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Værdigrundlag

LEVRING EFTERSKOLE

Idraetog LifePerformance

Vi inspirererVerden,

Levring Efterskole er et innovativt væksthus for personlig udvikling, idrætslig dygtiggørelse og faglig

fordybelse.

Vores elever bliver kompetente medborgere med personlig styrke/ faglig højde og sociale færdigheder/ som

navigerer autentisk i livet og bidrager værdifuldt ti! fremtidens samfund.

Det lykkes fordi:

l.Vinårvoresmål.

Vi ser elevens individuelle udviklingspotentiale, og skaber optimale betingelser f or personlig vækst.

Vores elever færdes i et anerkendende miljø.

2. Vi tør mere.

Vi støtter hinanden og hylderforskelligheden.Vi nærer store ambitioner og nye tanker/og fylder dagen

medgejst. Vi tør, fordi vi er sammen.

Vores elever indgår i et tillidsfuldt fællesskab.

3. Vi samarbejder på tværs.

Vi samarbejder på tværs af discipliner og kulturer, og skaber stærke synergier mellem skolen og det

omgivende samfund.

Vores elever møder en inkluderende hverdag.

4.Viskaberdetnye.

Vi skaber æstetiske omgivelser og ekstraordinære oplevelser, som stimulerer læring, styrker fællesskabet

og fremmer kreativitet.

Vores elever lever i en udviklende ramme.
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Formål
Levring Efterskole er en Grundtvig-Koldsk efterskole/ der som selvejende institution har til formål at drive

virksomhed inden for rammerne af lovgivningen om efterskoler, dvs. at tilbyde unge mellem 14-1B år en

almendannede undervisning,

Vision
Vi inspirererVerden.

Levring Efterskole er et innovativt væksthus for personlig udvikling, idrætslig dygtiggørelse og faglig

fordybelse.

Vores elever bliver kompetente medborgere med personlig styrke, faglig højde og sociale færdigheder, som

navigerer autentisk i livet og bidrager værdifuldt til fremtidens samfund,

Mission
l, Vi nårvoresmål.

Vi ser elevens individuelle udviklingspotentiale, og skaber optimale betingelser f or personlig vækst.

Vores elever færdes i et anerkendende miljø.

?, Vi tør mere.

Vi støtter hinanden og hylder forskelligheden, Vi nærer store ambitioner og nye tanker, og fylder dagen

med gejst. Vi tør, fordi vi er sammen.

Vores elever indgår i et tillidsfuidt fællesskab.

3, Vi samarbejder på tværs.

Vi samarbejder på tværs af discipliner og kulturer, og skaber stærke synergier mellem skolen og det

omgivende samfund,

Vores elever møder en inkluderende hverdag.

4. Vi skaber det nye.

Vi skaber æstetiske omgivelser og ekstraordinære oplevelser/som stimulerer læring, styrker fællesskabet

og fremmer kreativitet.

Vores elever lever i en udviklende ramme.



Side 6 af 35

Kursusplan 2019

hl1:ps://docs.wixstatic.com/ugd/c76b29 53a5464338ef43a792630046be064f64.pdf

Årsplan2019
https://skoleplan.levringefterskole,dk/OAarsplan.aspx?index=l

https;//skoleplan.levringefterskole.dk/OAarsplan.aspx?index=Z



n
Uge 43 (21-10.2019) --<^r^p& .i^
samlet Levrincf Efterskole

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag

03:00-09;30
iåwi 9. k):
MSJ
Engelsk 10; Hl j

i Dans K lOb H21
!LSO
EngetSt l Oc Lo l
RØ
MBttmacik l0d

!0 >0-00:01
Hal Iren??

06:00-14:001
Kommunitøtl
ionCND

:14;30-I6;CO
'FysiyitenU 9 Fys SÅ MAJ
ITysK lOd Lflk3 PE
!DansklOfLol(6FLL30
l&an^X 10B H2 CT
iDanskiOaHiia
|Tysk 1?: UakS A&K
l Dan sk IC« Lo>!<; MS]

n6;lS-17;<5.
iDanskSLOtAKL
ITysk tyl t.sk? CS^
Matematik i Ob H2 SÅ
Dansk UcLotSFL
;D,inSk 100 Lok3 KJ
iFysiVteml lOa F/s CS
ruristtyslc 10£ Lck4 PE
rurisovsitiOFLckSAOK

ilo;i5-n;<t5|
lAdvenCurem
lotfe SE MS3
IFoaboldmml
la CT PE RØ

[10:15-11:45.
IDansk 1? H; CT1
l Dansk l&C LBlÆ
IFL
|Tysk lOa Hl PE
l Matematik 9
|Loksm

SymnastrtZ Ha]
]A RL -PL J PI
SHP

I1:ECF-12;2Q
Middagsvagt FL

12:45-14:151
Fagteam
Perfarmsncel
LHMARLOTl

108:00-09; 30
ISymnastiKI Mal
1-PL

,p9;30-09_:45--
iSamling'Sal LH
|tU RØ WS3 RL

ns:oo-10:00
MuslcaltM LM SE
HAK] JA CS BR
HL-PLJPESHP

10;15-1.H45
Pagtsam Engelste
HA RØ MAJ SR

Mlddagimad T?

:45-14:l5
|Un]eAA'enturtudeSE
IMSJ
lUnjeRtnessKredCSSR
lUn.le Fodbold O Fndb PE
?
Unle espore Le)l MAJ
Linje Spring SprS JA
Unje Dans i Sal Sw
.Unje Dans 2 Sal BR

08:00-14:00
lunikadon

CMD

14:30-16:00
Linje Adventure ude SE MSJ
Linje Fodbold P Fciffb CT
Valgfag esport ti. 16.15 LeJI MAJ
Linje Dans l Sal BR
Lin]eOans2S3lSH3

|1S:15-1?;4S-
ISamfundsfaa 5 Lora SE
IVBlgfsg espcrt ti. is.lS
Lejl MAJ
Fyslk/kami 10 d Fys CS
Ekstra dans Sal 8(1
Goal Station ude CT

T7T30-21:30]
Bestyrelses
modetÆkS

iio:is:u-7is
[Tysk OS LQlÆ CSJ
[Tysk 10» Hl P E
tFVSk/kemi 10t> Fys SÅ
[Pertonmance 2 Perf LH HAl
!(IL]P1

06:00-09:30
Matematik S Lok9 LH
engelsk lOa Hl HA
Matematik l Ob H2 SÅ
:Matematik IOC LekS CS]
iDansK lOd t.nk3 KJ
;EngelSi)c lOf LokS R8 PFA
Dansk IDe Lo)c4 HSI

09; 30-09:45
Samling Sal LU SÅ HA K]
RØ SR KT CS1

11; 50-12:20
Wlddsgsvagt SÅ
MSJRL

12:3M3:iS]
Fætlestlr
SalRL |Tysk ?T P£

13; 30-14 :tS
Fainiiiemnde Sal
CTFL U PE SÅ

Kl JA MAJ
HS]CSRLPLJPI|
esi-ewETSHc—'

14; 30-16; 30
GymnastUc alle
HalRLPLJPl
SMP
Instm a ns. 14.3Q
MUSFLH

il6;<5-17;4E
i&ansk S Lok9 RL
ITrue stories film
|<nsaag I6.4S
l Lotø FL
l Spring Begy/let
leve ens. 16.45
17:dS-I8:15^
Arcensmafl :

Be:OO^D9730-'.'.IOi
Dansk 9 LokS RU
l Matematik l0a
im JA !
|EngelsX lOb H2 ;
|SR PPA :
lEngelsk lOc Lol<S
RE
Engelsk i Od i
LOUHA ;

|10:1S-11:AS
junje eSoort Lgl
l KAJ
l Linje Rtness
IKred CS
lUnJe Fodbcld D
l Fadt F>£ FtØ
lUnje Fodbold P
[Fnaa rr
[Linje Spring Spr
l}A^ifc-.-..,..... i

;08:C]D-I4:00!
iKommunHwti
lien CMD

|OS:!?0-09T30-
|Fys]I</kemi 9 Fys SÅ MÅ]
l Dan sk loa Hl KJ
lEngelsklObHZSR
l Matematik IOcLoK5CSJ
IMatematilciOd LOUJA
iDarrSlc 10e Lok* MSJ
'CansK iaf LokS FL

i09:45-IO:0(] 109:45-11:15
[RCTflBnno CT,n..LH_?E_SA;Tysl: ;0d LoC PE
.1.0:00-117i5~:

'FWsonalemBde CT FL LH :
,SA5PSeHAKl]ARB
>MA3MS.IKICSBRHS5W|
SR RL PL PFA LEO SHJ hT|
JP: CSJ CHC SHP

u;is-n:4S-
'itengerlngitjak CT FL LH PE SÅ SE KJ JA MAI MSJ
•CSRLFLJPICSJCMOSHP

H:SO<2:20
Mi(j(Ugim*d

T7?7

MU
Dansk 10 c LokS

IDansk IGa Hl KJ
iTysk lOd Loh3

Fysiii/kemi fyl
Fyscs

'12:45-H,;15, .._._. !l2;<&-].4:15.
iGvmnaStikalle Mal RL PL ! iifasseKiam D PE HA K] ^
'JPt SHP

: W: 30.^6:00;
Tysk 09 Lorø CSJ
IDansk IBe Lok* MS]
iDansk lOf LolcS FL
lerformance l Perf LH HA'

;RL m
11.5:00-00:00 .1.5:00-15:00
;Weel(eno A AOK IWeelcena B

l fredag MÅ]

16:45-22:;
Aftenvagt
Kort FL

"16:09-17:3?
Inscrumtnia] to
MusF LH

17:45-22:117:^
WEEnvaotlAftEnvaoti

:16;lS-l7:i»5
iHlstorie 9 Uil<9
iMAJ
;03ns)( 2. sprog
JLakSiy
'Grammatik p^ ny|
!CS)
!i-ao to 10 Msa
ilagt Lok7 SE
i Vild med film to

^tS-R:—;

CL
LU
7~
æ
3
Ol

19-OS-2019skol Lektionstal; 125 Timetal: 175:30

un
Q-
FD
^1
O)

LU
Ln



Side 8 af 35

Rygepolitik
Levring Efterskole er røgfri.

