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SKOLENS MÅLGRUPPE. 

Lystruphave Efterskole er en specialefterskole i gruppen af ordblinde-efterskoler i Danmark. 

Målgruppen er normaltbegavede elever i alderen 14-17 år/8.-10. klasse med specifikke faglige 
indlæringsvanskeligheder i dansk og/eller matematik. 
Optagelse af elever. 
Hvis man ønsker optagelse som elev. skal man tilsende skolen: 
En anmodning om optagelse 
En skoleudtalelse fra elevens nuværende skole 
dokumentation for elevens læse-/skrivevanskeligheder eller matematikvanskeligheder, fx ordblindetest.nu, PPR-
papirer eller lignende, samt en skoleudtalelse/elevplan, 
 
Disse beskrivelser skal beskrive eleven som en normaltbegavet elev, der har brug for et særligt tilrettelagt 
undervisningsforløb pga. specifikke indlæringsproblemer i fagene dansk eller matematik.  
Eleven skal sammen med forældrene forud for optagelse deltage i et informationsmøde og få en rundvisning på 
skolen. 
Optagelse sker af forstanderen ud fra en samlet vurdering af ovennævnte kriterier. 
 
 
 

GRUNDLAG FOR SKOLENS VIRKSOMHED 

VÆRDIGRUNDLAG 

”Skolens værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn. Skolen arbejder ud fra den evangelisk 

lutherske folkekirke og på grundlag af KFUM og KFUK i Danmark og Y’s Men International Region 

Danmark. Dermed ser vi som skole alle mennesker som Guds skabninger og det enkelte menneske som 

unikt med iboende evner og kompetencer. Vi er således pligtige til altid at søge efter livsnerven i hver 

enkelt elev. Formålet er at bibringe eleverne personlig og faglig udvikling, så de udvikler kompetencer 

til at indgå i tilværelsens mangeartede udfordringer med et højt selvværd og bevidsthed om egne evner. 

Det indebærer også evnen og viljen til at tage aktiv del i såvel samfundsmæssige som kirkelige 

fællesskaber. Dette søges bl.a. opnået ved at tilstræbe, at alle medarbejdere er personligt indlevet i og 

arbejder for skolens værdigrundlag og formål.” 

Kristus er vores drivkraft til at drive skolen, og det er også kristendommen, der er omdrejningspunktet, 

når der tales værdier og grundlag for livet. 

KFUM og KFUK i Danmark og Y´s Mens bevægelsen er garanter for et bagland, der har Kristus som 

centrum og en god rummelighed i menneske- og livssyn. Det er vigtigt, at kristendommen på skolen 

bliver udtrykt som en levende tro. Det sker først og fremmest ved, at hver medarbejder får rum og plads 

til at give kristendommen ansigt af kød og blod, så eleverne kan forholde sig til den. 

Desuden skinner værdigrundlaget tydeligt igennem flere steder i både indholdsplan og dagligdag på 

skolen. 
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PÆDAGOGISK GRUNDLAG 

MANGE MÅDER AT LÆRE PÅ 

Eleven skal undervises ud fra, at der er mange måder at lære på, og at den enkelte elev har sine egne styrkesider og 
foretrukne indlæringsveje. Skolen udvikler undervisningsmetoder, der tilgodeser, at der er mange måder at lære på. 
På den måde udvikler den enkelte elev sin egen læringsstil, så lærer og elev dels opnår en øget bevidsthed om elevens 
foretrukne måder at lære på, dels udvider elevens læringsstile. 
Vi udvikler også skolens fysiske rammer, så de bedst muligt tilgodeser og opbygger elevernes læringsstile. 

SYSTEMISK OG ANERKENDENDE TILGANG  

Det betyder, at der lægges vægt på, at vi på skolen har en fælles indstilling til at enhver gør sit bedste ud fra egne 
præmisser. Det åbner muligheder at blive bevidst om egne og andres præmisser, og det arbejder vi på i 
kontaktgrupper, i elevsamtaler og i undervisningen i løbet af skoleåret. 
Det betyder, at vi arbejder med elevens ressourcer frem for problemer og mangler.  
Vi bearbejder konflikter gennem systemiske spørgsmålstyper, der giver eleven mulighed for at udvikle sig selv gennem 
refleksion i eget tempo. 

KOST 

For at nå hele vejen rundt om eleven er det vigtigt, at der serveres en god og næringsrigtig kost på skolen. Der er lavet 
en kostpolitik, som indebærer en kost, der understøtter elevens sundhed og indlæringsevne. 
 

