervisningsuge. Bliveweekend pga. opvisninger. 

Uge 11 

Almindelig undervisningsuge. Bliveweekend pga. Opvisninger. Forlænget 

weekend man-onsdag. Eleverne møder ind fra 15.00. Bliveweekend pga. op-

visninger. 

Uge 12 Almindelig undervisningsuge.  

Uge 13 
10. årgang har udveksling med elever fra Polen. 8. og 9. årgang har fag 

dage. 

Uge 14 Linjefagsuge mandag til onsdag – herefter påskeferie fra onsdag 14:30. 

Uge 15 Eleverne møder ind kl 17.00 mandag. Almindelig uge 

Uge 16 Almindelig undervisningsuge. Linjefags dage mandag og tirsdag.  

Uge 17 Almindelig undervisningsuge. 

Uge 18 Skriftlige prøver mandag til fredag.  

Uge 19 
Skriftlige udtræksprøve mandag, onsdag og fredag. Blive lørdag med elev-

møde lørdag. 

Uge 20 
Almindelig undervisningsuge. Kristi Himmelfart torsdag – eleverne har fri fra 

onsdag kl. 14.30 

Uge 21 
Almindelig undervisningsuge. Pinseferie fredag til mandag. Ankomst mandag 

aften kl 17.15. 

Uge 22 
Pinseferie. Mundtlige prøver starter tirsdag. Bliveweekend for alle elever – 

Ny elevdag lørdag og bedsteforældredag søndag 

Uge 23 Mundtlige prøver.  

Uge 24 
Mundtlige prøver og musicaluge – bliveweekend med forestillinger og opvis-

ning. 

Uge 25  
Outrouge med Galla  

Dimission lørdag 
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Inklusion: 

I kraft af vores tætte og trygge fællesskab, en struktureret hverdag og tydelige rammer, 

rummer vi de fleste elever. Vi ser som skolens vigtigste opgave at være inkluderende fag-

ligt, fysisk og socialt.  

Ved skoleårets start udarbejder vi en handleplan på samtlige elever, der målretter den en-

keltes indsatsområder for skoleåret. Handleplanen dækker både faglige og personlige om-

råder. Vi kan understøtte elever med brug for mere voksenkontakt og herigennem forhå-

bentlig gøre det lettere for eleven at navigere i hverdagen. Eller vi kan tilbyde faglig støtte i 

begrænset omfang. På Højer Efterskole oplever vi af og til elever, der i perioder har behov 

for ”at få lidt luft” eller ”trække stikket”. Dette sker ved aftale mellem skole og hjem.  

Trivselsarbejdet på Højer Efterskole: 

Skolens faglige og pædagogiske fundament skal være afsættet for at sikre den enkelte 

elevers trivsel. Samtidig skal eleven opleve, at der skabes støtte og fællesskab i samar-

bejde med familielæreren. Det er afgørende, at den enkelte elev føler sig set og hørt, og 

har en oplevelse af, at Højer Efterskole som helhed er med til at skabe de nødvendige 

rammer for fastholdelse og udvikling.  

Vi anser trivslen hos den enkelte som afgørende for læringsudbyttet - både socialt, per-

sonligt og fagligt. Derfor skal eleven også altid have mulighed for at samtale med både fa-

milielærer og skolens øvrige personale. Skolens personale skal sørge for, at al vigtig infor-

mation fra og om en ung viderebringes til det øvrige personale, så alle har mulighed for at 

hjælpe og støtte med lige præcis dén indsats, som er nødvendig. I den forbindelse fortsæt-

ter vi arbejdet med projektet “ME&WE” på fem formiddag fordelt ud over skoleåret.  

Udover at have fokus på den enkelte elevs trivsel, ønsker vi som efterskole også at vores 

medarbejdere oplever at være i trivsel. Vi ønsker, at medarbejderne glæder sig til at 

komme på arbejde, og at de har en oplevelse af at blive set og hørt ift. Deres opgaveløs-

ning. For at kunne lykkes med det det, kræver det, at der er åbenhed og gennemskuelig-

hed fra både ledelse og medarbejdere. Vi skal være “a Family”, hvor åbenhed, ærlighed 

og ordentlighed er omdrejningspunkterne, så den samlede opgaveløsning er med til at un-

derstøtte den udviklingen af Højer Efterskole. Derfor vil eleverne også møde de ansattes 

familier, der er en del af skolen. 

 

Evaluering 

Elever og faglærere evaluerer løbende egne årsplaner og forløb med eleverne. 

Der gives standpunktskarakter 2 gange årligt. I valgfag der er eksamensfag afgives der ka-

rakter 2 gange om året. 

I øvrigt evalueres elevernes niveau og indsats løbende som en del af den daglige under-

visning. Ligeledes evaluerer lærerne naturligvis som en afsluttende del af faglige forløb – 

herunder alternative undervisningsaktiviteter.  
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Skole-hjemsamtaler: 

I skoleåret 2022/23 afholdes der frivillige skole-hjemsamtaler i forbindelse med weekenden 

den 19. november fra 12.00 -18.00. Forældresamtalerne kombineres med erhvervsvejled-

ning, hvor udvalgte forældre fortæller om deres uddannelse. Der tilbydes samtaler med 

kontaktlæreren. Forældre, der vælger ikke at deltage i forældresamtalerne kontaktes tele-

fonisk af elevens kontaktlærer, hvis forældrene ønsker det. Derudover er der løbende kon-

takt af kontaktlæreren (hvordan er skolestarten forløbet socialt og fagligt – gensidig infor-

mation mellem elev, forældre og skole). Der kan også tilbydes online skole-hjemsamtaler. 

Lektier og lektielæsning 

Lektiemængden er individuel og justeres løbende. Der er lektielæsning på eget værelse 

eller i lektiecafé i spisesalen – afhængig af læringsstil og behov for ro eller særlige hensyn . 

Vagtlærerne er omkring lektielæsning og hjælper eleverne. Enkelte elever kan efter aftale 

tilbydes ekstra lektiehjælp. 

I et forpligtende fællesskab, som undervisningen også er, har vi en klar forventning om at 

eleven er forberedt og byder ind til undervisningen. Manglende forberedelse til timerne no-

teres i skolens lektiebog af faglæreren. Forældre har via Viggo adgang til disse oplysnin-

ger. Ved enkeltstående tilfælde er faglæreren ansvarlig for at samle op. Misser eleven lek-

tier i flere fag/over en periode vil familielæreren kontakte forældrene og sammen finder vi 

en løsning. Hjælper dette ikke, træder ledelsen ind. Vi er en faglig funderet skole, hvor ele-

ven udvikler sig fagligt ud fra sit ståsted og vil eleven ikke dette, kan det i sidste ende med-

føre, at vi bringer samarbejdet til ophør.  

På skolens kalender er der skrevet hvornår eleverne har afleveringsopgaver for. Det er for 

at sikre ro og tid til fordybelse og for at forældrene kan følge med i elevens afleveringsop-

gaver. Afleveringsopgaverne udleveres, indsamles, rettes og der gives feedback af faglæ-

rerne.  

Kontaktlærerfunktionen: 

Alle elever/forældre har en kontaktlærer. Disse fordeles ved skoleårets start.  

Mål: 

Kontaktlæreren skal være den primære tovholder i forhold til den enkelte elevs trivsel. Li-

geledes skal kontaktlæreren være det primære bindeled mellem skole og hjem, såvel som 

den person der knytter forbindelse og skaber sammenhæng mellem de forskellige faglæ-

rere og eleven. En god kontaktlærer skaber en ærlig relation til sine elever, hvor man aner-

kender elevens udvikling og understøtter denne positivt. Kontaktlæreren ringer til foræl-

drene minimum to gange i løbet af skoleåret og giver en opfølgning på trivsel og faglig ud-

vikling. 

Indhold:  

På Højer Efterskole har samtlige lærere på skolen har som udgangspunkt kontaktlærer-

funktion. I skoleåret 2022/23 varetager hver lærer denne opgave i forhold til ca. 8-12 ele-

ver. Antallet af elever varierer afhængig af den enkelte elevs behov for omsorg. Eleverne 
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er fordelt i kontaktgrupper ud fra klasserne, så de også har deres kontaktlærer som faglæ-

rer. 

Kontaktlæreren har ved skoleårets start en samtale med hver elev med afsæt i elevens 

handleplan. Alle elever laver en handleplan elektronisk og denne uddybes gennem sam-

tale med lærere til nye elevers dag, eller efter aftale.  

Handleplanen evalueres sammen med kontaktlærer løbende. I efteråret afholdes der for-

ældresamtaler. Deltager forældrene ikke i disse samtaler, er det kontaktlærerens opgave 

at kontakte forældre, hvis forældre eller skolen ønsker det.   

I dagligdagen påhviler det kontaktlæreren at holde særligt øje med sine elever. Tage en 

ekstra uformel snak fra tid til anden, samt ligeledes at afholde formaliserede snakke med 

hver enkelt elev løbende. Er der problemer med en elev (personligt eller i forhold til andre 

elever eller hjemmet) er det ligeledes kontaktlæreren, der er tovholder. Det er kontaktlære-

rens opgave at holde sig ajour med sine elever i dagbogens noter og kontakte elev/foræl-

dre, skulle der opstå problemer.  

Er der faglige problemer (fravær, manglende afleveringer o. lign) ”over hele linjen” er det 

den enkelte faglærer, der henvender sig til elev/forældre. Efterfølgende kan forstanderen 

kontakte hjemmet/eleven, hvis problemerne ikke ophører.  

Der er afsat tid i ugens løb til samtaler med kontaktlæreren. Hver kontaktlærer har 1 ½ 

time om ugen i 42 uger. Det forventes af kontaktlæreren benytter tiden til at: 

- Gennemgang af kalenderen for at forberede eleverne på kommende begivenheder. 