Dvs, at medarbejdere og gæster ikke må ryge på skolens område. Elever må ikke ryge på skoSen, eller til og

fra skolen,

Elever med tilladelse hjemmefra kan bruge Cigaretter, snus/ nikotmtyggegummi og E-cigaretter under

opholdet på Levring Efterskole. Alle former for nikotin skal indtages på et anvist sted uden f or skolens grund

og kun på tidspunkter/hvor eleven har f ri og må forlade skolen, Cigaretter/E-cigaretter,nikotintyggegummi

eller Snus skal opbevares af personalet,

Eiever med tilladelse hjemmefra får opbevaret til deres forbrug i af låst skuffe på lærerværelset,

Som det sidste inden de forlader skolens matrikel, kan de hente en cigaret, E-cigaret eller et stykke

nikotintyggegummi/snus, Produktet låses ud af personalet. Elever under denne ordning vil blive tilbudt et

rygestop-/nikotinstopf orløb af vores rygestopkonsulent. Denne ordning betyder, at ingen må besidde eller

opbevare nikotinprodukter. Famiiieiæreren tjekker op hos forældrene ti! første familiesamtale om

tilladelsen erok.

Konsekvenser:

• Besiddelse af nikotinprodukter på skolen og skolens grund kan medføre tidsbegrænset

hjemsendelse,

• Brug af nikotinprodukter på skolen og skolens grund medfører tidsbegrænset hjemsendelse.

Konsekvenser f or elever, der ikke har familiens tilladelse, og bliver taget i at ryge eller bruge

nikotinprodukter:

• Brug af nikotinprødukter uden familiens tilladelse resulterer i tidsbegrænset hjemsendelse.

Derefter aftales med familien, om deres søn/datter skal have en tilladelse med hjemmefra.

Ved tidsbegrænsede hjemsendelser vil familien blive opkrævet et beløb svarende til de tilskud skolen ikke

kan opretholde, når eleven ikke er på skolen.

Gentagen ignorering af skolens regler kan medføre permanent afbrydelse af opholdet.
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Kostpolitik
Levring Efterskole er en kostskole, som stræber efter at forpligte os på at spare på fedtet saltet og

sukkeret samt at få indarbejdet flere fibre og f uldkorn i de sammensatte retter,

Derved sikrer vi, at eleverne f år en god, sund og nærende kost/der både fordrer elevernes fysiske udvikling

og deres evne til at tage imod læring fagligt såvel som personligt,

Vi bager det meste brød selv og laver generelt maden f rå bunden af, hvor vi bruger færrest mulige

forarbejdede madvarer. Endvidere serveres der hver dag forskelligartede sammensatte salater og frugt.

Det er hovedsigtet at måltidet skal give eleven energi til den daglige oplevelse og indlæring

Eleverne har ikke altid forudsætninger for at kunne vurdere den rette kostsammensætning. Derfor har vi

pligt til dels at undervise i dette, og dels at forsøge at påvirke deres valg på kost området.

Undervisningen i kostsammensætning er lagt ind i vores køkkentjansordning, 1,5 time om uge, hvor

eleverne undervises i hygiejne, råkostforarbejdning, madfremstilling og -opbevaring.

Seks elever er med i køkkenet hhv.4 og 2 dage ad gangen, alle elever er med 6 dage på et skoleår.

Detervigtigtforosatindprentealmeneforholdvedr. bordskikog holde eleverne op på deres ansvar f or sig

selv og hinanden. Der er mødepligt til detrøhovedmåitsder.

Derfor skal eleverne selv sørge for at møde op til morgenmaden. Der er faste pladser. Det faste bord de

sidder ved, har fælles ansvar for at alle er mødt op før maden kan indtages. Morgenmaden serveres som et

tag-selv-bord,

[Havreflakes, havregryn, A"38/ ymerdrys, brød, knækbrød, pålæg, ost, Kærgaarden, minimælk, kaffe og the,

vand/ engang imellem havregrød og øllebrød mm.)

Der serveres formiddagsforfriskning i den lange pause, som er et tilbud om rugbrød med leverpostej og/eller

gulerødder.

Til middagsmaden er der faste pladser.

Her serveres varm mad. Dertiibydes to retter/ som kan være enten forret hovedret eller hovedret" frugt,

Der drikkes vand til den varme mad.

Maden sættes rundt på bordene, og der er altid salatbar, som eleverne kan tage af, Eleverne f år på skift lov

til at være først om at komme til salatbordet. Efter spisning gives der fælles beskeder og deles post ud.

Eftermiddagsforf riskningen serveres j eftermiddagspausen. Den består typisk af friskbagte boller og frugt.

Aftensmaden er tag-selv-borcL Der er faste pladser. Eleverne må komme mellem kl. 17.45 og 18.00 og varer

til 18.15, Herefter samles på normal vis, hvorefter der kan gives beskeder.

Maden består af rugbrød, grovbrød, pålæg og en lun ret der kan bestå af rester f rå middagsmaden/

gulerødder/ tomater, agurk m,m. Der drikkes minimælk og vand.

Aftenkaffe serveres enten i opholdsstuen eller i spisesalen og er som regel et tilbud. Der serveres typisk

brød, kiks, knækbrød, Ca. en gang ugentligt af holder vi caféaften/hvor der serveres saft og kage,
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En gang om ugen er der kage og medbringes af familielæreren til den ugentlige f amilielærertime,

weekenden serveres normalt brunch k!. 10 og efter aftale noget om eftermiddagen.

Kl. 18,00 serveres der aftensmad. Der er mødepligt til måltiderne, også i weekenden,

Der kan tilbydes vegetarretter, hvis man er vegetar/inden man kommer på skolen. Der kan ikke vælges til og

fra i løbet af skoleåret. Der kan desuden laves diætmad, hvis der foreligger en af tale med hjemmet. Det

samme gør sig gældende f or troende muslimer, der ikke ønsker at spise svinekød,

Vi lavertemaugeri løbetafåret,

Køkkenpersonalet er uddannet inden for køkkenområdet. Der tilbydes efteruddannelse efter behov.

l spisesalen hænger kontrolrapporten fra levnedsmiddelkontrollen, så man kan se den seneste rapport.

Samt skolens måttidsmærkecertifikat.

Skolen kan ikke tage ansvaret f or elevernes indkøb i Kjellerup/men vi forsøger at give dem forudsætninger

f or at træffe fornuftige valg.

Af hensyn til risikoen for tyveri og alm. dansk lovgivning er det ikke tilladt f or eleverne at handle indbyrdes,

Brugafkosttilskud
Som udgangspunkt er det ikke nødvendigt at benytte kosttilskud/ da vores kostpolitik sørger for den rette

sammensætning af maden på Levring Efterskole.

forbindelse med træningen og de personlige målsætninger f or enkelte elever, kan der af tales med

linjefagslærerne et moderat kontrolleret brug. Dette kan kun ske på følgende måde:

l. Eleven skal læse udleveret baggrundsmateriale om emnet.

2. Eleven skal debattere og forstå hvordan den rette brug af kosttilskuddetforvaltes.

3. Eleven skal formulere målsætningen forbrugen af kosttilskuddet Denne målsætning

underskrives og

evalueres af linjefagsiæreren.

4, Forældrene skal læse baggrundsmateriale om emnet.

5. Forældre skal underskrive tilladelse til brug af kosttilskuddet,

6. Kosttilskuddet kan ikke bestilles til skolen pr. postordre. Det må medbringes hjemmefra i

samarbejde med

forældrene.

Der evalueres løbende på udviklingen/ og Levring Efterskole forbeholder sig retten ti) at ændre ordningen

og i yderste konsekvens forbyde indtaget på skolen.
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Undervisningsplan for køkkentjans,
Køkkentjansens varighed er4 + 2 dage.