MÅLET MED SKOLENS TILBUD TIL ELEVEN ER:  

At elevens selvværd er større, når han/hun forlader skolen end ved skolestart. 
At eleven lærer at leve på sine styrkesider og med sine svagheder. 
At eleven får lært en masse om sig selv og tilværelsen – herunder også en masse skolefagligt 

LOVENS HOVEDSIGTE 

Vores overordnede pædagogik og menneskesyn understøtter hele vejen gennem skoleåret, at eleven sættes i 
refleksioner over sit eget liv, sine egne handlinger, andres handlinger og mulighederne for at gøre noget aktivt for 
konkrete ændringer i deres eget og andres liv. 
De fleste elever, der starter på Lystruphave Efterskole er fokuserede på, at de i dette skoleår vil have lært en masse 
dansk og/eller have det godt med de andre. Sammen med dette fælles personlige projekt sætter vi også fokus på 
livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Dette gennemsyrer både skolens værdigrundlag og hverdag. 
Alligevel kan specielt følgende punkter fremhæves som til opfyldelse af lovens hovedsigte. 

LIVSOPLYSNING 

Undervisning: Morgensamlinger, nyheder, kulturfag – herunder samfundsfag, historie, kristendomskundskab, OS-
Dage, temadage, Valgture i maj, kontaktelevsamtaler. 
Samvær: Aftensamlinger, gudstjenester, div. tilbud, så som koncerter, debatmøder og foredrag. 

FOLKELIG OPLYSNING 

Undervisning: Kulturfag, nyheder, fællessang, musical, Efterskolernes dag. 
Samvær: Fællesrengøring, værelsesrengøring, elevstævne, Efterskolernes dag.  
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DEMOKRATISK DANNELSE  

Undervisning: Kontaktgrupper, nyheder, diskussioner, paneldebat med ungdomspolitikere.  
Samvær: Elevrådets aktiviteter, konfliktløsning, værelsesbytte 
 

ET SÆRLIGT TILRETTELAGT UNDERVISNINGSTILBUD.  

Det særligt tilrettelagte undervisningstilbud indebærer, at vi i al undervisning tager udgangspunkt i hver elevs 
ressourcer og standpunkt. Hele skolens undervisning og samvær er tilrettelagt, så den tager højde for specifikke 
faglige indlæringsproblemer i dansk og/eller matematik. 
Undervisningen i dansk og matematik foregår på holdstørrelser på min. 8 og max 13 elever, i engelsk foregår det på 
hold på mellem 10 og 15 elever, i naturfag og kulturfag på hold på mellem 6 og 24 elever. 
 
 

HOLDDANNELSE  

TIL DE OBLIGATORISKE FAG DANSK, MATEMATIK, ENGELSK KULTURFAG OG NATURFAG 

Eleverne er placeret i klasser med udgangspunkt i hvor gode de er til at benytte hjælpemidlerne, der er udleveret til 
dem. De placeres med baggrund i et spørgeskema om brug af hjælpemidler og IT i det hele taget, sammenholdt med 
ordblindetest. Denne klasse er rammen om alle prøveforberedende undervisningsfag bortset fra Engelsk, som har sin 
egen niveaudeling.  
Tysk er valgfrit og dækker 2 9. klassers hold hver. I 10. er der 1 tyskhold.  
 

Elever i 9. og 10.  klasse med større udfordringer pga. ADD eller ADHD, samles i en klasse på ca. hhv 6 
elever i 9. og 7 elever i 10. årgang. I klassen er der særligt fokus på individuelle behov og støtte i forhold til 
impulsivitet og manglende koncentration. 
 
Eleverne i 8. årgang er samlet i én klasse med 2 lærer i alle boglige fag – bortset fra kulturfag.  
 

TEKSTER DER BENYTTES I UNDERVISNINGEN OG IT  

I fagene: dansk, matematik, engelsk, tysk, kristendom, geografi, biologi, fysik/kemi, samfundsfag og historie vil alle 
tekster, der skal benyttes af eleven, være tilgængelige enten indscannet eller som word-tekst, så den kan læses af 
eleven med hjælp fra programmet CD-ord. CD-ord, hvis eleven ikke har det, lægges ind på elevernes medbragte PC til 
undervisningsbrug i løbet af de første uge, de er på skolen. 

PRØVER OG EVALUERING 

LE er en prøveforberedende skole og fører op til 9. klasses afgangsprøver (FP9). Ved evaluering af elevernes 
muligheder i løbet af november gives evt. nødvendige dispensationer i form af hjælpemidler, forlænget tid og 
fritagelser i enkelte fag eller dele af fag. Dispensationer gives af forstanderen i samarbejde med eleven, faglæreren, 
forældrene og evt. PPR. 
Fritages en elev i 9. klasse fra en delprøve eller prøve i et fag, evaluerer faglærere eleven og skriver denne evaluering 
ud fra elevens faglige kunnen. 
Elever i 10. årgang kan ønske at aflægge folkeskolens 9. klassesprøve (FP9) i et eller flere fag efter bestemmelserne fra 
Undervisningsministeriet. 
Elever, der går i 10. klasse, kan endvidere efter ønske aflægge 10. klasseprøven (FP10) i dansk, engelsk og/eller 
matematik. 
Alle elever evalueres i elevplanen min. 1 gang i efteråret og 1 gang i foråret forud for forældresamtalerne. Elevplanen 
indeholder evaluering på det sociale og personlige område, desuden det faglige standpunkt, arbejdsform og indsats i 
dansk, engelsk og matematik. 
Ved forældresamtalerne fremlægges lærernes evalueringer og disse drøftes med forældrene for tilsammen at danne 
det bedste billede af den fortsatte udvikling hos eleven. 
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Eleverne skal vælge min. 5 lektioners valgfag, og min. 2 af lektionerne skal ligge tirsdag eftermiddag. Dermed 
overholdes lovens krav om min. 21 timers undervisning og 5 undervisningsdage med min. 1½ times  
undervisning og/eller pædagogisk tilrettelagt samvær både formiddag og eftermiddag for hver elev. 
Lørdag og søndag er af pladshensyn ikke med i skemaet her, da der ikke er fast skema disse dage. 
 