- Samtale med elever om hvad der sker blandt eleverne på skolen (både daglige ting 

og lidt større ting) 

- Samtale med fokus på trivsel 

- Samtale om evaluering af begivenheder  

Forældre kan forvente, at læreren besvarer mails og beskeder på Viggo indenfor 1-2 ar-

bejdsdage. Familielæreren kan kontaktes telefonisk via skolens kontor.  

Faglærerfunktionen:  

 

Mål: 

Der er faglærerens opgave at planlægge, gennemføre og evaluere (og derudfra justere) 

en varieret og differentieret undervisning, der tilgodeser alle elevers læring og læringsstile.  

Indhold:  

Faglæreren skal have blik for den enkelte elev og anerkende elevens fremskridt. Vi møder 

som udgangspunkt eleven - og hinanden - positivt i kommunikation og handling. At arbejde 

med elevernes læring og trivsel inkluderer også at rumme og arbejde aktivt i forhold til for-

ældrene. Vi er tydelige og anerkendende i vores kommunikation med elever og forældre.  

Elever og lærere møder forberedte og til tiden. Eleverne skal fra skoleårets start hjælpes til 

at huske papirer, materialer og redskaber, da det er en del af skolens pædagogiske grund-

lag at modne eleverne og gøre dem selvansvarlige, selvhjulpne og strukturerede.  
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Eleverne må ikke forlade timerne uden tilladelse fra læreren. Møder en elev ikke op til time 

underrettes kontoret ved timens begyndelse. Det forventes at faglæreren forud for under-

visning har orienteret sig i dagens vagtbogsnoter.  

Fravær, manglende lektier og afleveringer noteres i Viggo – løbende.  

Det er faglærerens opgave at samle op på mangler (fravær, lektier, arbejdsindsats) i for-

hold til den enkelte elev. Forældrene skal kontaktes ved gentagne manglende lektier. Fa-

milielæreren (og forstanderen efterfølgende) kontaktes ved gentagne forsømmelser.  

Lektier skal differentieres ud fra den enkeltes formåen og handleplan.  

Der gives karakter i alle fag – dog ikke valgfag og rengøring. Karakterer gives 2 gange år-

ligt og ud fra elevens standpunkt.  

Teamsamarbejde: 

Som udgangspunkt indgår alle faglærere i et fagteam omkring hvert fagområde. Der er af-

sat fællestid til teamsamarbejde. Samarbejdet tager afsæt i fælles sparring omkring plan-

lægning, gennemførelse og evaluering (herunder metoder). Teamet laver en fælles over-

ordnet indholdsplan og årsplan for fagområdet. Her medtænkes didaktiske mål og evalue-

ringsform. For de boglige fag er det et teamfokus, at alle elever gennemgår udvalgte områ-

der og at alle elever er prøveparate.  

Ved boglige teams er der en ledelsesmæssig forventning om, at teamet arbejder i en to-

årig pensum/planlægning, så man medtænker kommende 2.- og 3.årselever.  

Evalueres:  

Faglærerfunktionen evalueres løbende som en del af hverdagens fælles arbejdsopgaver 

og kommunikation. Der afholdes en formel medarbejdersamtale, ligesom ledelsen lejlig-

hedsvis deltager i teammøder. Ledelsen vil også forventes at deltage i forskellige under-

visningssituationer for herigennem at kunne sparre/reflektere og kompetenceudvikle den 

enkelte lærer/team.  

Fagtilbuddet på Højer Efterskole:  

Morgensang og fortælling: 

Morgensang og fortælling er et bærende element i skolens værdigrundlag. Der er i skole-

året 2022/23 dagligt morgensang på 15 minutter og en ugentlig fortælletime.  

Mål:  

Målet med undervisningen er at bibringe eleverne kendskab til primært dansk kultur og 

samfund men også at skabe blik for den globaliserede verden, vi alle er en del af. Sam-

menspillet mellem det enkelte menneskes historie og værdier, den fælles nationale kultur 

og deltagelsen i en globaliseret hverdag skal gerne gøre elev/lærere klogere på sig selv.  

Indhold:  

Vi synger hver dag, hvor målet er at give eleverne sangglæde (individuelt og som hold) og 

igennem både historiske, nutidige, årstids – og situationsbestemte sange at give eleverne 
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kendskab til lyrikkens fortælling. Sangene er ofte basis for en dialog eller en fortælling, 

hvor sprog, historie, forfattere/komponister sættes på en fælles dagsorden.  

Læsning:  

Elevernes læsefærdigheder skal fortsat udvikles. Nogle elever har brug for ekstra op-

mærksomhed som en hjælp til at kunne variere læsehastigheden. Læsehastigheden varie-

rer alt efter formålet med læsningen, så den hænger sammen med elevens brug af forskel-

lige læseteknikker: punktlæsning, oversigtslæsning, nærlæsning osv. Den faglige læsning 

er fortsat i fokus og udvikles i takt med, at teksterne i undervisningen og fritiden bliver sta-

dig mere komplekse og omfangsrige. Vi er derfor opmærksomme på, at elevens ordforråd 

og begrebsverden udvikles i alle fag.  

For at eleverne på Højer Efterskole kan udvikle deres læsefærdigheder i takt med, at tek-

sterne og opgaverne bliver mere og mere udfordrende, er det vigtigt, at der læses meget i 

passende tekster. Elever er i dag aktive mediebrugere i fritiden, som anvender skriftspro-

get – både læsning og skrivning i meget varierende sammenhænge. Dette bidrager også 

til opbygning af funktionelle læsefærdigheder, og bør tænkes ind i læseundervisningen. 

Der arbejdes bevidst med læselyst og læsekultur, der udfordrer og stimulerer gennem et 

varieret udvalg af alle slags tekster.   

Det er en væsentlig kompetence, at eleven er i stand til at variere sin læsehastighed, og 

det kræver direkte undervisning. Læsehastighed måles ud fra en alderssvarende tekst. En 

passende læsehastighed afhænger af læseformålet. Når man nærlæser, er læsetempoet 

langsomt, og når man oversigtslæser, er det hurtigt.   

Man kan beskrive læsehastigheden således:   

- På vej til flydende læsning 80 ord/min.   

- Flydende læsning 150 ord/min.   

- Ubesværet læsning 250 ord/min.   

- Maksimal læsehastighed 800 ord/min.   

Underteksterne på TV er ca. 150 ord/min. De lærere, som underviser i fag, hvor der an-

vendes faglige tekster, arbejder med de tekster, som er typiske for deres fagområde.   

 

8.klasse som projektklasse. 

 

Vi ønsker at skabe en ny undervisningskultur i vores 8.klasse, hvor mulighedsrummet invi-

terer til deltagelse. Hermed vil vi fremme elevernes læring & trivsel i et motiverende læ-

ringsmiljø. Vi har fokus på at skabe en klasse, hvor alle har en skabende plads. 

Vi skal fra kateder undervisning til undervisning, der facilitere elevernes egne processer. 

Målsætningen er at skabe et større mestringsflow, motivation og læringsudbytte, med for-

målet om at: 

- øge elevernes trivsel 

- øge elevernes faglige udbytte 

 

Der er et uforløst potentiale i den kreative læreproces. Det giver eleverne mere plads til at 

udfolde deres potentiale i en kreativ undersøgende læringsproces, som en integreret del af 
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alle skolens fag. De kreative processer og undervisningsmetoder gennemsyrer alle klas-

sens fag. Målsætningen er at styrke elevernes evne til at turde tage risikoen ved at være 

undersøgende og prøve nye ting, og derigennem udvikle større mestrings flow og ejerskab 

i læreprocesserne, da deres skabertrang driver værket. Vi ruster eleverne til at kunne 

håndtere “Wicked Problems” samt at møde real- World problems. Kort ønsker vi at skabe 

et rum hvor kreativ problemløsning og praktisk idéudvikling er i højsæde. 

 

Det fysiske læringsrum: 

Læringsrummet afspejler den praksis-undervisning, der foregår i lokalet. Lokalet skal invi-

tere til laboratorie undervisning. Ved at have fokus på det fysiske læringsrum skabes, jvf. 

forskningen, et langt højere succesrater i forhold til at skabe inklusion. Ved at ændre på 

det traditionelle undervisningslokale fra elevens passive rolle i undervisning til at være et 

lokale, der inviterer til aktive og undersøgende læringsaktiviteter. 

 

Kulturen: 

Kulturen i 8. klasse er båret af Design. Design som Mind-set, altså en stor fokus på en un-

dersøgende tilgang til læring og trivsel. Vi tror på læring ikke kun kan overføres via individ 

til et andet. I æstetiske læreprocesser inddrages det lærende subjekt, som en der rent fak-

tisk bidrager til undervisningen. 

 

Dagligdagen: 

Dagligdagen i 8. klasse vil være tilrettelagt ud fra procesbaseret projektuger og/eller 

hands-on projekter, hvor der arbejdes med en undersøgende og skabende tilrettelæg-

gelse. 

 

Udbytte og målbare resultater: 

Fremme elevernes skoletrivsel 

Løfte elevernes forståelse af dem selv og andre 

 

Dansk:   

På Højer Efterskole er der obligatorisk undervisning i dansk på 8. 9. og 10. årgang.   
Den almindelige undervisning på alle klassetrin tager afsæt i trin og fagmål og der differen-
tieres ud fra elevens faglige niveau. 
9. og 10. klasse afslutter året med afgangsprøverne i dansk. 8. årgang afholder årsprøver i 
mundtligt og skriftligt dansk.  
Mål:   
Danskfaget er et fag, hvor eleven skal tilegne sig fagspecifikke færdigheder, men også få 
kulturbærende og identitetsskabende læring, der gør eleven i stand til at forstå/fortolke og 
formidle sig selv og sin egen identitet i forhold til omverdenen.   
Indhold:   
Ovennævnte kendskab til/erfaring i og personlig udvikling i forhold til gøres gennem arbej-
det med forskellige genrer, litterære perioder og teksttyper samt forskellige metodiske til-
gange til faget. Det er vigtigt at undervisningen tilrettelægges efter elevernes forskellige 
læringsstile, faglige ståsted og erfaring. Da Højer Efterskole er en Grundtvig-Koldsk skole, 
vil det være naturligt at inddrage fortællekunsten så ofte som muligt – dette gælder for læ-
rer såvel som for elever.   