Undervisningen planlægges i henhold til skolens kostpolitik.

Undervisningens indhold tager udgangspunkt i følgende:

Generelle forhold omkring:

Hygiejne:
Personlig renlighed i alle sammenhænge.

Hvilke redskaber bruger vi til de forskellige råvarer- hvilke blander vi og hvilke blander vi ikke!

Anretning af buffet m,m. - hvordan omgås maden (skeer, gafler, hænder mm)

Kostberegning:

l videst muligt omfang indgår beregninger af kostsammensætningen i det daglige arbejde. Der

sammenlignes forskellige kosttyper, som eks, chips og pomf ritter m.m.

Som udgangspunkt er der 6 elever i køkkenet ad gangen. Disse haren dag i hver tilberedningsaf deling og to

dage i afrydningsafdelingen,

Beskrivelse af undervisningsplan for en elev:

l. dag:

7.20-7.35" Introduktion

7.35-9.35 - varmeafdeling:

Bagning af dagens brød,

Følge opskrifter - udregne mængder.

Veje og måle af. Blandingsforhold og rækkefølger.

9.35-10.00 Pause

10.00-11.45 Dagens varme ret:

Udskæring af kød.

Følge opskrifter - gange mængder ud.

Veje og måle af. Blandingsforhold og rækkefølger.

11.45 - Middagen præsenteres på skift af eleverne

12.30-14.00 Afrydning:

Nedkøling og opbevaring af madvarer.

Hvilke kasseres og hvilke opbevares og hvorfor.

Rengøring og klargøring af køkken og spisesal.

17.00-17.45 Klargøring af aftensmad:

Genopvarmning af iune retter.

Anretter buffet.

18.15-19.15 Afrydning:

Nedkøling og opbevaring af madvarer,

Hvilke kasseres, hvilke opbevares og hvorfor.
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Rengøring og klargøring af køkken og spisesal.

21.15-21.45 Servering af aftenforfriskning:

Klargøring/ evt. udskæring af kage, oprydning m,m.

Z, dag:

7.20-7.35 - Introduktion

7.35-9.35 - Den kolde afdeling:

Pakke morgenmaden væk - opbevaring og hygiejne

Anrette frokostbord.

Anrette fade til aftensmad. Hygiejneforhold.

Fremstille lune retter (tærter m.m.)

9.35-10.00-Pause

10.00-11.45 - Anrette fade til aftensmad:

Hygiejneforhold,

Fremstille lune retter (tærter m.m,)

11.45 - Middagen præsenteres på skift af eleverne.

lZ.30-14.00Afrydning:

Nedkøling og opbevaring af madvarer,

Hvilke kasseres og hvilke opbevares og hvorfor.

Rengøring og klargøring af køkken og spisesal,

17.00-17.45 - Klargøring af aftensmad:

Gen-opvarmning af lune retter.

Anretter buffet.

18.15-19.15-Afrydning

Nedkøling og opbevaring af madvarer.

Hvilke kasseres og hvilke opbevares og hvorfor.

Rengøring og klargøring af køkken og spisesal.

21.15-21.45 - Servering af aftenforfriskning:

Klargøring/ evt. udskæring af kage, oprydning m.m.

3. dag:

7.ZO-7.35- Introduktion

7,35-9.35 - Grøntsagsafdeling:

Pakke morgenmaden væk - opbevaring og hygiejne

Forarbejder grøntsager. Fra rengøring til udskæring og tilberedelse.

9.35-10.00 Pause
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10.00-11.45 - Forarbejder grøntsager

Fra rengøring til udskæring og tilberedelse.

11.45 - Middagen præsenteres på skift af eleverne.

12.30-14.00 - Afrydning

Nedkøling og opbevaring af madvarer.

Hvilke kasseres og hvilke opbevares og hvorfor.

Rengøring og klargøring af køkken og spisesal,

17.00-17.45 - Klargøring af aftensmad:

Gen-opvarmning af lune retter,

Anretter buffet.

18.15-19.15-Af rydning

Nedkøling og opbevaring af madvarer.

Hvilke kasseres og hvilke opbevares og hvorfor.

Rengøring og klargøring af køkken og spisesal,

21.15-21.45 Servering af aftenforfriskning:

Klargøring, evt. udskæring af kage, oprydning m.m.

4. dag:

7.ZO-7.35 - Introduktion

7.35-9.30 - Pakke morgenmaden væk - opbevaring og hygiejne:

Oprydning og rengøring

Opvask

9.30-10.00-Pause

10.00-11.30 -Almindelig undervisning

11.45- Middag

12.15-14.15- Af rydning:

Nedkøling og opbevaring af madvarer,

Hvilke kasseres og hvilke opbevares og hvorfor.

Rengøring og klargøring af køkken og spisesal.

Opvask

14.30-17.45 - Almindelig undervisning

18.15-19.15-Afrydning

Nedkøling og opbevaring af madvarer.

Hvilke kasseres og hvilke opbevares og hvorfor,

Rengøring og klargøring af køkken og spisesal.

Opvask
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De sidste to dage foregår på et senere tidspunkt på året/hvor elevernes øvrige skema er brudt om:

5, dag:

7.ZO-7.35- Introduktion

7.35-9.30 - Pakke morgenmaden væk - opbevaring og hygiejne:

Oprydning og rengøring

Opvask

9.30-10.00 - Pause

10.00-11.30 - Almindelig undervisning

11.45- Middag

1Z.15-14.15 Afrydning:

Nedkøling og opbevaring af madvarer.

Hvilke kasseres og hvilke opbevares og hvorfor,

Rengøring og klargøring af køkken og spisesal,

Opvask

14.30-17.45 - Almindelig undervisning

18.15-19.15 -Afrydning

Nedkøling og opbevaring af madvarer,

Hvilke kasseres og hvilke opbevares og hvorfor,

Rengøring og klargøring af køkken og spisesal,

Opvask

6. dag:

7.ZO-7.35- Introduktion

7.35-9.30 - Pakke morgenmaden væk - opbevaring og hygiejne:

Oprydning og rengøring

Opvask

9.30-10.00-Pause

10.00-11.30 - Almindelig undervisning

11.45- Middag

lZ.15-14.15-Afrydning

Nedkøling og opbevaring af madvarer,

Hvilke kasseres og hvilke opbevares og hvorfor.

Rengøring og klargøring af køkken og spisesal og opvask,
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14.30-15.00 Ugeafslutning

På specielle dage vil køkkentjanserne så vidt muligt f ølgeaim. undervisning.

Medbestemmelsespolitik
forhold til vores værdigrundlag og gældende regler skal eleverne have medbestemmelse/indflydelse på

en række områder.

Elevråd

Vi har på skolen et elevråd, som i daglig tale omtales Trivselsrådet'.

Eleverne kan ansøge om at blive en del af Trivseisrådet.

Trivselsrådet mødes med den tilknyttede lærer og kan foreslå ændringer i hverdagen og nye arrangementer

m.v. Trivselsrådet har faste arrangementer, som de står for:

• Gallafesten

• Blå bog-skrivning

• Elevtrøjer

• Kåringer ifm. afslutningen

• Andre arrangementer, som elevrådet beslutter at gennemføre

Familiegrupper

Familielæreme kan ved de ugentlige møder med familiegrupperne, aftale atfremlægge forslag til

ændringer i hverdagen på personalerådsmøderne.

Eleverne har ikke indflydelse på de overordnede pædagogiske linjer og personspørgsmål.

Skolens overordnede pædagogik
På Levring Ef terskoie tilstræber vi altid at benytte en anerkendende pædagogik. Det er vores

grundholdning, at vi skal motivere med positive forventninger. Levring Efterskole modtager elever med

meget forskellige baggrunde. Derfor bestræber vi os at møde dem med forståelse og anerkendelse. Det er

dog eleven og hans/hendes forældre, der har valgt Levring Efterskole for det, vi står for. Derfor vil eleven

altid blive holdt op på de værdier og forventninger skolen har vedtaget.

Hvis det ikke lykkes på et område/vil eleven blive mødt med undren. Derved kan eleven få mulighed f or at

forklare sig, og man kan straks begynde at f å ændret det f erhold/som gjorde at eleven ikke levede op til

vore forventninger.

Krav og forventninger
Vi lægger vægt på/at skolens hverdag bygges op om tryghed/tillid, anerkendelse og ansvar,

INGEN ALKOHOL OG EUROFORISERENDE STOFFER:
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° Det er ikke tilladt at opbevare/indtage eller være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer på

skolen eller til og f rå skolen.

Overtrædelse kan medføre bortvisning.

Midlertidig hjemsendelse:

» Vivii ikke acceptere natterend, Vi forventer/at man er på eget værelse hele natten. Overtrædelse

medfører midlertidig hjemsendelse. Læs mere under punktet: Nat/ nattevagt og natterend.

• Ryger man uden tilladelse på skolens område og ved ud af huset arrangementer, medfører det

midlertidig hjemsendelse.