 
 
 

UGESKEMA 

En almindelig uges skema ser således ud 
 
 
Der er skiftet i, at vi nu gør rent på skolen i mindre grupper i stedet for alle elever hver gang. Desuden er der lavet 
plads til tysk i det obligatoriske skema i stedet for i idræt og valgfagslokke. 
 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  Fredag 

7:20 Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad 

7:45 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling 

8:00 Fællessang Nyheder Fællessan Nyheder Nyheder 

8:10-
8:30 

Rengøring af 
fællesområder 

Rengøring af 
fællesområder  Rengøring af 

fællesområder 

Rengøring af 

fællesområder 

Rengøring af 

fællesområder 

8:30-
9:15 

Boglig 
Undervisning 

Boglig Undervisning Boglig 
Undervisning 

Boglig 
Undervisning 

Boglig 
Undervisning/Projekt 
10 

9:15-
10:15 

Idræt/motion Boglig undervisning Idræt/motion Idræt/motion Boglig 
Undervisning/Projekt 
10 

 Formiddagspause Formiddagspause Formiddagspause Formiddagspause Formiddagspause 

10:45-
12:15 

Boglig 
undervisning 

Boglig undervisning Boglig 
undervisning 

Boglig 
undervisning 

Boglig undervisning 

12:15 Middag Middag Middag Middag Frokost 

13:30-
14:55 

Boglig 
Undervisning 

13:30-14:10 
Boglig undervisning 

13:30-14:10 
Boglig 
undervisning 

Boglig 
undervisning 

13:00-13:30 
Weekendtjek. 

 Pause Pause Pause Pause 13:30-14:10 
Boglig undervisning 

15:15-
16:25 

Valgfag 16:00-16:30 
Kontaktgruppemøde 

14:30-16:30 
Profilfag 

Valgfag 14:15:-14:40 
Fællessang 

17:45 Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad  

 

OBLIGATORISKE FAG 

FÆLLESTIMER 

MORGENSAMLING 
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Målet med at holde morgensamling er, at eleverne opnår fortrolighed med grundelementer i den kristne tro, samt får 
oplysning til refleksion over livet i et forum, hvor kristendommen forkyndes som en reel og personlig referenceramme 
for livet i dag. 
Morgensamlingerne planlægges i morgensamlingsudvalget og skal indeholde historier fra Bibelen, gennemgang af 
salmer og kristen sangtradition, etiske og filosofiske livsovervejelser og fænomenologiske temaer. De tilrettelægges, 
så de har en sammenhæng over en kortere eller længere periode. 
Morgenandagterne indeholder altid sang/salme, en tekst til  
eller genfortælling, noget at se på eller lytte til og Fadervor. Morgenandagterne ledes af morgenlæreren og kan 
suppleres med personlige kommentarer og en personlig bøn.  
Morgensamling holdes hver morgen mandag-fredag i skoleåret. 

NATURFAG OG KULTURFAG 

Naturfag er en samling af fagene fysik/kemi, biologi, geografi. Kulturfag er en samling af fagene samfundsfag, historie 
og kristendom. Fagene indgår dels som de specifikke, skemalagte fag, de er,  
dels som tematiseret undervisning på hhv naturfagsdage og kulturfagsdage. Den tematiserede undervisning samler sig 
om 2 - 3 temaer, som samler CKF områder fra fagene. Undervisningen foregår i hold på mellem 8 og 24 elever. 
Ved naturfags- og kulturfagsdage kan holdene variere fra fællestimer med alle elever over udflugter og 
værkstedsundervisning, hvor eleverne vælger aktivitet og undervisningsform.  

NATURFAG  

  

BIOLOGI - NATURFAG   

Formålet med naturfaget biologi er at give eleverne et grundlæggende kendskab til den levende verden, til at arbejde 

med naturvidenskabelige metoder, og introducere til naturvidenskabelige tolkninger af verden og tilværelsen.   

Målet for undervisningen er beskrevet i Fællesmål for 8. + 9. årgang i faghæftet for biologi på emu.dk. 

Udgangspunktet vil altid være den enkelte elev, og der lægges særlig fokus på, at eleven skal kunne forstå og deltage, 

når biologiske temaer er til debat i offentligheden.  