13 
 

Teamsamarbejdet er også her en vigtig del af forberedelse/gennemførelse/evaluering af 
danskfaget på Højer Efterskole. Fagteamet planlægger toårige forløb, så evt. 2. årselever 
tilgodeses bedst muligt.   
  
Evaluering:  
Der opstilles mål/indholdsplan for hvert forløb og disse formidles til eleverne. I planlægnin-
gen af hvert forløb er der fokus på sammenhængen mellem didaktiske mål, metodik og or-
ganisering. Forløbene evalueres ud fra en valgfri metode.  
Da læreren har et indgående kendskab til elevernes evner og niveau, evalueres eleverne 
løbende i form af hyppig feedback. Der kan også gøres brug af personlige samtaler, frem-
læggelser, elevernes egne vurderinger (og ved behov samtaler med forældrene) for at 
sikre, at eleverne får det fulde udbytte af undervisningen.  
Der gives standpunktskarakterer 2 gange årligt.  
 
Matematik  
På Højer Efterskole er der obligatorisk undervisning i matematik på 8. 9. og 10. årgang.    
Den almindelige undervisning på alle klassetrin tager afsæt i trin og fagmål. 9. og 10. 
klasse afslutter året med afgangsprøverne i matematik og 8. årgang afholder årsprøver i 
mundtlig og skriftlig matematik.  
 
  
Mål:  
Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og an-
vende matematik i sammenhænge og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i 
arbejdet med emner og problemstillinger.  Undervisningen tilrettelægges, så eleverne op-
bygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Det er vigtigt at møde 
eleven ud fra de forudsætninger eleven kommer til undervisning med. Det gælder forkund-
skaber, læringsstile og motivation. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever 
og erkender matematikkens rolle i kulturelle og samfundsmæssige sammenhænge.   
  
Indhold:   
Undervisningens grundlag er beskæftigelse med tal, regning og geometrisk beskrivelse 
knyttet til dagligdag og omverden. Gennem arbejdet med konkrete problemstillinger ska-
bes der baggrund for at udvikle faglige beskrivelsesmidler og for at erkende generelle 
sammenhænge. Undersøgelser, systematiseringer og ræsonnementer er bærende for op-
bygning af matematisk viden og kunnen.  
  
I matematik arbejdes ud fra følgende overordnede metoder: eleverne arbejder med mate-
matikkens opbygning og hvordan fagets begreber og metoder anvendes i praksis. I arbej-
det indgår systematiseringer og ræsonnementer dels i relation til matematikkens anven-
delse, dels i relation til teoretiske overvejelser. Undervisningen skal tilrettelægges således 
at didaktiske overvejelser afspejles i valg af metodik og klasserummets organisering.   
  
Det forventes at lektiemængden differentieres, så den bedst tilgodeser den enkelte elevs 
udfordringer og læring.  
  
Evaluering:   
Rammer, indhold og udbytte samt arbejdsindsats evalueres løbende ved hyppig feedback 
i den daglige undervisning, ved afleveringer og ved temaers afslutning. Der gives stand-
punktskarakterer 2 gange årligt. Ved efterårsferie og vinterferie og ved skoleårets afslut-
ning evalueres fagene mere formelt. Eleverne evaluerer sig selv og sammenholder denne 
evaluering med faglæreren.   
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Fremmedsprog (engelsk og tysk)   

På Højer Efterskole er der obligatorisk undervisning i engelsk på 8. 9. og 10. årgang. Tysk 
er obligatorisk på 8. og 9. årgang. Den almindelige undervisning på alle klassetrin tager af-
sæt i trin og fagmål fra Undervisningsministeriet. Undervisningen i engelsk i 8. 9. og 10. 
klasse er differentieret, da vi ønsker at give den enkelte elev mulighed for at kunne udvikle 
elevens standpunkt, motivation, uddannelsesplaner og læring.  
Mål:   
Formålet med undervisningen i fremmedsprog er, at eleverne tilegner sig sproglige og kul-
turelle kundskaber og færdigheder, så de kan anvende engelsk/tysk i forskellige sammen-
hænge, udvikler bevidsthed om sprog, sprogtilegnelse og sprogs globale roller. For begge 
fag gælder det at eleven skal være prøveparat ved afslutningen af hhv. 9. og 10. årgang.   
Indhold:  
 I undervisningen skal følgende centrale færdighedsområder udvikles: kommunikative fær-
digheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse, kultur- og samfundsforhold, således at ele-
verne i slutningen af forløbet er godt på vej til at kunne bruge engelsk/tysk som kommuni-
kationsmiddel i et globaliseret samfund, kildesprog for indsamling af information og viden, 
en kilde til forståelse af engelsk/tysktalende samfund, måder at leve på og sociale forhold i 
de pågældende lande, samt at kunne sammenligne med forhold i det danske samfund.  
Det er vigtigt at undervisningen differentieres, varieres metodisk således at forskellige læ-
ringspræferencer bliver tilgodeset samt organiseres således, at den enkelte elev får opti-
male forhold i forhold til udbyttet af undervisningen ud fra det ståsted den enkelte elever 
møder ind til undervisningen med.   
Teamsamarbejdet er også her en vigtig del af forberedelse/gennemførelse/evaluering af 
sprogfagene på Højer Efterskole. Fagteams planlægger toårige forløb, så evt. 2. årselever 
tilgodeses bedst muligt.   
  
Evaluering:   
Da læreren har et indgående kendskab til elevernes evner og niveau, evalueres eleverne 
løbende i form af feedback. Der bruges også undervejs personlige samtaler, fremlæggel-
ser, prøver og efter behov samtaler med forældrene for at sikre, at eleverne får det fulde 
udbytte af undervisningen.  
Der gives standpunktskarakterer 2 gange årligt.   
 
Fagtimer, 10. årgang  
 
I 10.klasse har alle elever dansk, engelsk og matematik. De resterende 7 lektioner er hen-
holdsvis Valg10 og Borgerservice. 
 
Valg 10: 
 
Valg 10 ligger i to blokke i skemaet – her vælger eleverne mellem to eller tre fag som de 
lærere der har valg 10 udbyder. I fagene kan eleverne fordybe sig i forskellige emner. Em-
nerne kører i forskellige perioder. 

Borgerservice:  

Borgerservice er et nyt fag i dette skoleår – her skal eleverne blive selvhjulpne i mange af 
voksenlivets facetter og udføre de bundne opgaver der hører til 10.klasse. Det er blandt 
andet OSO – den obligatoriske, selvvalgte opgave alle 10.klasseselever skal udføre for at 
have en 10.klasse.  
Gennem arbejdet med temaerne får eleverne mulighed for at arbejde med evnen til at tage 
ansvar, skabe struktur, danne overblik, engagere sig i et forpligtende demokratisk sam-
fund, være kritiske og selvkørende. I borgerservice arbejder vi med fortid, nutid og fremtid. 
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Som et led i borgerservice har vi udveksling i Polen, hvor eleverne bliver indkvarteret pri-
vat, for dermed at opleve kulturen på nærmeste hold. I forbindelse med udveksling arbej-
der vi både med Polens historie og fremtid. 
Evaluering:   
Forud for hvert forløb opstilles indholdsbeskrivelse og læringsmål for arbejdet med det på-
gældende tema. Eleverne afslutter et forløb gennem forskellige former for fremlæggel-
ser, evaluering og bedømmelse.  
  
Der gives standpunktskarakterer 2 gange årligt. Omkring november måned og ved skole-
årets afslutning evalueres fagene mere formelt. I forbindelse med OSO gives karakter, 
som medtages på karakterbladet.  
  
Skoleårets undervisning afsluttes med en årsopgave.  
Årsopgaven fremlægges for lærer, elever og en ekstern censor. Der gives en samlet ka-
rakter for opgave og fremlæggelse.   
 
Samfundsfag/historie:   
Mål:   
Målet for Historie og Samfundsfag er at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hver-
dagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund. 
Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler historie- og samfundsbevidsthed, 
kritisk sans. Eleverne skal træne færdighed i at iagttage, analysere og vurdere nationale 
og internationale samfundsforhold og konflikter.   
Indhold:   
Undervisningen skal bidrage til, at eleverne på baggrund af et personligt tilegnet værdi-
grundlag deltager aktivt i samfundsudviklingen. Det sker ved at fremme deres indsigt i, at 
mennesker er historieskabte såvel som historieskabende. Den enkelte elev skal udvikle 
ansvarlighed for løsningen af fælles opgaver og erhverve viden om samfundet og dets hi-
storiske forudsætninger.   
Undervisningen i disse fag kan foregå samtidigt og vil ofte ske i vekselvirkning mellem fa-
gene. Undervisningen lægger vægt på at undersøge, analysere og vurdere enkelte emner 
og kunne forholde sig kritisk til dem. Der arbejdes både individuelt, i grupper, i projektgrup-
per med fremlæggelser, debatter - politiske såvel som personlige. Det er hensigten at ele-
verne lærer af hinandens arbejdsmetoder og holdninger. Undervisningen benytter blandt 
andet fagtekster, medier og mediebilleder, historiske og samfundsmæssige dokumentar-
film - af forskellig genre ligesom tal/statistisk materiale og debatter er metodiske indgange 
til at fremme elevernes indsigt og informationssøgning. Undervisningen skal være givende 
og underholdende i det omfang disse to ting kan forenes.  
Evaluering:   
Der opstilles mål/indholdsplan for hvert forløb og disse formidles til eleverne. Der evalue-
res med eleverne efter hvert forløb ud fra en valgfri metode.   
Der gives standpunktskarakterer 2 gange årligt.   
 