SUND FORNUFT:

Desuden forventer vi, at du;

• møder skoleåret med en forventning om udbytte

• medvirker til at gøre skolen til et godt hjem og arbejdssted

• tager hensyn og viser respekt f or andre, såvel elever som ansatte

• eren positiv kammerat

• respekterer, at skolen er røgfri

• færdes på skolen, samt til og f rå skolen på en måde, så skolens positive omdømme ti) enhver tid

plejes og udbygges

• møder velforberedt til alle timer

• møder udhvilet hver morgen

• deltager i timer og aktiviteter med engagement og glæde

• holder orden omkring dig

• viser respekt f or andres ting

• ikke har sex på skolen

Du skal være bevidst om, at hvis du ikke vil leve op til disse forventninger, kan du ikke gå på skolen.

Sygdom
Ved sygdom mere end 2 uger, vil skolen sørge for at sende materiale til eleven, og aftale, hvor meget eller lidt

eleven kan overkomme,
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Skolens hverdag

725-7,45 Morgenmad

8.00-930/1. modul

9,30-9.45 Samling

9.45 -10,15 - Pause med forfriskning

10.15 "11.45 /Z, modu!

11.50-12,15 Middagsmad

12.15-1?.45 Værelsestjek og pause

IZ.45-14,15/3.modul

14.15-14,30 Pause - eftermiddagsservering

1430-16.00/4. modul

16.00-16.15-Pause

16.15-17,45 ,5, modu!

17.45-18.15-Aftensmad

18.15-18,30 Aftenrengøring - tjek kL 18.30

18,45-19,45 - Stilletime med lektiehjælp

Zl.15-21,30- Aftenforfriskning

22.15- Eleverne skal være på eget værelse. Godnat runde

22.45- Alt slukkes

Der er forskel på tidspunkterne de enkelte dage-se skema,

Obligatoriske fag
På skolen har vi en række obligatoriske fag, som du automatisk fåri 9. og 10. klasse. De obligatoriske fag

følger niveauet på dit klassetrin-dog kanprøveniveauetforlO. klasserne ændres op til prøverne i foråret"

såfremt det er muligt jf. folkeskoleloven. Se mere om prøverne nedenfor.

Samfundsfag og historie:

Fagene Samfundsfag og Historie følger folkeskoiens læseplaner på 9. klassetrin, Gennem undervisningen

arbejdes der målrettet på/ at alle elever lever op til del" og slutmål i Fællesmål. (Skolen har i år valgt ikke at

tilbyde faget Kristendom)

Idræt

Følger folkeskolens læseplaner på 9. klassetrin, Gennem undervisningen arbejdes der målrettet på, at alle

elever lever op til del-og slutmål i Fæliesmål.

Naturfag

Følgerfolkeskolens læseplaner for f ågene fysik/kemi, biologi og geografi på 9. klassetrin. Faget er ikke en del

af 10. klassetrin. Gennem undervisningen arbejdes der målrettet på, at alle elever lever op til del- og slutmål

i Fællesmål.
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Fællestime

Alle skolens elever har fællestime. Fællestimen indeholder sang/ fortælling, diskussion, højtlæsning og

meget andet. Eleverne vii blive draget ind i fortæiiingen, og flere vi! opleve at skulle fortælle for

kammeraterne. Emnerne kan være historie, religion/ nordisk mytologi, krav og forventninger på skolen og i

samfundet, nyheder, aktuelle emner og meget andet.

Performance

Vi har i 10, Klasse faget 'Performance'. Her bliver eleverne præsenteret for sang, musik, teater, kropssprog

og beslægtede områder. Det ligger i undervisningen/at eleverne træner i at fremlægge for andre elever. Der

vil således, som en del af undervisningen, være forskeiSige typer optrædener. Denne del af Performance er

central/ da det både er træning J at optræde og i at være tilskuer. Tilskuerrollen skal give grobund for lysten

til at optræde og nysgerngheden til at se og opleve andres optræden. Dette skal medvirke til at skabe en øget

tolerance og respekt blandt eleverne.

Performancedage

løbet af året afholdes en række Performancedage. Disse dage strækker sig typisk fra kl, 13.00-20.00 og

afsluttes med optræden af en eller anden art. Performancedagene er lagt som supplement til den ugentlige

undervisning i Performance, Dog eralle elever med i Perfomnance-dagene.

Målet med Performancedageneeratlave et sammenhængende forløb, hvor der arbejdes koncentreret med

en kunst-/præsentationsform/ som umiddelbart fører til et resultat. Dette skal anskueliggøre f or eleverne/ at

der findes værktøjer og midler i præsentationen/optraedenen, de kan få stort udbytte af. Desuden er selve

præsentationen et mål i sig selv ift. vores overordnede formål med Performance.

Ugeafslutning

Hver uge sluttes af i hallen eller salen med dans Jeg, sang og fællesskab. Ugeafslutningen er en afrunding og

et på gensyn, så alle glæder sig til at komme igen efter weekenden.

Søndagsaftensamling

Beskeder gives om den kommende uge,

Gymnastik

Gymnastikken er en vigtig del af livet på Levring Efterskole. Alle elever har én 90-minutters og to 60

minutters lektioners obligatorisk gymnastik om ugen og deltager i ca. 17-18 opvisninger hvert år. Foruden

den faste ugentlige obligatoriske gymnastik har vi emnedage/ hvor gymnastikken er på programmet, Disse

dage bruges til fordybelse og ekstraordinær træning mod det færdige opvisningsprogram. Gymnastikken er
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også en central del af vores Performance. Chancen for at optræde, evaluere, træne og optræde igen, giver

helt specielle sammenhængende oplevelser.

Udover fysisk- og koordinationstræning giver gymnastikken mulighed f or personlig udfordring og udvikling,

En unik chance f or at opleve styrken og glæden ved fællesskabet.

Gymnastikken betyder meget for os, og det er vigtigt/ at eleverne får mulighed for at lave så meget de har

lyst til og hele tiden bliver udf ordret.

Timeløsefag:

Sundheds-sexual undervisning og familiekundskab:

Der bliver undervist til fællessamlinger og i de mindre familiegrupper afhængig af undervisningens indhold,

Emner, som der bliver undervist i erf.eks.: Kønssygdomme/ prævention, hvad er en god kæreste og hvornår

ermanparattil sex?

Færdselslære:

Eleverne skal lære at reflektere over deres adfærd i trafikken. Undervisningen har også fokus på at motivere

dem til at træffe de sikre valg. Skolen får besøg af en person, der har været ude foren alvorlig trafikulykke og

lever med varige men. Fra Rådet f or Sikker Trafik-Sikker Trafik- Live.

Rengøring:

l starten af skoleåret bliver alle elever grundigt introduceret tit rengøringen på egne og fælles områder på

skolen. Familielæreren gennemgår med sine egne elever/ forventninger til rengøringens udførelse og

standard. Læreren gennemgår desuden korrekt brug af rengøringsmidler og introduktion til, hvordan man

vasker gulv/vrider en guivkludosv.

Boglige tilbudsfag
Tysk (10. klasse)

Følger folkeskolens Sæsepianer for 10. klasse, Gennem undervisningen arbejdes der målrettet på, at alle

elever lever op til del-og slutmål i Fællesmål.

Turisttysk

For 10. Klasse elever, der ønsker at holde deres tyskkundskaber ved lige og aktivere dem i tysk

hverdagskommunikation, har vi oprettet tilbud om Turisttysk.Turisttysk følger ikke noget fastlagt pensum,

men undervisernes ønske om at udvide og aktivere elevernes ordforråd. Turisttysk er et alternativ til den

prøveforberedende tyskundervisning. Faget giver ingen formelle kompetencer - men masser af uformelle!
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Fysik/kemi (10. klasse)

Følger folkeskolens læseplaner for 10. klasse. Gennem undervisningen arbejdes der målrettet på, at alle

elever lever op til del-og slutmål i Fæltesmål,

Linjefag
Fodbold - pige og drenge

Her er linjen f or dig der er til fodbold, Så brug bolden!

Undervisningens formål

Formålet med undervisningen på fodboidlinjen er at gøre dig til en bedre fodboldspiller både individuelt og

som holdspiller. Skolen deltager i flere forskellige stævner og tumeringer i løbet af året.

Forventninger

At du brænder for at spille fodbold/og har lyst til at fordybe dig i faget og blive bedre både teknisk, taktisk og

fysisk, At du møder op til timerne med en positiv indstilling til tingene og har lyst til at bevæge dig både med

og uden bold.