  

GEOGRAFI - NATURFAG  

Formålet med naturfaget geografi er at give eleverne et grundlæggende kendskab til verdens geografiske aspekter, til 

at arbejde med naturvidenskabelige metoder, og introducere til naturvidenskabelige tolkninger af verden og 

tilværelsen.   

Målet for undervisningen er beskrevet i Fællesmål for 8. + 9. årgang i faghæftet for geografi på emu.dk. 

Udgangspunktet vil altid være den enkelte elev, og der lægges særlig fokus på, at eleven skal kunne forstå og deltage, 

når geografiske temaer er til debat i offentligheden.  

  

FYSIK/KEMI - NATURFAG  

Formålet med naturfaget fysik/kemi er at give eleverne et grundlæggende kendskab til, hvordan alting hænger 

sammen på et mikro- og et makroplan, til at arbejde med naturvidenskabelige metoder, og introducere til 

naturvidenskabelige tolkninger af verden og tilværelsen.   
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Målet for undervisningen er beskrevet i Fællesmål for 8. + 9. årgang, i faghæftet for Fysik/kemi på emu.dk. 

Udgangspunktet vil altid være den enkelte elev, og der lægges særlig fokus på, at eleven skal kunne forstå og deltage, 

når fysiske/kemiske temaer er til debat i offentligheden. 

 

KULTURFAG 

SAMFUNDSFAG - KULTURFAG 

Formålet for samfundsfag på Lystruphave Efterskole er at undervise eleverne i at være demokratiske borgere i et 
demokratisk samfund. Dette opnås ved at få viden om Grundloven, magtens tredeling, frihedsrettighederne, national 
og international politik, økonomi og sociologi. Aktualitetsprincippet er et nøgleord i undervisningen i samfundsfag. 
Målene for faget er slutmålene i fællesmål for samfundsfag. Udgangspunktet vil altid være den enkelte elev, og der 
lægges særlig fokus på, at eleven skal kunne forstå og deltage når samfundsfaglige temaer er til debat i 
offentligheden. 
 

KRISTENDOM – KULTURFAG 

Formålet for kristendomsundervisningen er at lade eleverne arbejde med forskellige religioners centrale budskaber og 
værdier.   
Målet er, at eleverne får mulighed for at forstå forskellige religioner og lære om, hvad tro er.  
Herudover undervises eleverne i andre trosretninger. Eleverne møder i undervisningen også etiske dilemmaer og 
filosofiske tilgange til viden og tro. 
Undervisningen kommer bredt omkring de fire områder af slutmålene:  

• livsfilosofi og etik 

• bibelske fortællinger 

• kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng 

• ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser. 
Udgangspunktet vil altid være den enkelte elev, og der lægges særlig fokus på, at eleven skal kunne forstå og deltage 
når religiøse/etiske og fænomenologiske temaer er til debat i klassen samt offentligheden. 
 

HISTORIE - KULTURFAG 

Formålet for historie på Lystruphave Efterskole er at undervise eleverne i at være demokratiske borgere i et 
demokratisk samfund. Dette opnås ved at få viden om de historiske ”lange linjer”, Grundloven, Magtens tredeling, 2. 
Verdenskrig, Den kolde krig, historien efter Murens fald. Aktualitetsprincippet er også her et nøgleord, her drages 
historiske-paralleller til elevens samtid. 
Målene for faget er slutmålene i fællesmål for historie. Udgangspunktet vil altid være den enkelte elev, og der lægges 
særlig fokus på, at eleven skal kunne forstå og deltage når historiske temaer er til debat i offentligheden. 
 

DANSK 

Formålet for dansk på Lystruphave Efterskole er den brede dannelse af eleverne. Undervisningen skal fremme 
elevernes lyst til at læse og deres kendskab til litteratur og litteraturhistorie. Undervisningen skal derudover give den 
enkelte elev mod på og lyst til at bruge sproget både mundtligt og skriftligt. Oplevelse og dannelse er nøgleord i 
danskundervisningen. 
Undervisningen i dansk vil foregå med Undervisningsministeriets vejledninger i bogen ”Fælles mål i dansk” som 
rettesnor. Det er således vort mål at tilgodese slutmålene i denne vejledning. 
Klasseundervisningen vægter hovedsageligt det talte sprog som dannelsesfag. Læsning indgår både som en del af 
undervisningen på klassen, f.eks. i form af noveller, digte, romaner og faglitteratur (dannelsesaspektet), og som 
elevernes individuelle læseudvikling (oplevelsesaspektet). Den skriftlige del af danskfaget vægtes individuelt med 
vægt på det grammatiske område og på kompenserende hjælpemidler som CD-ord/Intowords/App-writer og 
diktering.  
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Skolen fører eleverne op til Folkeskolens prøver i dansk. Prøverne afvikles med de tilladte hjælpemidler, og der kan 
dispenseres fra prøveaflæggelser. Elever, der fritages, vil blive evalueret i forhold til deres standpunkt, og den 
skriftlige evaluering vedlægges afgangspapirerne.  
Alle elever evalueres i elevplanerne forud for forældresamtaler efterår og forår. 