Naturfag (fysik, biologi, geografi)   
Undervisningen i naturfag kører opdelt i 8. og 9. årgang.   
  
Formål:   
Målet med den naturfaglige undervisning på Højer Efterskole er at give eleven interesse 
og baggrund for at beskæftige sig med forhold af fysisk, kemisk, biologisk, geografisk og 
teknisk art.  
Undervisningen skal give eleven baggrund for at kunne vurdere og selvstændigt tage stil-
ling til naturvidenskabelige og teknologiske problemer, som har betydning for den enkelte 
og for samfundet. Det er vigtigt at eleven gennem undervisningen oplever faget og dets 
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indhold og udvikling i samspil med den øvrige samfundsudvikling og gør eleven er i stand 
til at tage medansvar for udviklingen og for brugen af naturressourcer og teknik, både lo-
kalt og globalt.  
  
Indhold:  
Undervisningen tager afsæt i fag/trinmål for de enkelte fag og årgange.   
Undervisningens indhold skal være en vekselvirkning af praktisk og teoretisk art. Teorien 
skal opleves som en hjælp til løsning og forståelse af praktiske problemer. Ved blandt an-
det at beskæftige sig med hverdagsfænomener skal undervisningen have brugsværdi for 
eleverne.  
Elevernes erfaringer skal i videst muligt omfang udnyttes og udbygges. Dette skal bl.a. be-
virke, at det bliver mere spændende for dem at iagttage og agere i deres omverden.  
  
Undervisningen skal ikke kun dreje sig om, hvad andre har fundet frem til. Eleverne skal 
også lære metoder til selv at undersøge og dermed tilegne sig en viden. De skal erfare, at 
nye spørgsmål hele tiden kommer til, og at meget få ting er endelige og eviggyldige. Følel-
ser og livsanskuelser har ligesom historiske og samfundsmæssige aspekter deres plads i 
undervisningen. Undervisningen skal danne grundlag for og forberedelse til arbejdet med 
fagene i forbindelse med elevernes fortsatte uddannelse.   
Det er vigtigt at det naturfaglige team arbejder sammen omkring årsplaner, således så de 
enkelte fags delelementer understøtter en generel og samlet forståelse for naturfage-
nes forbundenhed.   
   
Evaluering:   
Forud for hvert emne i naturfagene opstilles indholdsbeskrivelse og læringsmål for arbej-
det med det pågældende tema. Der skal i planlægningen af hvert forløb være fokus på 
sammenhængen mellem didaktiske mål, metodik og organisering. Indholdsbeskrivelse og 
læringsmål gennemgås med eleverne forud for forløbets begyndelse og gøres tilgængelig 
for skolens ledelse. Efter hvert forløb evalueres indhold, metodik og udbytte i fællesskab af 
elever og lærere.   
  
Rammer, indhold og udbytte samt arbejdsindsats evalueres løbende ved hyppig feedback 
i den daglige undervisning, ved afleveringer og ved temaers afslutning. Der gives stand-
punktskarakterer 3 gange årligt. Ved efterårsferie, vinterferie og ved skoleårets afslutning 
evalueres fagene mere formelt.  
  
Praktisk skolegerning  
Mål:  
Skolens elever deltager alle i praktisk skolegerning. Målet med denne aktivitet er (som i 
mange andre sammenhænge) at lære eleverne medansvar for løsning af fælles opgaver, 
der er en del af de fleste fællesskaber som de nu og senere hen indgår i. I forhold til prak-
tisk skolegerning handler det primært om fælles ansvar for skolens rengøring og ud-
seende, et miljø vi alle skal føle det behageligt at færdes i. I skoleåret 2022/23 har vi 2 ele-
ver i køkkenet en uge ad gangen. Dette gør vi, da vi gerne vil give eleverne større kend-
skab til madlavning og skabe opmærksomhed på blandt andet madspild.  
Eleverne skal lære teknikker der hidrører rengøring og madlavning.   
 
Indhold:  
Eleverne er medansvarlige for varetagelse af skolens rengøring og hjælper ligeledes til i 
køkkenet en uge ad gangen fra kl. 8.00 til 13.00. Herefter deltager eleverne i undervisnin-
gen og møder ind i køkkenet igen fra kl. 17.30 til 19.30.  Her er eleverne med til at lave 
næste uges madplan, de instrueres i hygiejne og teknikker til fremstilling af mad. Ligeledes 
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har alle elever dagligt ansvar for rengøring af et mindre fællesområde. Disse områder skif-
ter 4 gange årligt. Her lærer eleverne at bruge rengøringsteknikker og redskaber og do-
sere rengøringsmidler. Der veksles mellem teori og praksis. Dette område rengøres hver 
dag i middagspausen.   
Det er vigtigt, at alle lærere føler et medansvar for at eleverne varetager denne opgave, da 
alle er en del af praksisdelen af denne undervisning og vi her er vigtige rollemodeller for 
eleverne.   
Onsdag gør alle elever værelser grundigt rene. De modtager instruktion i hensigtsmæs-
sige teknikker og der følges hyppigt op på om disse teknikker anvendes. Det er vigtigt for 
et sundt indeklima at rengøringen fortages tilbundsgående. Samtlige lærere er omkring 
rengøring af værelser, hvor den enkelte har ansvar for at tilse og bistå rengørings af et 
mindre antal værelser.   
Fredagsrengøringen ligger om fredagen. Her gør alle elever hele skolen ren under kyndig 
vejledning af lærerne. Lærerne der styrer fredagsrengøringen, hjælper eleverne med at 
strukturere deres rengøring. Som oftest er det en hyggelig stund med energi og høj musik 
på hele skolen.  
Evaluering:   
Eleverne modtager feedback på løsningen af opgaverne efter endt udførelse. Mere formelt 
evalueres ved skoleårets afslutning. Dette sker mellem elev-ledelse og ligeledes i perso-
nalegruppen, der naturligvis også evaluerer og justerer på rammerne omkring og løsnin-
gen af opgaverne.  

Gymnastik og idræt 

Mål: 

Gymnastik på Højer Efterskole er en vigtig del af skolens traditioner og en væsentlig del af 

vores lange historie. Det er her vi - uanset elevårgang – blandt andet deler en fælles iden-

titet som nuværende eller tidligere elever på skolen. Gymnastikken har naturligvis udviklet 

sig gennem årtierne, og vi skal fortsat udvikle os på dette område. Højer Efterskole tilbyder 

gymnastik til bredden.  

At deltage i gymnastik og her overvinde og udvikle sig selv fysisk og personligt, at være en 

nødvendig og uundværlig del af gymnastikopvisningerne, er en grundlæggende pædago-

gisk holdning for undervisningen og for gymnastikken som et vigtigt fællesskabs-skabende 

element i hverdagen på skolen. Samtlige elever har en plads og udfylder en vigtig op-

gave ved forårets opvisningsprogram.  

Højer Efterskoles mission i forhold til gymnastikken er: 

Gymnastikken på Højer Efterskole er sat i verden for at såvel øvede som uøvede gymna-

ster oplever bevægelsesglæde, udfordringer og udvikling samt at være en del af et fælles-

skab, hvor den enkeltes bidrag har betydning.  

Visionen for gymnastikken er: 

Højer Efterskole skal være kendt for at lave gymnastik, som udstråler fællesskab, livs-

glæde og humor. Derudover kendetegnes vores gymnastik ved: 

- ALLE skolens elever er på gulvet. 

- Vores gymnaster springer måske hverken højere eller bedre end de andre eftersko-

lers. Men de smiler mere, mens de gør det. 
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- Vores gymnastiklærere er ildsjæle, der vil dele deres egne erfaringer og glæder ved 

gymnastikken med eleverne. 

For elever i 8. og 9. årgang er det en målsætning at de gennem undervisning i Idræt gøres 

fagligt parate til at kunne deltage i FP9 i faget idræt.  

Indhold:  

Undervisningen skal tilrettelægges så ”der også her er plads til alle”. Det betyder konkret, 

at undervisningen skal tilgodese (udfordre, understøtte og udvikle) nybegynderen såvel 

som den fagligt erfarne gymnastikelev.  

Grundtræning, konditionstræning, koordinationstræning samt styrketræning er alle ele-

menter af den daglige undervisning.  

Opvisninger er i foråret en vigtig del af skolens hverdag – og en stor del af undervisningen 

i gymnastik har opvisningerne som hovedsigte.  

Er elever skadet i kortere perioder arbejdes der i stedet med genoptræning eller anden 

træning, eller de sættes i gang med praktiske opgaver. Ved længerevarende skader ind-

drages skolens ledelse og forældre i alternativ undervisning.  

Det skal tilstræbes, at eleverne ikke får yderligere udgifter til udstyr i forbindelse med op-

visninger. Er der behov for særlig påklædning ud over gymnastikdragterne (der er en del 

af skolepengene), skal det aftales/budgetteres med i samråd med skolens ledelse.  

Evaluering:  

Undervisningen i gymnastik/idræt evalueres som udgangspunkt 3 gange i løbet af året 

med en elev/lærerevaluering, hvor der også gives standpunktskarakter (fagligt niveau, ar-

bejdsindsats). Ellers evalueres undervisningen og elevernes udvikling/indsats løbende, 

som en del af den normale feedback i forbindelse med undervisning.  