Undervisningens indhold

Teknisk træning er en naturlig del af hver undervisningslektion/ og her vil vi arbejde med de forskellige

sparkeformer, headninger, l.berøringer, vendinger/ pasningsspillet m.m, Taktisk træning er en

nødvendighed f or at forstå/hvordan at man skal bevæge sig på banen, både med og uden bold. Taktik er helt

f rå de små af taler i træningen til den mere komplekse taktik under kamp. Vi vii komme til at arbejde med at få

dybde og bredde i spillet/og vi vil stifte bekendtskab med både zonespil og mandsopdækning. Fysisk træning

kan sagtens foregå med bold/ og du vil opleve, at formen sagtens kan forbedres gennem spil og aktiviteter

som bringer smilet f rem i dyster 1:1 eller hold medhold. Koordinationstræningerenvigtigdelafdetderskal

til for at blive en bedre fodboldspiller. Her vil vi, i form af forskellige opstillinger/ arbejde med at få et lavere

tyngdepunkt/ få afvikling i fod- og knæled, komme til at løbe hurtigere og springe højere. DBUs

træneruddannelse påbegyndes med C-licens, som vil blive en del af undervisningen på fodboldlinjen. Måske

går du med en lille "træner i maven" og harSysttN at få nogle gode råd og ideer til træning af børn/ og det vil

du helt sikkert få gennem dette kursus. Ligeledes vil du få lov til at prøve trænergerningen af på ungdomshoid

i KJellemp IF under kyndig vejledning og med fremadrettede tilbagemeldinger.
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Klubsamarbejde

Udover den almindelige undervisning på skolen/ har vi samarbejde med 3 klubber i området. Vi har en

samarbejdsaftale Kjellerup IF, hvor vores elever kan træne og spille på klubbens aktuelle hold. Desuden har

vi eiitesamarbejdsaf taler med hhv. Silkeborg iF f or drengene og Team Viborg f or pigernes vedkommende,

Dans

Linjefaget Dans giver dig alle tiders mulighed f or at dyrke din interesse f or dans og dygtiggøre dig indenfor

flere forskellige stilarter. Du kan se f rem til at arbejde med din tekniske kunnen og forståelse f or stilarterne

hiphopog moderne dans. Derudover vil vi beskæftige os med balletjazz/house/waacking og fysisk

træning.

Undervisningens formål

Du vil blive teknisk og fysisk udfordre! undervejs, så dine evner indenfor dans hele tiden udvikles, Gennem

den daglige træning vil der være fokus på teknik, smidighed, styrke, kropskontrol/ ind!æringsevne/

kreativitet/ udtryk samt musikforståelse. Dette foregår både gennem tekniske opvarmninger, kreative

opgaver samt f ede koreografier,

Din sans for samarbejde og teamwork styrkes som en naturlig del af forløbet. Du lærer at perf orme -at

komme ud over scenekanten sammen med dine venner, Du vil komme til at prøve kræfter med f iere

forskellige kreative processer, der vil munde ud i danseshows,dervil blive brugt i forskellige sammenhænge

- heriblandt konkurrencer, forestillinger og opvisninger,

Forventninger

Der er intet krav om niveau/men vi forventer, at du har lyst til at lære og er engageret i undervisningen

uanset tidligere erfaring, Fysisk styrke, udholdenhed og gåpåmod er en absolut nødvendighed for at

gennemføre iinjefaget. Hardulystenogdanseglæden/så lover vi læring, sved, fedt sammenhold og

uforgiemmelige oplevelser.

Adventure Sport

Her er linjen for dig, der er til aktion og ekstremsport!

Undervisningens formål

Formålet med undervisningen på Adventurø Sport-linjen er at udfordre dig til at sætte nogle må! og arbejde

hårdt for at nå disse. Desuden forventer vi/ at du vil overskride en masse grænser for egen vindings skyld.

Som elev på Adventure Sport-linjen deltager du desuden i en række stævner og arrangementer som f.eks,

adventurerace.

Forventninger

Vi forventer/ at du vil være villig ti! afsætte høje/ men realistiske og opnåelige mål, og at du til enhver tid vil

være parat til at arbejde hårdt for at opnå de satte mål. Som elev på Adventure Sport vil man ofte skulie

overskride egne grænser. Vi forventer, at du har viljen til at f lytte dine grænser/ men også at du er med til at

sætte de begrænsninger, der af sikkerhedsmæssige årsager er nødvendige, Selvom de stævner og

arrangementer vi deltager i ofte ligger i weekender, forventer vi naturligvis at du deltager.
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Undervisningens indhold

Teknisk træning er en naturlig del af hver undervisningslektion, og her vil vi arbejde med de forskeliige

teknikker, der hører til de forskellige discipliner,

Disciplinerne i Adventure Sport kan være mange, Vi vil i løbet af året arbejde med mountainbike,

rulleskøjter, 0-løb, GPS- og kompasnavigation/ surfing, kano og kajak, forhindringsbaner mm, Som mål for

undervisningen deltagervi i adventureraces. Gennem den målrettede undervisning arbejdervi også med din

personlige udvikling, hvor vi tager afsæt i samarbejdsøvelser, gruppepsykologi,teamworl<m,m,

Fysisk træning er en absolut nødvendighed for deltagelse i Adventure Sport. Vi vil derfor have en del

fitness-, styrke- og konditionstræning.

Koordinationstræning er en vigtig del af at kunne klare sig i adventure sport. Derfor vii vi naturligvis lægge

det ind i undervisningen.

Adventurerace:

Vi vil/ udover at deltage i adventureraces, selv arrangere et adventurerace, hvor vi inviterer andre til at

deltage i vores stævne. Det vil være Adventure Sport-linjen, der står for hele stævnet,

eSport

Målet er at skabe en linje/ hvor resultater og den gode fortælling beretter om prøfessionaiisme/ dedikation

kombineret med fælles og individuel træning,

Den enkelte elevs færdigheder/ viden og spilforståelse skal kortlægges, for at underbygge elevens

seivindsigt, styrker og svagheder.

Vi vil bruge den fornødne tid og energi på/ at afklare hvilken position på holdet/ som den enkelte elev passer

bedst ind i. Når eleverne er placeret på holdet vil vi udvikle på de fornødne færdigheder og specialiserer

eleven i dennesfunktion.

Undervisningsområder:

• Grundlæggende spilforståelse

• Taktikforenkeltmand

• Taktikforgruppen

• Aimtræning (Aimbotz)

• Samarbejdsteori

• Øvelser i praksis for at styrke samarbejde og holdånd

• Kommunikationsteori

• Øvelser i praksis med fokus på tydlighed, simplicitet og funktion

• Mentaltræning

• Emotionskontroi og træning ifokusog reaktion

• Reaktionstræning

• Selvevaluering

• Planlægning, udførelse og evaluering inden for holdet
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o Kost, træning og søvn

CS:GO

o Overordnet set vil vi skabe hold å f em elever samt to udskif fere. Holdet vil bestå af følgende:

o Entaktiker/Commander. Dennes opgave vil bestå af at tage de taktiske beslutninger i spillet,

Denne plads vil kræve, at eleven har et overblik samt en dybere forståelse for spillet. Måden

hvorpå jeg vil sørge f or progression for denne elev, er gennem taktisk træning, formationer,

kampeksercits samt udvidelse af elevens forståelse for spillets muligheder,

» En angriber /rifie, Opgaven for denne funktion handler om brugen af de fire typer af

automatrifler/ der indgår i spillet. Denne funktion besættes af en spiller som er fattet og kan

bevare roen i en presset situation, hvor denne ikke bare holder aftrækkeren i bund. Denne

position vil jeg udvikle på/ gennem massiv skydetræning saml forståelse for

"crosshairplacement", der omhandler teknikken bag, hvor spilleren placerer sit sigtkorn -

både i forbindelse med bevægelse samt sikring.

• Støtte/support spilleren. Når man spiller denne position, er man nødsaget til, at efterlade sit

ego og tænke mere på/at støtte og hjælpe sine medspiilere og agere kommunikator, fremfor

at forsøge at skyde modstanderen. Denne position kræver mental træning i høj grad, da man

oftest vil lægge nederst på "scoreboarded" og udefra ligne den dårligste spillerjeg vil derfor

arbejde med mentalisering og emotionsundertryggelse, samt vejlede eleven til selv at indse

opgavens krav og funktion,

• Finskytte/AWP'er. Denne position er oftest en af de mest eftertragtede positioner men

samtidig en af de sværeste. Spilleren bærer her det kraftigste våben i spillet men samtidig

også det mest langsomme. Denne plads kræver tålmodighed og præcision udover det

sædvanelige. Denne elev skal trænes i forståelsen for løbebaner og placering i spillet. Det

kræver mange timers træning, fokus på - og viden omkring andre spilleres

bevægelsesmønstre. Evnen til at holde sig tilbage og ikke afsløre sin position for tidligt

kræver mental styrke. Gennem træning og selvkontrol samt mentalisering, vil jeg lære

eleverne at håndtere stressende situationer - som ikke bare kun kan bruges i e-sport, men

også i resten af deres daglige virke.

• Angriber/entry-fragger. Denne position minder meget om standard angriberen/ både i valg af

våben og udstyr. Forskellen findes i/ at entry-fraggeren er den første person til at gå ind i et

"farligt-rum/zone" og engagere fjenden. Denne rolle kræver lynsnar præcision og timing,

samt accept af, at man sandsynligvis er den første, der bliver skudt på, Netop denne funktion

kan man træne i den taktiske forståelse/ der ligger til grund for kampeksercits i by - eller

bebyggelse generelt, l denne kategori hører placering, indrykning samt afsøgning af rum

under, Jeg vil her lære hele holdet - med entry-fraggeren i spidsen, hvordan man rykker ind i

et rum og sikrer dette- med lavest mulig risikoforholdet.