MATEMATIK 

Undervisningen i matematik vil foregå ud fra Undervisningsministeriets vejledninger i bogen ”Fælles mål i matematik”. 
Det er således vort mål at arbejde med alle områderne i denne vejledning. I 9. og 10. årgang afsluttes undervisningen 
med de respektive prøver i de enkelte årgange 
Indholdet i matematik vil være centreret om anvendt matematik samt at skabe interesse og motivation for matematik 
generelt. Der vil således f.eks. kunne blive arbejdet med at gennemskue regninger, køreplaner, holde øje med 
energiforbruget på skolen, udregne priser på forskellige indkøb, arbejde med budgetter, planer for 
bygningsændringer, planlægge og udføre konstruktioner m.m. 
Der vil i undervisningen blive lagt vægt på, at eleverne kan bruge matematikken i praktiske sammenhænge og får 
nogle redskaber til dels at anvende matematiske algoritmer og hjælpemidler. Det vil ske ved at arbejde systematisk 
med en bred vifte af forskellige opgaver. 
Der vil blive anvendt IT i undervisningen. Det er et mål, at eleverne bliver fortrolige med IT som et matematisk 
arbejdsredskab, og at de får kendskab til forskellige matematikprogrammer, som f.eks. Geogebra, WordMat og Excel-
regneark. 
Skolen fører eleverne op til Folkeskolens prøver i matematik. Prøverne afvikles med de tilladte hjælpemidler. Der kan 
dispenseres fra prøveaflæggelser. Elever, der fritages, vil blive evalueret i forhold til deres standpunkt, og den 
skriftlige evaluering vedlægges afgangspapirerne. 
Alle elever evalueres i elevplanerne forud for forældresamtalerne i efterår og forår. 
 
 

NATURFAG – PRAKTISK PRØVE.  

Undervisningen i Prøveforberedende naturfag foregår med fælles slutmål i naturfagene i folkeskolen som rettesnor, 

Der tages udgangspunkt i lektionerne i fysik/kemi, Biologi og geografi. Desuden indlægges 27 lektioner på 

prøveforberedende dage og på opbrudte skemauger/dage i løbet af året. 

Naturfagsprøven er en praktisk tværfaglig prøve mellem fagene fysik/kemi, biologi og geografi, og tager afsæt i 4 

fællesfaglige fokusområder. Prøven tager udgangspunkt i vejledningen til folkeskolens prøver i fagene fysik/kemi, 

biologi og geografi for 9. klasse.  

IDRÆT OG MOTION 

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag, dyrker alle elever motion efter et tilrettelagt program for den enkelte. Målet er at 
styrke elevernes fysiske formåen og øge elevernes koncentration til den boglige undervisning. Eleverne kan vælge 
mellem blandt andet fodbold, mountainbike, gåtur, badminton, discgolf, sejle kano eller kajak. Eller efter aftale med 
idrætslæreren en anden aktivitet, der kan tilgodese disse formål. Hver gang har 3 lærere ansvaret for alle elevers 
undervisning i motion. 
9. årgang vil i den ene lektion være pålagt at deltage i faget 9. klasses idræt, der tager udgangspunkt i faghæftet fælles 
mål, slutmålene for 9. årgang. Skolen fører eleverne op til Folkeskolens Afgangsprøve i idræt. Der kan dispenseres fra 
prøveaflæggelser. Elever, der fritages, vil blive evalueret i forhold til deres standpunkt, og den skriftlige evaluering 
vedlægges afgangspapirerne. 
 
Der vil i løbet af året blive tilbud om deltagelse i forskellige idrætsarrangementer.  
Skolen tilbyder derudover flere idrætsdiscipliner som valgfag i løbet af året. 
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ENGELSK  

Undervisningen i engelsk på 9. årgang foregår på 4 niveaudelte hold. 
Alle elever har engelsk på det niveau, man kan deltage i undervisningen på.  
Undervisning på begynderniveau tilgodeser et behov for at snuse til sproget og foregår med det helt grundlæggende 
formål at motivere kendskabet til engelsk, samtidig med, at der åbnes op for at begynderholdet trænes i - og får 
mulighed for at tage afgangseksamen i engelsk sidst på året. 
Undervisningen er parallelagt i samtlige timer, så eleverne kan skifte hold efter aftale med lærerne.  
Undervisningen tager sit udgangspunkt i folkeskolens vejledninger i faget, men der lægges i høj grad vægt på sprogets 
praktiske brug i hverdagen. 
Undervisningen tager sit udgangspunkt i folkeskolens vejledninger i faget, men der lægges i høj grad vægt på 
kommunikation og sprogbrug.  
 