Gymnastikugen  

Mål:  

Det overordnede mål med gymnastikugen er at koordinere delelementer til de kommende 

gymnastikopvisninger. Det er ligeledes et mål, at alle elever føler sig trygge i  deres roller 

som deltagere i opvisninger samt som repræsentanter for skolen udadtil.  

Indhold:  

Der skabes, koordineres og øves i forhold til opvisningens helhedsindtryk. Efterfølgende vil 

fortsat udvikles afhængigt af elevinput og elevernes faglige udvikling i den resterende del 

af skoleåret.  

Det vil være oplagt at inddrage elever i fx arbejdet med overgange eller mindre sekvenser. 

Dans/rytme og spring er delelementer i skolens opvisninger og derfor også en del af 

denne uges arbejde, hvor der ligeledes kan inddrages teoretiske områder. 

Evalueres:  

Gymnastikugen evalueres afslutningsvis af de deltagende lærere. Ugen evalueres med 

eleverne fredag ved ugens afslutning.  
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Idræt: 

Mål:  

De overordnede mål med faget idræt på Højer efterskole er (sammen med den fælles un-

dervisning i gymnastik for samtlige elever), at eleverne kan forholde sig til udviklingen af 

normer og værdier i dansk idrætskultur, bidrage med ideer til fysisk aktivitet sammen med 

andre samt kende og afprøve forskellige former for idrætsudøvelse. I mange sammen-

hænge vil eleverne skulle afprøve disse færdigheder som tovholdere/instruktører ved ar-

rangementer som ”Idræt for Sjov”, motionsdage for kommunens folkeskoler eller camps.  

Indhold:  

Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompeten-

cer. De skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse. Idrætsfa-

get skal give eleverne erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel 

samt i samspillet mellem samfund og idrætskultur. Eleverne skal gennem alsidig idræts-

praksis have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forud-

sætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur 

og det samfund og den verden, de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaring 

med vilkår for sundhed og kropskultur. Endelig skal eleverne udvikle forudsætninger for at 

tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab. 

Fra Påske inddrages flere timer, hvor eleverne fordyber sig og udarbejder disposition til 

brug for den kommende prøve. Elementer som dans, rytme mv er alle medtænkt i gymna-

stikundervisningen fra skoleårets start.  

Evalueres:  

Der gives kontinuerligt feedback som en del af del daglige undervisning. Der gives stand-

punktskarakter 2 gange årligt.    

Linjefag: 

Linjefag på Højer Efterskole er halvårlige. Kampsport, Japansk, Dans/rytme, E-sport, Mad 

og Spring kører både efterår og forår.  

Springlinje 

Mål:  

Linjefaget Spring er for alle elever, der har lyst til at udvikle sig indenfor denne del af gym-

nastikken. Det gælder nybegynderen såvel som den øvede gymnast. Det vigtigste er, at 

man har lysten til at være med og viljen til at arbejde.  

Indhold:  

På Springlinjen arbejdes med koordination, motorisk træning, styrketræning og springtek-

nik. Springlinjen er en del af skolens fælles gymnastikopvisninger. Springlinjen deltager i 

opvisninger i løbet af foråret.  

Der kan med fordel inddrages gæsteinstruktører i den daglige undervisning eller som en 

del af weekendarrangementer/ gymnastikugen/ linjefagsdage/ linjefagsweekender.  
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Evaluering:  

Der gives kontinuerligt feedback som en del af del daglige undervisning. Der gives stand-

punktskarakter 2 gange årligt.    

Japansk sprog og kultur: 

Vi vil gerne have megen fokus på japansk sprog og kultur, herunder fx Manga, mad, kunst 

og mode.  

Mål:  

Linjefaget Japansk sprog og kultur har som mål at bibringe eleverne et grundlæggende 

sprog kendskab, at udvikle basale sprogkundskaber og at lade eleverne udvide deres 

kendskab til den japanske kultur. Herunder Manga, anime, det japanske køkken og ja-

pansk kulturs påvirkning af den globale verden.  

Indhold: 

Eleverne vil på Japanlinjen skulle arbejde med at tilegne sig et (af tre) skriftsprog. Derud-

over vil der være samtaleøvelser, informationssøgning omkring japansk kultur og historie 

og vidensdeling indenfor disse områder. Der vil være gæstelærere, der i (primært linje-

fagsweekender) vil undervise i fx manga, kalligrafi og anime.  

Evaluering:  

Der gives kontinuerligt feedback som en del af del daglige undervisning. Der gives stand-

punktskarakter 2 gange årligt.    

Kampsportslinjen:  

Mål:  

Linjefaget Kampsport er for elever, der har lyst til at udvikle sig indenfor primært ju jitsu og 

karate. Det gælder nybegynderen såvel som den højere graduerede deltager. Det vigtigste 

er, at man har lysten til at være med og viljen til at arbejde. Der er fokus på teknikker i un-

dervisningen ligesom den mentale del af kampsportstræningen vægtes højt.  

Indhold:  

På Kampsportslinjen arbejdes med elementer fra karate og ju jutsu samt koordination, mo-

torisk træning og styrketræning. Der vil være mulighed for gradueringer indenfor karate i 

samarbejde med Tønder Minami samt gradueringer indenfor ju jutsu i samarbejde med 

DJU.  

Der kan med fordel inddrages gæsteinstruktører i den daglige undervisning eller som en 

del af weekendarrangementer/lejre/linjefagsugen.  

I det omfang det er muligt, og eleverne ønsker det, deltager eleverne i kampstævner. 

Evaluering:  

Der gives kontinuerligt feedback som en del af del daglige undervisning. Der gives stand-

punktskarakter 2 gange årligt.    
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Linjefag – E-Sport 

Mål:  

Linjefaget E-sport er for alle elever, der har lyst til at udvikle sig indenfor E-sport. Højer ef-

terskole tilbyder kvalificeret undervisning i LOL og CS-GO. Det gælder nybegynderen så-

vel som den øvede gamer. Det vigtigste er, at man har lysten til at være med og viljen til at 

arbejde.  

Indhold:  

På E-sport linjen arbejdes med koordination, motorisk træning, styrketræning og spilteknik. 

E-sport linjen er også en del af skolens fælles gymnastikopvisninger forstået sådan AT 

ALLE LAVER OPVISNING. 

Der kan med fordel inddrages gæsteinstruktører i den daglige undervisning eller som en  

del af weekendarrangementer/ gymnastikugen/ linjefagsdage/ linjefagsweekender.  

Eleverne tilbydes DGI’s hjælpetræneruddannelse. 

Evalueres:  

Der gives kontinuerligt feedback som en del af del daglige undervisning. Der gives stand-

punktskarakter 2 gange årligt.    

Linjefag – Mad 

  
Mål:    
Linjefaget Mad er for elever, der har lyst til at undersøge, afprøve og udvikle sig gastrono-
misk med mad, kultur, marsken og vadehavets mange naturlige lækkerier. Linjefaget hen-
vender sig både til nybegynderen såvel som den øvede gastronom. Det vigtigste er, at 
man har lysten til at være med og viljen til at arbejde med maddannelse. Vi arbejder mål-
rettet med madkultur, madglæde og maddannelse og har fokus på:  
Mad og kultur  

• Indsigt og bevidsthed om mad og kultur, kultur i maden, maden i kulturen og 
alt der omhandler mennesker, kultur og mad  

Mad og måltidet  
• Udvikling af madlavningskompetencer og indsigt i måltidets betydning.  

Sundhed og trivsel  
• Indsigt i og bevidsthed om egen og fællesskabets sundhed og trivsel.  

Bæredygtighed  
• Indsigt og forståelse for natur, råvarer og ressourceanvendelse  

Marsken og vadehavet  
• De mange skatte der er lige udenfor vores dør i form af naturlige, sunde rå-
vare og Sønderjyske traditioner.  

  
Indhold:    
På Madkulturen har vi følgende principper for vores tilgang til mad:  

• Vi følger de officielle kostråd  
• Vi anvender årstidens lokale råvarer  
• Vi varierer maden, måltidet og aktiviteterne  
• Vi anvender både økologiske og konventionelle produkter der er lokalt foran-
krede  
• Vi er ressourcebevidste  
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• Vi tilrettelægger aktiviteter, hvor vi afprøver, eksperimenterer og reflekterer om 
den personlige tilgang til mad  
• Vi involverer og udfordrer eleverne i aktiviteter, hvor alle sanser sættes i spil   
• Vi sætter en ramme, der styrker og udvikler den enkelte og fællesskabet  
• Vi tager hensyn til særlige behov  

  
Der vil blive inddraget gæstekokke i den daglige undervisning eller som en del af week-
endarrangementer/lejre/linjefagsugen. Og vi kommer selvfølgelig ikke udenom det store 
Sønderjyske kaffebord.  
  
Evaluering:    
Der gives kontinuerligt feedback som en del af del daglige undervisning. Der gives stand-
punktskarakter 2 gange årligt.    
  

 Linjefag – Dans/Rytme 

Mål:  

Linjefaget Dans/rytme er for alle elever, der har lyst til at udvikle sig indenfor denne del af 

gymnastikken. Det gælder nybegynderen såvel som den øvede danser; det vigtigste er, at 

man har lysten og viljen til at arbejde.  

Indhold:  

På Dans/rytmelinjen arbejdes med koordination, motorisk træning, styrketræning og tek-

nik. Dans/rytmelinjen er en del af skolens fælles gymnastikopvisninger.   

Der kan med fordel inddrages gæsteinstruktører i den daglige undervisning eller som en 

del af weekendarrangementer/ gymnastikugen/ linjefagsdage/ linjefagsweekender.  

Evalueres:  

Der gives kontinuerligt feedback som en del af den daglige undervisning. Der gives stand-

punktskarakter 2 gange årligt.     