• Angriber/rifler/secondary AWP'er. Denne sidste position er en backuprolle. Den primære

opgave erangriber/rifler/ men man skal være forberedt på, at samle en AWP op eller have den

købt fra starten - såfremt rundens taktik kræver dette. Denne rolle kræver en meget alsidig
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tTæning, og en forståelse f or flere rollefunktioner, Derfor vil denne spiller jævnlig overtage

primære position under træning, for altid at være klar til kamp.

Generelt er det gældende for hele holdet, at mental træning, emotionskontrøl samt taktisk

forståelse/ ikke kan trænes nok,

Fitness

Her er linjen f or dig, der kan lide at udfordre dig selv og få masser af sved på panden,

Fitnessiinjen er for aktive unge mennesker, der vil vide mere, træne mere og udfordres.

Undervisningens formål

At oplyse og at eleverne oplever en glæde ved at være fysisk aktiv. Dette gøres i en kombination af teori og

praksis, hvor vægten ligger på den fysiske træning.

Forventninger

Det forventes, at eleverne viser engagement og deltager i alle linjens facetter, og at alle er aktive, når det

gælder fysisk træning.

Undervisningens indhold

Fitness er at få hfiis kroppen i god fysisk form

Det kræver en AKTIV deltagelse i timerne og i fritiden - kombineret med en sund kost.

Fitnesslinjen er en kombination af;

• Aerøb træning - Konditions- og kredsløbstræning - øget kondition.

• Funktionel træning/cirkeitræning

• Styrketræning

• Træningsoptimering

• Programlægning og øvelsesvalg

• Kostens betydning

• Udstrækningsmetoder og øvelser

Vi kommer i undervisningen også til at snuse til andre ting, men det er ovenstående, der er de bærende

elementer/hvor vægten ligger på den fysiske træning,
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Spring

Her er linjen f or dig, der bare ikke kan få nokafspringgymnastik, Linjen er selvfølgelig f or alle. Det betyder

at drenge, piger, nybegyndere og øvede er velkomne, Det er lysten og viljen/ det drejer sig om. Den enkelte

eievvil blive udf ordret på sit eget niveau.

Undervisningens formål

Formålet med undervisningen påspringlinjen er at gøre dig til en bedre springgymnast. Undervisningen vil

foregå i hallens veludstyredespringaf deling, hvor vi selvfølgelig harspringgravog moderne redskaber.

Forventninger

Vi forventer/at du brænder f or at blive en bedre springgymnast. At du har lysten ti! at arbejde med din

teknik, koordination, smidighed og styrke, så du kan blive endnu bedre. Og bedre bliver du! Du får nemlig

undervisning i 4,5 time pr, uge + den obligatoriske gymnastik på tre timer,

Undervisningens indhold

Undervisningen tager f at i allespringgymnastikkens grundelementer, og arbejder sig progressivt f rem

indenfor hvert område.

Vi vii arbejde med metodikker til opbygning af springene. Der vil ligeledes være en del f unktioneltræning,

hvorved vi f år udviklet de muskler, man specielt bruger til springgymnastik. Desuden vil du lære indgående

modtagning og f ejlretning i de mest almindelige spring.

Flik-flak, kraftspring, whip-back, salto, dobbeltsalto/ skruer/ overslag/ flyvespring - you name it.

Springundervisningen på Levring Efterskole giver dig muligheden for at lære det hele. Med den rette

indstilling og indsats/er intet mål f or stort,

Springoplevelser

Desuden erderogsåspringopleveiseri løbet af året. Her er blot nogle:

Linjetur/ Springweekender/ Individueile konkurrencer, Holdkonkurrencer (Team Gym)/ Talentdag, 16-20

opvisninger, Parkour.

Valgfagsbeskrivelser
Valgfagene oprettes såfremt der er elever nok pr. hold, og det erskemamæssigt muligt.

4 elever til valley er nemlig ikke så sjovt og funktionsdygtigt som med 14 elever.

Derfor vil alle valgfag ikke blive oprettet/da der samtidig prioriteres ud f rå elevernes ønsker

(prioritetfral-5)

l løbet af året vælges der valgfag en gang, så man har et valgfag mellem f em og otte gange" alt efter

ugedag, Vaiget foregår på elevernes intranet.

Alle elever E 10. klasse skal have mindst et f ag- nogle flere "alt efter til/fravalg af tysk og fysik. 9. kl. elever

må have valgfag, men ska! ikke.
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Hyggelab

Beskrivelse af valgfag: Hygge laboratoriet er et hjørne i skolens hverdag/hvor eleverne har tid og ro til

at lave en masse ting. Her skai vi snakke, hygge, give massage og ikke mindst være super kreative: Både

med armbånd/ tegne, male/ lave pynt til skolen eller værelset og hvad vi nu ellers kan finde på.

Formål: Skabe sociale relationer og hygge sammen med eleverne på skolen i et kreativt miljø,

Indhold: Maie, tegne, lave smykker/pynt til skolen og værelset.

Tegn på læring: Udvikle deres kreative kompetence og sociale relationer.

Begynderspring
Formål: faglige og sociale

Formålet med begynderspring er at give elever/der aidrig har sprunget før eller elever der synes det kunne

være sjovt, et indblik i, hvordan man bygger forskellige spring op/samt at give dem lyst og kompetencer til

at arbejde videre, både i fritiden, på skolen og efter endt skoleforløb.

Indhold: Vi arbejder med springgymnastikkens grundelementer på et niveau, hvor alle kan være med, Vi

springerbådepå stortrampolin/minitrampolin ogairtrack.

Vi vil komme forbi alt f rå mølle og rulle tit salto med skruer og sammensætning af flere spring,

Tegn på læring: Det er vigtigt at aiie f år noget med derfra/som giver dem lysten til at arbejde videre.

Dans

Formål: faglige og sociale

Ekstra fordybelse af linjefaget dans. Holdet vil blive sammensat ud fra en tidligere audition/udtagelse.

Eleverne f år muligheden f or at stille op til DM kvalifikationen i kategorien "Freesty le."

Indhold: Undervisningen bygges op med grundig opvarmning, teknik og fysisk træning samt

koreografilære. Undervejs i forløbet sammensættes de forskellige dansesekvensertil dét show, eleverne

skal bruge til konkurrencer og iandreopvisningssammenhænge.

Tegn på læring: Dygtiggørelse inden for linjefaget dans, Bedre krops- og musikforståelse. Større evne til

atperformeog udtrykke sig på scenen. Stærkere fokus og bedre fysik. Alle føler sig værdifulde på holdet.
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Formål: At kombinere faget historie med film, så historiske perioder eller begivenheder bliver visualiseret

gennem f il m. Matador på DR er et godt eksempel på, at man kan kombinere fiktion med en historisk

periode,

Endhold: Valgfaget vil beskæftige sig med store historier, store begivenheder og store film/som handler

om det. Eksempler kan være; Romerriget, slaveri. Den koide Krig,opdagelsesrejser. Emner er der

nok af og de udarbejdes i fællesskab/så elevernes interesser bliver tilgodeset

Tegn på læring: Eleverne får vakt en historisk interesse, så faget historie bliver gjort anderledes

spændende, end faget ofte anses som. Desuden bibringes de mod til at blive konfrønteret med og opleve

film på en anden måde end den gængse og kan se historiens spor i den aktuelle verden,

Spinning valgfagsbeskrivelse:

Spinningerénafde mest effektivetræningsformer, du kan kaste dig ud i. Alle kan være med-uanset

niveau - og opnå effekt på kondition og udholdenhed. Spinning er en holdsport, hvorvi kæmper sammen,

men du arbejder først og f remmes! med at presse dig selv til at blive bedre. Der kræves ingen

forudsætninger ud over viljen til at svede igennem.

Indhold og tilrettelæggelse: Spinning undervisningen foregår l gang om ugen i 60 min l løbet af

undervisningen vi! der i høj grad være fokus på puls, rytme, åndedræt samt position på cyklen. Vi arbejder

med

• Forskellige intervaller

• Spurter

• Evnen til at bruge sig selv fysisk

Øvelserne er differentieret og inddelt i følgende niveauer med henholdsvis ingen, begrænset eller fu!d

modstand.

Mål: At eleverne:

• Oplever glæden ved at bruge sig selv fysisk

• Har udviklet sig fysisk og teknisk og fårforbedret deres kondition

• Får godefællesoplevelser i træningslokalet
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Formå!: faglige og sociale

• At udvikle den enkelte elevs evner indenfor musikken

• Træne og opbygge en god musikkultur, møde de udfordringer der ligger i at skulle spille efter

noder/gehør/ og gennem dette også blive bedre på sit instrument

• Eleverne lærer at hoide fokus på egen læring

• Eleverne lærer at hjælpe og lytte til hinanden i sammenspilssituationer,

Indhold: Der tilbydes undervisning i guitar/bas/trommer, klaver/keyboard.