Elever i 8. klasse undervises samlet men differentieret i engelsk efter de gældende trin- og fagmål. 
Undervisningen i 8. klasse organiseres både som samlet klasse og som differentieret hold efter niveau. Temaerne for 
undervisningen er gennemgående for alle fag, således at eleverne oplever en større sammenhæng og kan trække på 
viden fra de forskellige fag.   
 
Elever, der går i 9. klasse, skal som udgangspunkt følge undervisningen på prøveniveau i engelsk, med mindre de er 
fritaget for afgangsprøve i faget. Elever, der følger undervisningen på 9. klasses niveau, arbejder frem mod fælles 
slutmål for engelsk og indstilles alle til Folkeskolens Afgangsprøve i faget. Evt. gives der dispensationer i dele af prøven 
for enkelte elever.  Dette gælder særligt den skriftlige del. 
 
Elever på 10 årgang undervises ligeledes niveaudelt, og der udbydes FP10 afgangsprøve.  
 
Alle hold evalueres i løbet af efteråret og foråret via elevplaner. 
 

TYSK 

Undervisningen i tysk tilbydes i 8., 9. og 10. Klasse. 
 
I 8. klasse arbejdes der frem mod de gældende trin- og fagmål - dog med særlig vægt på motivation og mod på at lære 
sproget. Der lægges vægt på at turde formulere sig på tysk både mundtligt og skriftligt gennem praktiske øvelser og 
aktiviteter. 
 
I 9. Klasse arbejdes der niveauopdelt, men for alle hold frem mod FP9 i både skriftlig og mundtlig tysk. Der kan i 
særlige tilfælde søges dispensation for afgangsprøven. 
I undervisningen lægges der vægt på følgende kompetenceområder: 

• Mundtlig kommunikation 

• Skriftlig kommunikation 

• Kultur og samfund i tysktalende lande. 
Undervisningen tilrettelægges, så den tager højde for elevernes ordblindhed, og der arbejdes frem mod, at eleverne 
bliver dygtige til at arbejde selvstændigt med såvel deres hjælpemidler som ordbogsopslag og grammatiske oversigter. 
I undervisningen lægges der vægt på elevernes motivation og mod til at kaste sig ud i sproget. Mundtligt er det 
kommunikationsstrategier, der er i fokus, fremfor korrekthed. 
 
 
I 10. Klasse arbejdes der frem mod FP10 - dog er afgangsprøven valgfri.  
Vi arbejder med kompetenceområderne mundtlig- og skriftlig kommunikation samt kultur og samfund i tysktalende 
lande ud fra gældende trin- og fagmål. 
Undervisningen er tilrettelagt så den tager højde for elevernes ordblindhed, og der arbejdes frem mod at eleverne 
bliver dygtige til at arbejde selvstændigt med såvel deres hjælpemidler som ordbogsopslag og grammatiske oversigter. 
I undervisningen lægges der vægt på elevernes motivation og mod til at kaste sig ud i sproget. Mundtligt er det 
kommunikationsstrategier, der er i fokus, fremfor korrekthed. 
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HÅNDVÆRK OG DESIGN FOR 8. KLASSE  

I Håndværk og design på Lystruphave Efterskole skal eleverne designe, fremstille og vurdere produkter. Der er fokus 

på, at eleverne skal opleve glæde ved at arbejde med hænderne samt troen på, at man kan arbejde i en kreativ 

proces. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at være innovative og entreprenante, og give dem et indblik i 

processen fra idé til endeligt produkt, der indebærer flere til- og fravalg. Eleven vil gennem undervisningen tilegne sig 

viden og færdigheder om håndværk, forarbejdning, materialer og designprocesser. I forbindelse med håndtering af 

materialer vil eleverne ligeledes opbygge en viden om ressourcer, miljø og bæredygtighed. Der vil primært blive 

arbejdet i tekstil og træ. 

Faget bygger op til den obligatoriske prøve i 8. klasse. 

 
 
 

KONTAKTGRUPPER OG FAMILIER 

Eleverne inddeles fra kursets start i kontaktgrupper på 6-7 elever. 
Kontaktgrupperne spiser og mødes sammen 2 og 2 altså 12-14 elever og 2 lærere. Det er familier på skolen. 
Kontaktgrupperne tilknyttes en kontaktlærer, der har den primære elevkontakt med kontaktgruppens medlemmer og 
deres forældre. 
Hver tirsdag fra 16-16.30 mødes kontaktgruppen eller familien til møde og undervisning med overskrifterne: 
Ansvarlighed 
Samarbejde 
Sociale kompetencer 
Selvstændighed 
 
Der er udarbejdet en kontaktgruppemappe med undervisningsmateriale inden for de 4 fokusområder, som 
kontaktlæreren forventes at undervise ud fra i kontaktgrupperne. 
Sideløbende skal kontaktlæreren have fokus på følgende: 

- Elevens trivsel 

- Elevens evt. fravær og opfølgning på denne.  

- Kontakten til forældrene (der ringes hjem inden for de første 4 uger). 

- Udarbejde skriftlige udtalelser, elevplan m.m.  