Valgfag på Højer Efterskole 

Eleverne skal ved skoleårets start vælge valgfag. Valgfag ligger placeret i to blokke, det vil 

sige at hver elev kan vælge og få to valgfag om ugen. Fagenes indhold planlægges og ud-

bydes af lærerne i forhold til deres kompetencer.  

Valgfagsperioderne kører i tre runder. Fra skolestart til efterårsferien, hvor der vælges nye 

hold. Fra efterårsferien til vinterferien. Her vælges der for den sidste periode fra vinterfe-

rien til skoleårets afslutning. 

Valgfag med afsluttende prøve i 8.klasse: 

På Højer Efterskole vil vi gerne have større fokus på kost og livskvalitet. Derfor har vi be-

sluttet at eleverne i 8. klasse alle skal have valgfaget madkundskab. Herud fra giver det 

god mening at de alle går til eksamen i dette fag. Ved skoleårets afslutning skal alle elever 

i 8. klasse til prøve i madkundskab.  
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Årgangsture og specialuger: 

Mål:  

Globalisering, forstået som en verdensomspændende samfundsøkonomisk og kulturel ud-

vikling, har i stigende grad indflydelse på de kompetencer og kvalifikationer som uddannel-

sessystemet på alle niveauer og indenfor alle områder skal levere. Dette gælder derfor 

også efterskoleverdenen og vil med stor sandsynlighed i stadig stigende grad blive en ef-

terspurgt tilgang til vores pædagogiske virke. Derfor er udveksling på tværs af grænser en 

vigtig del af Højer Efterskoles hverdag.  

Interkulturelle kompetencer er en kontinuerlig og individuel udviklingsproces som kan si-

ges at tage udgangspunkt i tre hovedaspekter, nemlig viden, færdigheder og oplevelser/er-

faringer. Viden består bl.a. i kendskab til andre kulturer, værdier, normer og levevilkår. 

Færdigheder er ikke blot at kunne kommunikere på fremmedsprog og at kunne bruger IT 

interaktivt, men også at kunne analysere og fortolke tekster og billeder fra andre lande 

med henblik på at kunne forstå andres værdier og grundlæggende opfattelser.  

Da skolens elever kommer fra mange regioner af Danmark og dermed bibringer skolen 

forskellige kulturer kræver det, at vores elever kan gebærde sig dialogisk. I kraft af forskel-

lige nationaliteter blandt eleverne bliver de ligeledes mere åbne for andre sprog/dialekter. 

Højer Efterskoles placering tæt ved den tyske grænse har medført elevtilgang fra hhv. det 

danske og tyske mindretal; en tendens der ser ud til at være stigende. Set i dette lys samt 

ud fra det faktum, at vi som nation har Tyskland som vores største samhandelspartner (og 

at vi som nation ligeledes mangler tyskkyndige indenfor primært erhvervslivet) er det kun 

naturligt, at den stor del af vores udvekslingsprogrammer sker i samarbejde med tyskta-

lende aktører.  

Højer Efterskoles værdimæssige forankring i en Grundtvig-Koldsk tradition giver flere 

umiddelbare indgangsvinkler i relation til en pædagogisk praksis, der medvirker til styr-

kelse af elevers demokratiske og multikulturelle dannelse. Vi har pædagogisk erfaring med 

at skabe fora, der underbygger elevernes samarbejdsevne, deres forståelse for nødven-

digheden af dialog med andre samt at respektere forskelligheder. Dette vil med stor sand-

synlighed befordre internationale kompetencer og kvalifikationer hos elevgruppen, som an-

befalet af Rådet for Internationalisering af Uddannelserne.  

Udveksling på 10. årgang (Årgangstur)   

Indhold:  

10. årgang på Højer Efterskole har efterhånden udvekslet med en gymnasieskole I Kato-

wice (Polen) gennem de sidste mange år. Programmet er løbende blevet videreudviklet og 

udvidet. Det fælles sprog for udvekslingsforløbet er engelsk.  

I efteråret tager Højer eleverne til Katowice. Forud er der i fokustimerne arbejdet med hi-

storiske og samfundsfaglige emner og problemstillinger ud fra et polsk perspektiv. Perio-

den afsluttes med en skriftlig opgave. 

I Katowice er eleverne privat indkvarterede (afhængig af deltagerantal kan det blive nød-

vendig med anden indkvartering for nogle). Programmet aftales mellem de to lærergrupper 

på baggrund af forrige års evaluering. På vejen til Katowice besøger vi Auschwitz.   
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I skoleåret 2022-23 får vi besøg fra Katowice. Forud for besøget har 10. årgang i Fokusti-

mer og fællestimer forberedt besøget. Forberedelsen gælder information om Polen og Ka-

towice, så eleverne i Højer har et basalt kendskab til den kulturelle baggrund vores gæster 

møder ind med. Ligeledes har de to elevgrupper udvekslet breve og info med hinanden på 

engelsk.  

Under besøget bor vores polske gæster skolen fra mandag til fredag. Her er målet at give 

vores polske elever kendskab til en helt anderledes skoleform, som efterskolen er for ikke-

danskere. Der arbejdes bogligt, praktisk og fysisk på tværs af nationale tilhørsforhold.  

Evaluering:  

Indhold og rammer evalueres afslutningsvis af de deltagende lærere og eleverne.  

Udenlandsbesøg på 8. og 9. årgang    

Indhold:  

8. og 9. årgang på Højer Efterskole arbejder med udveksling med tyske skoleelever. I den 

udstrækning det er praktisk mulig skal årgangen udveksle med en alderssvarende skole-

klasse i Hamborg. I tilfælde af det ikke lykkes vil ugen blive erstattet af en tur til Tyskland i 

efteråret med en overnatning på vandrehjem. Der vil være kulturelle oplevelser og social 

hygge under hele turen. 

Evaluering:  

Indhold og rammer evalueres afslutningsvis af de deltagende lærere og de to grupper af 

elever.  

I foråret vil udvekslingen eventuelt afløses af en emneuge med besøg på erhvervsuddan-

nelserne. 

Musicaluge:  

Mål:  

Målet med Musicalugen er at skabe et fællesskab omkring opførelsen af et teaterstykke, 

hvori musik indgår. Alle elever skal opleve, at de er en nødvendig brik i produktionen af 

denne forestilling.  

Indhold:  

For musikere og skuespillere gælder det, at en uges arbejde ikke er tilstrækkeligt, hvorfor 

disse elever har valghold i perioden fra efterårsferien og frem til musical som en del af for-

beredelserne til årets musical. For de øvrige elever vil der være bliveweekend i starten af 

februar. Der vil blandt andet være elevgrupper der varetager PR, scene/kulisser, dans, 

lys/lyd og kostumer.  

Evalueres:  

Ugens indhold, udbytte og rammer evalueres efterfølgende blandt elever og medarbejdere 

mundtligt. Herudfra foretages justeringer i forhold til planlægningen af næste års musical.  

Skilejrskole: 

Samtlige elever deltager i skilejrskolen, hvor eleverne indlogeres på hotel og alle mand 

øver alpinski.  
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Mål:  

Skilejrskolen er placeret så den tidsmæssigt sikrer, at vi alle kender hinanden og samtidig 

kan gøre efterfølgende brug af det fællesskab og de personlige kompetencer, som vi som 

hold og individer forhåbentlig får som et vigtigt element af denne skilejrskole. Det er vigtigt 

at turde, at overvinde sig selv, at afprøve nyt og at opleve fart, naturen og et billigt grin 

over sig selv og med andre.  

Indhold:  

Elever og lærere tager af sted i løbet af vinteren.  Eleverne inddeles på hold afhængig af 

niveau og personlige styrkesider. Der vil være undervisning størstedelen af tiden, der en-

ten varetages af lokale skiinstruktører eller af skolens lærere. Om eftermiddagen/aftenen 

er der i vid udstrækning fælles aktiviteter.  

Evalueres:  

Lejrskolen evalueres mundtligt af elever og lærere. I samarbejde med skolens ledelse 

planlægges på baggrund af denne evaluering det kommende skoleårs lejrskoletilbud.  

Tilsyn – funktionsbeskrivelse: 

Mål: 

Målet med tilsyn er at sikre elevens trivsel og personlige udvikling forankret i ansvar og blik 

for fællesskabet. Vi vil have blik for den enkelte elev – og det er i fritidsdelen tilsynslærer-

nes primære opgave. 

De primære opgaver for Vagtlærerne er lektielæsning, praktisk arbejde omkring aftensma-

den sammen med elever og omsorg/opsyn med elever. Der opfordres til at man arrangerer 

aktiviteter et par gange i løbet af ugen. Der kan være elever med særlige behov – den ene 

vagtlærer/trivselspædagog er omkring disse elever. Aftenens opgaver fordeles ved vag-

tens begyndelse.  

Indhold:  

Møde ind kl. 17.15 Dagens opgaver fordeles mellem vagterne.  

Kl. 17.30 Køkkenvagter går i gang.  

Kl. 18.00 Aftensmad  

Kl. 18.30-21.00 Aftentilbud og/eller aktiviteter – tilbyd gerne eller få eleverne til at 

arrangere. Ellers gå rundt på gangene, snak, kig ind. Check at in-

gen hænger.  Tilbyd faglig hjælp, tag en snak med eleverne. 

Kl. 21.00-21:15 En vagtlærer serverer aftenforfriskning på rullebord i spisesalen. 

Ryd op i fællesarealer, så skolen er morgenklar. En vagtlærer får 

elever på egne gange, den anden påbegynder låserunde. 

Kl. 21.30  Begge vagtlærer får eleverne på egne gange 

Kl. 22.00 Elever på egne værelser. Check lys/lås i vaskerum, yderdøre.  

Kl. 22.30 Vagterne siger god nat og checker at alle er gået til ro. 

Hvisk/”kommander” – godnat og sluk.  
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Kl. 23.00 Begge vagter går hjem, giver vagttelefonen til Skolemor. Skole-

mor overtager nattevagten og har morgenvagten dagen efter. 