Instmmentaiundervisningen er f or begyndere såvel som øvede,

Undervisningen foregår på mindre hold, hvor eleverne sammensættes efter instrumentvalg.

Undervisningen tilrettelægges f rå gang til gang ud f rå det niveau, som eleven befinder sig på.

Der vil blive undervist i teknik på det enkelte instrument: rytmelære/nodelære/akkordlære og sammenspil

med andre.

Tegn på læring: Eleverne øver sig og spiller i deres fritid. De øver sammen og danner grupper, hvor de øver

ogspillersammen.

Friluftsbaserede aktiviteter

Formål:

Eleverne skai tilegne sig færdigheder indenf or MTB, kajak og fiskeri. Dette gæider bl,a. tekniske og

sikkerhedsmæssige kompetencer/ som de kan anvende aktivt i deres skoleår,

Læringsmål:

Kajak:

Eleverne ved/ hvad de skal gøre, hvis kajakken vælter?

Eleverne ved, hvordan de f år vand ud af kajakken?

Eleverne ved/ hvordan de laver en makkerredning?

ESeveme ved, hvilket udstyr de skal have med i kajakken?
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Vil du gerne opnå jagttegn, er det nødvendigt at lære at betjene et våben korrekt, Desuden kræves der

kendskab til jagtloven/f orskelligejagtområder og deres bevarelse, jagtredskaber og vildtpleje. Kurset her

kvalificerer ti! jagtprøven og omfatter derfor jagtens biologiske grundlag, vildtkendskab, revir-ogvildtpleje,

jagtvåben og ammunition samtvåbenbehandling og skydeøvelser, Endvidere gennemgåsforskellige

jagtf ormer, jagthunde Jagtinstitioner og afstandsbedømmelse til vildt.

Personer under 16 år kan tilmelde sig kurset, såfremt de fylder 16 år i prøveåret. Personer under 18 år skal

medbringe formularen med forældremyndighedens underskrift på, atjagtprøven aflægges, og man er

indforstået med de rettighederjagttegnet giver efter våbenloven.

Dererforældrebetalingtil udgifter til bøger og prøvegeby r.

Mediefag

nnediefagskalvi lave film fra elevernes og efterskolens hverdag. Det kan være alt fra iinjetimer/

køkkentjansen, rejser, bog lige f ag/arrangementer og naturligvis de hyggeligaftener med hygge i

opholdsstuen/ på værelserne, fodbold og spring i hallen/ impro-teaterog meget mere, Kort sagt;

alt der skildrer livet som efterskoleelev på Levring. Igennem filmene skal eleverne således vise

densideefterskoleopholdetsomdeserdet. Det er hensigten/at filmene skal bruges ti l skolens

kanaler herunder Facebook/ Youtube og instagram

igennem processen vit eleverne blive introduceret og få indgående kendskab ti! kameraers

funktionerog muligheder. At lave film erdog en mangefacetteret størrelse. Foruden kameralæren

vil vi således også komme til at arbejde med ideplanlægning,storyboardsog blive introduceret f or

det at klippe egne film. Det er nemlig hensigten eieverne på egen hånd skal lære at lave en film

heltfrategnebrættetogtil skærmen.

Klatring

Formål: Eleven skal lære at tage hånd om egen sikkerhed i klatringens mange aspekter, herunder

sikkerhed og udstyrskendskab. Eleverne skal blive i stand til atvaretage sikring og klatnng på eget initiativ,

Indhold: Klatring eretfagforallederharlyst.Vivil klatre på skolens klatretårn efter dansk klatreforbunds

normer. Man vil blive udfordret på sin fysik og få prøvet sine grænser af. Sikkerhed er en væsentlig del af
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faget, der vil sidst i forløbet blive mulighed f or at f å af prøvet sine evner hvor vi rappeller, Hvis det passer ind

vil dette foregå f rå en vindmølle.

Tegn på iæring: Eleverne behersker de forskellige klatreteknikker samt sikringsteknikker, De evner at

klatre og udfordre hinanden såvel fysisk som psykisk.

Formål: At kende reglerne f or kørsel på MTB-spor,samt øve basale teknikker, Der vil være pulstræning

samtsæriig vægt på sikkerheden ved nedkørsier, derudover skal eleven blive i stand til at varetage de mest

basale vedligeholdelsesopgaver på encykel. Valgfaget vil være målrettet begyndere på MTB.

Indhold: Tekniktræning i hold, balance, samt svlngteknik samt nedkørsel, det vii fortrinsvis foregå på

skolen samt den grønne ring i Kjellemp, Afsluttende med ture til Stendal plantage saml mulighed f or at

deltage i et løb

Tegn på læring: Eleverne kan begå sig sikkert på de fleste MTB-spor, beherske sving teknik samt

nedkørsler på en overbevisende måde.

Volleyball-mixhold

Formål: At give eleverne indblik i spillet både teoretisk og praktisk samt at dygtiggøre hver enkelt elev ud

f rå deres evner og niveau. De skal opleve glæden ved volleyball som holdsport og mærke det værdifulde

fællesskab/når alle yder en indsats. Det er vigtigt at vi hygger os sammen omkring det sociale spil. Det er

for både øvede og uøvede og et mix af drenge og piger.

Indhold: Valgfaget valley er for alle - øvede/uøvede, drenge og piger.

Undervisningen består af opvarmning, træning af grundslag/ tekniske øvelser, småspil og kampe.

Tegn på læring: At eleverne laerer de forskellige grundslag og teknikker og mærker, at de lykkes i

samspillet og oplever glæden ved det sociale samvær og fællesskab, når der spilles valley.

Jazzdans

Formål: At eleverne opnårforståelse forjazzdansen som stilart, udvikler sig bevægelsesmæssigt forstår

hvordan en opvarmning opbygges så den kan forebygge skader, Endvidere skal de kunne samarbejde om at

skabe koreografi alt imens de udvikler en giæde ved at bevæge sig,

Indhold: Undervisningen vil bestå af øvelser med fokus på teknik, styrke, smidighed og rytme/ koreografi

med inddragelse af den lærte teknik samt komposistionøvelser, hvor eleverne selv skal sammensætte

koreografi.
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Tegn på læring: Eleverne kan gøre brug af den lærte teknik i en koreografl og kan selv sammensætte en

kort koreografi vha. allerede kendte bevægelser, Derudover skal eleverne være blevet stærkere og

smidigere.

Vild med film

Formål: At bibringe eleverne kendskab tii kvalitetsfilm, der ikke umiddelbart er tilgængelige eller kendte

forvare elever, Ex franske og japanske film,

indhold: Filmene gennemgås og gøres tilgængeiige f or vore elever. Desuden behandles teknik og f iimiske

virkemidler i et vist omfang.

Tegn på læring: Eleverne kan tale med og forstå billedsproget i andre landes film. Desuden bibringes de

mod til at blive konfronteret med og opleve film på en anden måde end den gængse.

Emneuger
Musical-emneuge

Hvert år sætter alle eleverne på Levring Efterskole i fællesskab en musical op. l godt og vel en uge dropper vi

det normale skema og arbejder i stedet f rå morgen til aften med opsætningen af denne musical. Der skal

bygges scene, laves kostumer og rekvisitter og øves sang/dans, skuespil og musik mm. Alle elever er med i

den færdige forestilling "enten som skuespillere, kor, musikere, dansere/lys-og lydfoik eller til at lave

forskellige optrin på scenen.

Den færdige forestilling opføres flere gange, både f or forældre + søskende og f or elever f rå andre skoler,

Musicalugenerenuge/hvordererfuld knald på hele tiden, og hvormanersammen med sine kammerater

på en ny og anderledes måde. Musicalen er en del af skolens performancetilbud.

Journalistuge for 9. årgang

Alle elever i 9. årgang skal deltage i journalistugen. Her vil der være fokus på kommunikation, medier og

besøge et "mediehus" og lave en reportage,

Obligatorisk Selvvalgt Opgave for 10. årgang (050)

Alle elever i 10. årgang skal udarbejde en obligatorisk selvvalgt opgave (OSO) i løbet af skoleåret. Se

beskrivelsen af forløbet under skolevejledning/brobygning.

Udenlandsture
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Vi tager på fælles skiturtil Østrig.
"Oplevelsen kommerfør læringen," Udenlandsturen er indbegrebet af dette Koldske mantra. Oplevelsen ved

en skitur er af sociai og personlighedsudviklende art. Desuden vil eleverne skulle kommunikere med skilærere

og andre af anden nationalitet,

Skituren indeholder masser af undervisning i skiløb. Alle eleverf år dagligt undervisning af enten skolens egne

lærere eller af skilærøre på destinationen.

Linjerne tager på tur til forskellige destinationer.

Linjeturene skal i forlængelse af den dagiige undervisning være med til at inspirere og motivere eleverne til

at søge fordybelse og forståelse af det enkelte linjefag og dets muligheder.