- At kontakteleven har en funktionsdygtig cykel, og kontakt til hjemmet, hvis dette ikke er tilfældet. 

 

 

Undervisningsmaterialet er hentet fra følgende kilder:  

- Fokus på ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selvstændighed. V. Tina Winther og Lene Nørgaard 

Michaelsen. www.ne-ordblind.dk 

-Du bestemmer! En anderledes sundhedsvejledning (Ringkøbing Amt.) 
-Alle har mellem 0-3 venner, af Søren Lynge 
-Hjælp jeg skal flytte hjemme fra, af Tine Johansen 
 
Der afholdes udviklingssamtaler af 30. min. varighed mellem hver enkelt elev og kontaktlæren ca. hver 7. alm. 
skemauge. I alt 4 gange om året. 
Disse samtaler har til formål at øge elevens evne til at sætte sig mål og forfølge disse, at reflektere over, hvordan 
han/hun har mulighed for at forme sit eget liv. 
Der benyttes samtaleteknikker fra systemisk teori: Bl.a. de 4 spørgsmålstyper, Genogrammer, Tidslinie, Netværkskort 
og Hierarkikort. Der føres logbog over elevsamtalerne. 
Vi benytter os i samtalerne af redskaber fra positiv psykologi, systemisk teori,  

http://www.ne-ordblind.dk/
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VALGFAG 

Valgfag er fag, hvor eleven i høj grad har indflydelse på, hvad han eller hun vil udbygge sine kundskaber omkring. Det 
er muligt at vælge valgfag i 11 lektioner ugentligt, og hver elev skal have mindst 4 lektioner med valgfag hver uge. 
Valgfagene falder i 3 perioder hen over året. 1. periode fra skoleårets start og til uge 46. 2. periode fra uge 47 og frem 
til uge 9. 3. valgperiode starter i uge 10 og slutter ved skoleårets afslutning. Denne rytme er lagt for at tilgodese 
årstidernes skiften og for at øge fleksibiliteten for den enkelte elev. Der er således ca. 9 ugers undervisning i de 
enkelte valgfag 

OUTDOOR – PROFILFAG 

Undervisningen i Outdoor har som mål dels at give eleverne gode aktive og forskelligartede oplevelser i naturen og 
dels at gøre eleverne bevidste om de mange muligheder, der er for at bruge naturen som et mødested mellem 
mennesker. Vigtige begreber, vi vil arbejde med, er hjælpsomhed, accept og tolerance for andre. 
Outdoor kræver ingen forudsætninger ud over en positiv og aktiv indstilling og lysten til at være ude i al slags vejr. Der 
arbejdes med bl.a. bålmad, klatring, sejlads i kano og selvbyggede tømmerflåder, vandre- og cykelture, kort og 
kompaslære, anvendelse af GPS-udstyr, raftebygning, idrætscross, overnatning og lege i det fri, grøn sløjd og 
aktivitetsdage for gæster. 
Faget kan vælges 4 lektioner om ugen.  
Omfang: 3 lektioner a 40 min. i 31 uger. I alt 62 timer. 

IDRÆTSLINJE - PROFILFAG 

Hvis du vælger idræt som linjefag, vil du igennem året komme til at stifte bekendtskab med flere former for 

idræt. Samtidigt vil du også blive klogere på dig selv som person og din fantastiske krop. Du skal både 

arbejde med krop og psyke. Vi har forventninger til dig, ligesom du har det til os. Vi forventer, at du hver 

gang kommer omklædt i idrætstøj, som passer til årstiden og aktiviteten. Ligeledes forventer vi, at du kan li´ 

at bevæge dig og gerne vil udfordres. Vi er udenfor i al slags vejr - også når det regner, blæser, sner og 

solen skinner. Igennem året arbejdes der bl.a. med boldspil, ketchersport, mountainbike, løb, 

konditionstests, styrketræning, idrætscross, adventurerace, indendørstræning, krop og kost. 

Omfang: 4 lektioner a 40 min. i 31 uger. I alt 83 timer. 

 

 
 
GAMIFICATION / ESPORT - PROFILFAG 

Computerspil fylder mere og mere i vores liv og hverdag. Pludselig er eSport blevet en mulig karrierevej, 

måske endda særlig interessant for ordblinde unge; Desuden er gaming blevet en garanti for feedback og 

sociale netværk. 

Computerspil og gaming-kulturen har definitivt gjort indtog i Danmark – på Lystruphave Efterskole har vi 

fokus på fællesskab, samarbejde og positivt kompetitivt mind-set. Vi indfører ofte gamification-elementer, 

for eksempel point, badges, motiveret kommunikation og selvstyrende samarbejde, i både skolefaglige og 

sociale sammenhænge på skolen og i profilfagene. 