 Døre til værelser inkl. vagtværelse må ikke låses om natten.  

Kl. 7.15 til 7.25 Morgenvækning for dem der har behov for det og morgentur. Alle 

elever deltager, hvis der ikke er truffet anden aftale med Skole-

mor. 

Derefter morgenmad – eleverne skal være i spisesalen senest kl. 

7.45. Syge elever henvender sig til Skolemor i mødelokalet.   

Tilsyn/opsyn med sygeværelset udføres af Skolemor og forstanderen  morgen, formiddag, 

middag, eftermiddag.  

Aftentilsyn/opsyn med sygeværelset føres af aftenvagterne. 

Weekender:  

Weekenderne på skolen er en vigtig del af skolens hverdag. Her er vi sammen på en an-

den måde og oplever nye/andre sider af hinanden. 

På Højer Efterskole er der ca. en bliveweekend i hver måned. Her vil der være undervis-

ning. På samme måde er der ca. i hver måned en forlænget weekend. Forlængede week-

ender har vi primært for at tilgodese den store gruppe af elever, der kommer langvejsfra 

og for hvem weekenderne ellers bliver relativt korte. Vi opfordrer til at tandlægebesøg og 

lignende placeres på disse forlængede weekender.  

Der underrettes om weekendens aktiviteter. Inddrag gerne eleverne i dele af planlægnin-

gen.  

Elever framelder sig weekender senest tirsdag. Køkkenet klarer dette. Elever kan derefter 

ikke fra/tilmelde sig weekender medmindre dette er aftalt med forstanderen. Vagterne afta-

ler menu med køkkenet senest tirsdag.  

Fredagsvagten møder ind fredag kl. 14.15 og overtager i hallen, hvor der gives beskeder 

til weekendelever. Lørdagsvagten møder ind kl. 08:00 lørdag. Søndagsvagt møder ind 

søndag kl. 08.00 – nattevagten søndag møder ind kl. 17.15 

Generelt gælder det på weekendvagter:  

Der er ikke besøg på hinandens gange. Man må ikke fraflytte sin værelseskammerat, hvis 

man ønsker at ”rykke sammen”. Evt ekstra madrasser hentes i depot. Husk at notere hvor 

alle sover (oversigt ligger i mappe på lærerværelse).  

Der indlægges en stille time – gerne både lørdag og søndag – afhængig af program, hvor 

alle parter kan slappe lidt af og måske lave lektier. Der kan være en til to tvungne/fælles 

aktiviteter hver dag.  

Skolen gøres ren i løbet af weekenden. Søndagsvagten noterer sygeopkald i vagtbogen. 

Elever, der kommer retur fra weekend, krydser sig af på liste ved ankomst.  
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Kl. 21.30 checkes, at alle elever er mødt ind. Er dette ikke tilfældet kontaktes forældrene.  

 

Samværsregler på Højer Efterskole 

 

Gældende for skoleåret 2022-2023 

Samværsaftalen indeholder generelle retningslinjer for opholdet på Højer Efterskole. I 

begyndelsen af skoleåret vil eleverne blive orienteret mundtligt om indholdet af sam-

værsaftalerne. 

(Samværsaftalerne ligger også i elektronisk form på skolens hjemmeside). 

På Højer Efterskole er skolens hovedregler at alle opfører sig ansvarligt, hensyns-

fuldt og engageret i hele efterskolelivet. 

For at alle elever, forældre og ansatte er enige om hvad der er gældende, er her nogle 

overordnede regler: 

Alkohol, narkotika og dopingmidler o. lign. 

Indtagelse samt opbevaring af alkohol eller narkotika og lignende er IKKE tilladt – det 

gælder både på skolen, til og fra skolen, og på ture med skolen. Overtrædelse medfø-

rer bortvisning fra skolen. Du skal på opfordring kunne aflægge en ren narkotikatest 

hele skoleåret. Dette betyder at samarbejdet med skolen kan ophøre hvis en elev næg-

ter at aflægge test for narko eller alkohol. 

Vold 

Vi tillader ikke vold blandt nogen af vores elever. 

Vi har særligt skærpede forventninger til elever der dyrker kampsport. Derfor kan tru-

ende adfærd over for hinanden eller øvrige elever - medføre bortvisning.  

Rygning / e-cigaretter og snus 

Vi er en røgfri skole. Rygning, brug af e-cigaret og indtagelse af snus på skolen kan 

medføre bortvisning. 

Tyveri 

Skolen har ingen erstatningspligt i forhold til stjålne/bortkomne/ødelagte ting. Vi forven-

ter at eleverne har navn i tøj mv. Dette gælder også mobiler, tablets og PC’ere. 

Natterend 

Natterend er ikke tilladt, og kan ved overtrædelse medføre bortvisning.  

Kønsopdeling og samvær 

På Højer Efterskole bor drengene og pigerne hver for sig. Man må ikke færdes på det 

andet køns værelser. Vi tillader ikke at eleverne har seksuel omgang med hinanden – brud 

på reglen medfører bortvisning. 

Badning 
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Pga. faren for badeulykker må eleverne under ingen omstændigheder– selv eller i 

grupper – bade i Vidåen, Vadehavet mm. 

 

For at vi alle kan få et godt samvær er her et overblik over hvordan vi griber hverdagen 

an: 

Udgang fra skolen 

I hverdagene må skolens elever forlade skolens område, når de har skrevet sig i ud-

gangsbogen. Der skal man notere, hvis man forlader skolen, hvor man skal hen og 

man krydser af når man er tilbage på skolen. 

Weekender 

Framelding til den kommende weekend finder normalt sted senest søndag aften. Ele-

ver, som har meldt fra til weekend, kan tage fra skolen fredag efter sidste lektion – nor-

malt kl. 14.15 og senest kl. 16.00 medmindre andet er aftalt og skal normalt være til-

bage på skolen igen søndag aften mellem kl. 17.30 og 21.30. 

Fritagelse 

Ved fritagelse og sygdom er det forældre, der skal kontakte skolen. Al fritagelse fra un-

dervisning og øvrige aktiviteter sker kun gennem kontoret. Der opfordres til at fritagel-

ser begrænses til et minimum. Skolens tab som følge af fritagelse (på mere end 2 

dage, hvorved skolen mister statstilskud for en hel uge) dækkes fuldt og helt af foræl-

drene. Forældre vil også blive fratrukket statsstøtte til egenbetaling. 

Gæster 

Forældre kan aftale med kontoret at de kommer og mødes med deres børn.  Andre 

gæster tages der stilling til individuelt. Man kan ikke have besøg uden aftale med kon-

toret. 

Sygdom 

En elev, der er syg om morgenen, meddeler det til nattevagten når denne er på vække-

runde, eller ved at ringe på vagttelefonen. 

Lektier 

For at sikre udbyttet af undervisningen skal eleverne møde velforberedte til undervis-

ningen og aflevere skriftlige opgaver til tiden. Forsømmelser noteres i Viggo og ved 

vedvarende forsømmelser kontaktes hjemmet med henblik på en afklaring. Der er dag-

ligt afsat tid til lektielæsning. Lektielæsning foregår som udgangspunkt på egne værel-

ser uden generende støj eller musik (brug evt. øre-plugs.) Der tilbydes lektiehjælp, for 

de elever, der har brug for ekstra støtte i spisesalen. 

Værelsesbyt i hverdagene 

I hverdagen bytter eleverne ikke sovepladser, hvis roomie er syg eller hjemme. 
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Bad 

Badning foregår i baderum tilknyttet den enkelte elevs gang. Færden til og fra ba-

det foregår påklædt. 

Morgenbadet skal være afsluttet inden morgenmotion og aftenbadet skal være afslut-

tet inden eleverne skal være på deres egne værelser. Man går ikke i bad i lektielæs-

ningstimen. 

Ommøblering 

Enhver ommøblering sker kun efter aftale med værelseslæreren.  

Ophæng  

Ved ophæng af plakater, billeder mm. anvendes den fra skolen udleverede tape – er du 

i tvivl kontakt din værelseslærer. 

Spisesalen 

I hverdagen starter måltiderne til fastlagte tidspunkter i spisesalen, hvor alle elever mø-

der til tiden. Der spises med kniv og gaffel, der føres kun samtale ved eget bord, målti-

derne foregår i god ro og orden, og der bæres ikke hat/caps og overtøj ved måltiderne. 

Af hygiejniske grunde skal man have sko på i spisesalen. Elever med langt hår skal be-

nytte hårelastik. 

Piercinger og tatoveringer 

Elever der har piercinger mv., skal have disse tapet i al fysisk undervisning. Ved opvis-

ninger kan vi anmode om at disse fjernes. Elever under 18 kan ikke blive tatoveret un-

der deres ophold på skolen. 

Bærbare computere, smartphones osv. 

Diverse elektronisk udstyr, som medbringes til undervisning, må kun anvendes som ar-

bejdsredskaber, medmindre andet er aftalt med en lærer – dvs. at telefonsamtaler, 

sms, musik, chat osv. ikke er tilladt. Det er den enkelte lærers afgørelse om elektronisk 

udstyr må medbringes eller anvendes i den konkrete undervisningssituation Overtræ-

delse af regler eller anvisninger medfører inddragelse af udstyret – det gælder også 

evt. lånt udstyr.  

Smartphones/mobiltelefoner skal være på gange/værelser i skoletiden – fra 7.15-16.30, 

men må benyttes på hele skolen i og efter egentid på hverdage. Vi vil gerne lære vores 

elever en sund mobil/pc-kultur, hvor nærvær er et nøgleord. Telefoner må IKKE oplade 

i sengene. 

 

Når vi færdes i og omkring skolen gælder følgende: 

Rulleskøjter, fodboldstøvler, skateboard mm. 