Turene er planlagt forskelligt, så de er tilpasset de særlige behov, der knytter sig til de forskellige linjer, De

har en varighed af 4-5 dage og kan både være en tur i Danmark eller en tur i Europa, det vigtigste er, at

ovenstående må! f or turen kan blive opfyldt,

Fagdage

Der er hen over året placeret en hel rækkefagdage. Dissefagdagekan indeholde gymnastik, valgfag/

udflugter, demokratiske strukturer/ læringsbegreber og meget mere. Allefagdagene er placeret med

undervisningsindhold og med det f or øje, at skabe sammenhæng og f ordre såvel individuel/som social

læring og udvikling, Hver enkelt dag fremgår af kursuskalenderen.

Bliveweekender
En del weekender er planlagt med undervisning, aktiviteter og samvær f or alle. Disse weekender er

obligatoriske og de har alle samme sigte som emnedagene,

Arrangementer
Arrangementer er ligeså vigtige som hverdagen. Derfor har vi gennem hele året placeret arrangementer f or

eleverne og ofte også inviteret deres forældre/pårørende.

Årsplan for vejledning 2018-2019
Uge 33 Orientering om årsplanenforeleverne i salen.

Gmppesamtalei hallen f or alle elever.

Onsdag i introugen kl. 8.00-9.15

(årsplan og forventninger/ konkret samtale imellem eiever)

Uge 36 Fortælletime-inf o omkring valgmuligheder f or brobygning. Info omkring

brøbygnining.net. og udfylde med det samme,
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Uge 37 Undersøge om muligheden f or at f å erhvervsuddannelserne ud ti! at f å præsenteret de

ungdomsuddannelser.

Ung til ung vejledning: EUDog HTX(fortælierfæl!esisalen -elever) Bagefter ud til

stationer 19.00-21.00 d. 10. september

Uge 35-37 Samtale med alle ikke uddannelsesparate elever,

9,kl, Tysk, uddannelsesparathed og evt. praktik i uge 42

10.kl. Faglighed, uddannelsesparathed, fremtidsplaner og

brobygningsønsker,

Der arbejdes f rem mod forældre-ung-arrangement

Hjælpe med praktik-lærepladsfor9, + 10,

Uge 37 Vejledningsaktivitetertil"forældreweekend" i hallen.

Uge 37 Kigge listerne igennem for brobygning f or vores klasser.

Uge 37 Fredag d. 14. september sidste tilmelding til brobygning.

Uge 43 Uddannelses og erhvervsaften med forældre fra 19-21,

info om brobygningsugen ift. rammer og forventninger PFC måske til en

formiddagssamling,

Uge 47 Brobygning f or alle 10, klasserne

Uge 38-48 l. samtaie med vejlederfor alle uddannelsesparate og 2, samtale for de ikke

uddannelsesparate.

Uddannelsesønskerog elevens UPV.

Uge50 OSOforlO.klasserne

Uge 50 UPV og standpunktskarakterer er indskrevet

senest midt november

Uge 1-3 (?-3. samtale om optagelse, dk

UPV f ærdiggøres via samtalen af vejleder.

Info om optagelse.dk sendes ud til elever og forældre

15/1 deadline for færdiggørelse af Optagelse.dk

stilletimer, 1-7. aftener.

Sende forældrebrev ud om optagelse.dk

Uge 5,6/8 Der arbejdes videre i optagelse.dk

Uge B Mandag den 17. februar er sidste f rist f or elever

og forældre at skrive under inde på optagelse.dk

Efter de skriftlige og mundtlige prøver samler PFC op på de elever/som ikke har levet op til karakterkravene,
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Deadlines:

14, september: sidste frist fortiimelding til brobygning

uge 39: UPV lagt ud til elever og sendt ud med personligt link til hver enkelt.

Uge 47: UPV lagt ud til faglærere, som kan skrive videre på elevens,

Uge 50: UPV udfyldt + karakterer af faglærere (senest den 10/12-2018)

15. januar: Alle elever skal være UPV-vurderet af vejleder på optagelse.dk

l. marts: Alle elever og forældre skal have godkendt og underskrevet uddannelsespianen på

optagelse,dk.

Efter de skriftlige og mundtlige prøver samler PFC op på de elever/ som ikke lever op til

karakterkravene.

Q.kl-Pernelle lOA-Jimmi lOB-Sandra 10C-Hel!e lOD-Helte lOE-Sandra lOF-Sandra

Mentor
Tre af vores lærere er ansat med en særlig opgave; fastholdelse affrafaldstruede elever. Frafaldstruede

elever er pr, definitioneiever/som vi vurderer, er i øget risiko f or at ville stoppe på efterskolen af den ene

elier den anden årsag. En mentor er knyttettil en storfamilie, med særlig forkus på denne.

Denne opgave handler om at gå i dialogmed disse elever og af dække deres problemstillinger mhp. afhjælpe

dem til at ændre deres egen situation, så de kan se sig i stand til at gennemføre efterskoieopholdet.

Opgaven dækker j øvrigt opfølgning ift. netværk, myndigheder, nøglepersoner både på skolen og udenfor

skolen.

Mentoropgavenerikke en erstatning f or familielæreren til den pågældende elev, men et supplement til den

normale ordning.

Inklusion
På Levring Efterskole har vi elever, der modtager støtte for at blive inkluderet i skoiemiljøet og hverdagen.

Der er tale om støtte til faglige, personlige og sociale forhold og udviklingsområder/som beskrevet i vores

værdigrundlag. Der laves underskrevne handleplaner med elever og forældre med disse behov.

Familielærer
H ver elev er tildelt en familielærer,Familielæreren harenfamiliegruppepå 1^13 elever afhængigt af hvor

eleverne indkvarteresfra starten. Det erfamilielærerens opgave at holde sig ajour med elevens sociale og

personlige udvikling samttrivslen på skolen. Derfor er der afsat timer til såvel gruppe-samvær og -opgaver/

som individuelle samtaler. Familielæreren fungerer også som ganglærer/ hvis opgave det er at få oprydning/

rengøring mv. til at fungere. Hver uge mødes familiegmppen med f ami!ie!æreren/som hjælper eleverne

med at få samværet i hverdagen til at fungere, Det er ganglærerens opgave at instruere og have tilsyn med

elevernes rengøring og færden på gange og værelser.
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Storfamilie
Famiiiegmpperne er organiseret i forhold ti! indkvarteringen og tilhører hver en storfamilie. Der er tre

storfamiliermed 4-5 familier i hver og meden mentor som er tilknyttet som koordinator. {forskellige

sammenhænge, er det formåistjenligt at arbejde med større grupper. De tre mentorer koordinerer en fælles

indsats, når vi ønsker at lave nogle fæileskabsfremmsnde aktiviteter for eleverne/og kantilfamiliemødeme

bidrage med dagsordner med aktuelle problemstillingerellerforslag til aktiviteter med eleverne.

Mentorerne indkalder til storfamiliemøder. Møderne kan have fokus på:

Atforeslåløsningsmodeilertil hinanden om tilgange til den enkelte elev,

At sikre at vi ikke stirrer os blind påenafvoresfamiliee!ever/ da vi kan f å hjælp f rå vores kolleger,

som ser eleven i andre sammenhænge og i en anden kontekst,

At sikre at vi snakker om alle eleverne med jævne mellemrum, så vi er opmærksomme på dem og

deres adfærd - set fra flere synsvinkler,

Ovenstående tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik, men også i erkendelsen af/at vi ser

eleverne i forskellige situationer og derfor har brug for hjælp fra hinanden.

Life Performance og kompetencebevis
"Vi nårvoresmål"

Vi ser elevens individuelle udviklingspotentiale/ og skaber optimale betingelser f or personlig vækst.

Vores elever færdes j et anerkendende miljø."

Som noget af det allerførste udfærdigerfamilielærer og elev en oversigt over elevens kompetencer på hhv.

den personlige styrke og de sociale færdigheder. Derfra taler de om elevens målsætninger f or udvikling af

disse kompetencer. Derfølgesoppå målsætningerne gennem evalueringerogjusteringeraf

målsætningerne, ligesom midlerne til at nå målene sættes i spil, Dette arbejde fører i slutningen af

skoieårettil udfærdigelsen af et kompetencebevis, som beskriver en udvikling og et billede af elevens

formåen og potentiale. Arbejdet tager udgangspunkt i en potefolio som hver enkelt elev har,

De faglige kompetencer beskrives i elevernes uddannelsesparathedsvurdering (UPV), som gennemføres i et

samarbejde mellem elev/ faglærere og vejleder,

Fire samtaler:

Life Performance - udgangspunkt og målsætning med familielæreren.

Life Performance - første opfølgning

Tidligtforår Life Performance- anden opfølgning

Sent forår Life Performance-tredje opfølgning - klargøring til kompetencebevis



Side 3 af 34

Bestyrelsens godkendelse af indholdsplan 2019-20

Godkendtden:_

^S^^z^
Formand Lars Kjær Rasmussen

Ejnar Pedersen Gitte Godthaab Lyngsø

^C^rf--Efn?ér JaneVibjerg