Der benyttes cykelhjelm ved kørsel på skateboard, løbehjul og rulleskøjter. Ingen brug 

af rulleskøjter, fodboldstøvler, gummistøvler mm. indendørs. Fodtøjet tages på uden for 

skolens bygninger. Fodtøjet gøres rent inden man går indenfor og skal opbevares i 

”Glemte sager”. 

Cykling 
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Elevens cykel skal være i brugbar og lovlig stand. Færdselsreglerne overholdes, når 

der køres på cykel. Når kørsel foregår i grupper, skal der tages hensyn til de langsom-

ste, så ingen bliver kørt agterud. Efter endt brug, sættes cyklerne på plads i cykelsku-

rene. Eleverne skal selv sørge for pumpe og lappegrej/slange på turene. Når man cyk-

ler, skal man ikke høre musik. 

Alle elever skal bruge cykelhjelm. 

 

Af hensyn til vores fælles sikkerhed og sundhed er her retningslinjer for brug af skolens 

faciliteter: 

 

Internet 

Ved brug af skolens Internet må eleverne ikke lave ulovligheder (ulovlige downloads, 

ulovlige hjemmesider osv.). På Internettet skal eleverne optræde hensynsfuldt over for 

hinanden og andre (ingen mobning). Overtrædelse af disse regler kan medføre inddra-

gelse af det elektroniske udstyr, eller afkobling fra skolens netværk. Alle enheder på 

skolen skal navngives. Groft misbrug eller chikane kan medføre bortvisning. Alle enhe-

der på skolens netværk skal navngives. 

Elektriske apparater 

Toastere, elkedler, varmeblæsere mv. må ikke medbringes af hensyn til lugtgener, 

brandfare og sikring af skolens elforsyning.  

Eksterne skærme, spil konsoller mv. må ikke medbringes på skolen. 

Musik 

Musik på værelserne eller andre steder på skolen må ikke være til gene for værelses-

kammeraterne eller andre. Lærerne afgør om der spilles for højt. Kl. 21.30 skal musik 

være stille, da eleverne på naboværelser skal kunne lægge sig til at sove. Overtrædelse 

af regler eller gentagne henstillinger fra lærerne kan medføre inddragelse af mu sikudsty-

ret. Når vi er på tur eller eleverne færdes i det offentlige, skal eleverne ikke høre musik 

fra telefoner eller andre lydkilder. 

Sodavand, energidrik og slik 

Skolen opfordrer til begrænsning af forbruget af sodavand, slik og chips, der kun må ind-

tages på elevgange og værelser. Det er ikke tilladt for eleverne (eller forældre) at arran-

gere salg af sodavand, slik, madvarer eller tøj med fortjeneste for øje. Skolens køkken-

grej (tallerkner, bestik, ovne osv.) udlånes ikke til elever. 

Det er ikke tilladt at have og indtage energidrikke på skolen. Dette gælder også på ture 

med skolen og transport til og fra skole. 

Kaffebaren:  

I opholdsrum ved kaffebaren må der fremstilles og spises nudelsuppe. Dette må ikke 

medbringes andre steder. 
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Tørrerum til beskidt tøj 

Sportstøj o. lign. som er beskidt og vådt, hænges til tørre i tørrerum eller på tørrestativ. 

Ikke på værelser.  

Vaskekælderen 

Eleverne skal betale 10 kr. pr. vask. Eller indbetale 100 kr. pr ½ år. Ved skoleårets start 

og efter jul. Man medbringer selv vasketøjskurv. Med i prisen er vaskepulver – men ikke 

skyllemiddel, da vi ikke anbefaler brug af skyllemiddel. 

Drengenes tøj hænges til tørre i drengenes tørrerum og pigernes i pigernes tørrerum. 

Kommer man til en vaskemaskine der er optaget, kan du skrive dig på listen og komme i 

kø. Kommer man til en færdig vask må man tage den ud og lægge i den kurv vasken 

høre hjemme i. 

 

Vejledning-UU 

Mål:  

Målet med Vejledningen på Højer Efterskole er for det første at eleven som en del af de i 

Handleplanen (se dette afsnit) fastlagte mål for elevens faglige/personlige udvikling arbej-

der frem mod et realistisk studie/erhvervsvalg. Ligeledes er afklaring med hensyn til valg af 

ungdomsuddannelse et vigtigt element i Vejledningen. Endelig er det en konkret og prak-

tisk målsætning/opgave for Vejledningen at stå for overgangen til det videre uddannelses-

forløb. Forældrene er vigtige samarbejdspartnerne i alle elementer af vejledningen på 

Højer Efterskole.   

Indhold:  
Samtaler: 
Alle elever har 1 samtale (okt/nov) og efter ønske 1 i jan/feb med udgangspunkt i handle-
planen/ studievalgsportefolien  https://www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre/studievalgsport-
folio som eleverne udfylder, gerne bistået af forældrene.  
Disse samtaler ligger til grund for udfærdigelsen af uddannelsesplanen, som skal udfyldes 
til januar med henblik på næste skoleår. 
Hvis der er behov, har eleverne altid mulighed for flere samtaler. 
I forbindelse med vejledningssamtalerne får eleverne udleveret relevant materiale/links. 
Herudover indbydes alle forældre og elever til en uddannelsesdag i december måned. 

Erhvervspraktik: 

Alle kan komme i praktik, men de må bruge efterårs- eller vinterferien. Vores forsikring 

dækker og vi kan også formidle praktikken i samarbejde med eleven. Det kan være en rig-

tig god ide at få afprøvet et fag, hvis man er usikker på fremtidige jobmuligheder. Den en-

delige formidling skal gå gennem skolen for at forsikringen dækker. 

Uddannelsesorientering: 

Eleverne vil i nogle fællestimer blive orienteret om ungdomsuddannelserne. 

I september måned får vi besøg af Seven Seas, hvor vi gennem spil og fortælling, stifter 

bekendtskab med de maritime uddannelser. 
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Herudover indbyder skolen i december alle elever og evt. deres forældre til en uddannel-

sesdag, hvor der kommer repræsentanter fra forskellige ungdomsuddannelser.  

I løbet af jan/feb er der åbent hus på ungdomsuddannelserne og der vil være mulighed for 

at besøge det lokale uddannelsessted sammen med jeres barn. Det er en rigtig god ide at 

bruge tid på. 

Alle elever vil desuden få en introduktion til de mest benyttede hjemmesider. Derudover er 
de selvfølgelig altid velkomne til at spørge efter yderligere materiale. 
https://www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre 
 
www.ug.dk  er en god adresse, hvor man kan læse næsten alt om uddannelser, adgangs-

krav og jobs og der er mulighed for at snakke, chatte eller maile med vejledere på 

http://www.ug.dk/evejledning.aspx 

Uddannelsesplaner: 

Skolen hjælper til med at elevernes uddannelsesplaner/studievalgsportefolier bliver udfyldt 

og at tilmeldingen til ungdomsuddannelserne bliver videresendt til ungdomsuddannel-

serne. Skemaerne udfyldes af eleverne på skolen, og forældrene læser igennem, kom-

menterer og underskriver. Eleverne får besked om optagelse i maj/juni måned.  

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU): 

Skolen sørger for, at elevens lokale UU-center får besked om elevens fremtidige uddan-

nelsesplan. Hvis eleven ikke fortsætter i en ungdomsuddannelse, er det det lokale UU-

center, der varetager vejledningen. Fortsætter eleven i en ungdomsuddannelse, er det 

denne uddannelsesinstitution, der varetager vejledningen. Du er velkommen til at rette 

henvendelse til dit lokale UU-center, indtil du bliver 25 år. 

UU’ernes adresser finder du på følgende hjemmeside: www.linksbuketten.dk/uukort.htm  

Specielt for 8.årgang 

8.klasse skal i løbet af foråret på besøg på EUC i Tønder, hvor de i 3 dage afprøver 3 for-

skellige erhvervsuddannelser. 

Specielt for 10.årgang 

Brobygning: 

I uge 47 skal eleverne 1 uge i brobygning, som foregår på de forskellige ungdomsuddan-

nelsessteder i Tønder. 

Der kan vælges mellem følgende uddannelser: 

Stx/HF, HTX, HHX (alle 3årige gymnasiale uddannelser), Erhvervsuddannelser: Eud busi-

ness og de forskellige erhvervsuddannelser på EUC Syd 

Alle elever skal bo på skolen i denne uge. Skolen afholder udgifterne til transport. 

Obligatorisk Selvvalgt Opgave 

Som et formelt krav fra Undervisningsministeriet skal alle elever i 10.klasse lave en op-

gave med udgangspunkt i deres uddannelsesplan. Vi starter på opgaven i efteråret og op-

gaven afsluttes med en fremlæggelse. Opgaven bliver bedømt af vejlederne og der gives 

en karakter. 
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Opgaven giver mulighed for yderlig afklaring af uddannelsesvalg, og er derfor placeret in-

den valg af ungdomsuddannelse. 

OSO er en del af 10. årgangs Borgerservice 

 (se dette afsnit)  

Elever og forældre er altid velkomne til at rette henvendelse til skolevejledningen, når det 

gælder spørgsmål omkring elevernes fortsatte skoleuddannelse eller fremtidige erhvervs-

uddannelse. Der er ingen fast telefontid, men Else Marie træffes oftest på skolen i dagti-

merne. Læg besked på skolens kontor/intra – så ringer Else Marie forældrene op.  

Evalueres: 

Forløbet, indsatsen og rammerne omkring vejledningen evalueres formelt som en del af 

elevers/forældres midtvejsevaluering og ligeledes ved skoleårets afslutning som et ele-

ment i Tilfredshedsundersøgelserne.  

Vi deltager i Undervisningsministeriets brugerundersøgelse af vejledning i efterskolen. 

 