I arbejdet med kompetitiv e-sport kommer vi omkring taktiske oplæg, inspiration, teamledelse- og 

samarbejde indenfor primært Counter Strike: Global Offensive samt nye tiltag indenfor 

computerspilverdenen. 
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Delmål:  

• At skabe positive fællesskaber, herunder arbejde med respekt, tillid og selvtillid  

• At give sundt fundament indenfor gaming-kultur, hvor spillernes sundhed og trivsel er i fokus  

• At sikre en bred viden og positiv talentudvikling indenfor eSport 

 

 

DESIGN-EKSPRESSEN – PROFILFAG 

Her vil du blive introduceret til en bred vifte af materialer og teknikker. Vi tager udgangspunkt i forskellige 

overordnede temaer, som udfoldes fra mange vinkler.  

Temaerne kunne f.eks. være trykteknikker, redesign, betonstøbning eller filtning.  

Rejsen 

 Som passager på Design-ekspressen er du med på en spændende rejse fra afgang til destination.  

Læreroplæg 

 Her introduceres det kommende tema, baggrundsviden, materialekendskab, værktøj og arbejdsgange. 

 Værktøj  

Temaets værktøj og teknikker uddybes og afprøves.   

Designproces 

 Dette er toges vigtigste vogn. Det er her passageren bruger det meste af tiden på rejsen. Det er også her 

nye kundskaber tilegnes. Fra idé til produkt.  

Produkt 

 Ved rejsens ende står vi alle med et produkt i hånden.  

Temaet afsluttes med fælles udstilling hvor slutresultatet fremvises.  

Destinationen 

Målet for Design-ekspressens passagerer er, gennem de kreative processer og faget som helhed, at 

opleve at kreativiteten gror og vokser i processen; og at opnå nye færdigheder man ikke vidste man 

havde inden året startede.  

 

 

 

STIL PÅ DIT LIV - PROFILFAG 

STIL PÅ DIT LIV er et fag kun for piger. Det er et fag, hvor du bliver klogere både på dig selv og på andre. 
 
I STIL PÅ DIT LIV arbejder vi med velvære og sundhed både for kroppen og for psyken. Ad mange forskellige veje 
kommer vi ind på, hvordan vi kan få det bedre med os selv og med andre:  
Vi bruger tid på afspænding, massage og wellness. 
Vi går i køkkenet og laver mad og snakker om sundhed i kosten. Vi følger både opskrift og er kreative med råvarerne. 
Vi arbejder med kropssprog, kropsudsmykning, make-up og personlig tøjstil.  
Vi laver tøsefitness og motion.  
Vi re-designer brugte ting og laver andre kreative ting. 
Vi snakker om seksualitet og om mange pigeemner! 
Vi arbejder med selvværd og selvtillid.  
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Vi arrangerer årets gallafest. 
…. og meget mere! 

FØRSTEHJÆLP 

Mål: At sætte eleverne i stand til at yde en god og rettidig førstehjælp, hvis og når der bliver behov for det. 
Indhold. Praktiske førstehjælpsøvelser med forklaring af nødvendig teoretisk viden bag. Dække bla. førstehjælpsdelen 
til traktorkort. 
Faget afvikles som et godkendt førstehjælpskursus med instruktører. Det giver merit for trafikbaseret førstehjælp i 
forbindelse med erhvervelse af traktørkørekort. 
Varighed 12 timer for at få et førstehjælpsbevis Afvikles i en weekend 
 

MOUNTAINBIKE 

I mountainbike skal du regne med at få ømme ben og beskidt tøj. Vi cykler i al slags vejr og nogle gange 

også i søen. Den primære undervisning foregår på skolens mountainbikebane, men vi tager også mange 

ture ud i naturen. Vi træner balance, teknik, fart og gearing. Der pilles ved cyklerne og justeres for at 

optimere ydeevne. 

Mountainbike er for dig, der allerede har lært at cykle, men godt kunne trænge til lidt mere fart i 

pedalerne. PS. Vi cykler ALTID med hjelm. 

 

MUSIK 

Målet med musik er at forbedre sin musikalske kunnen og opleve fællesskabet og glæde ved musik. Der bliver evt. 
små optrædener for de øvrige elever. 
Faget tilbydes i 1 lektion om ugen i 1 periode og kan genvælges.  
 

OUTDOOR-FITNESS 

Outdoor-fitness: eleverne øver styrke- og konditionstræning med traktordæk, stammer og andre 
udendørs redskaber.  

GLASVÆRKSTED 

Glasværkstedet er stedet, hvor du får mulighed for med meget enkle virkemidler at fremstille kunst, der bare er flot 
og kan udsmykke dit værelse eller hjem. Der arbejdes i vinduesglas og bulleysglas samt med fusing og 
slumpingtekniker. 

Faget tilbydes 2 lektioner om ugen i 3 perioder og kan genvælges. I alt 42 timer fordelt på 3 perioder. 

 

 KREA 

 
Fodbold 

Valgfaget fodbold er med udgangspunkt i forskellige boldøvelser og spil på to mål. Det er både for drenge 

og piger. Som udgangspunkt spilles der i skemaperiode 1 og 3 udendørs, hvor der i periode 2, hvis muligt, 

spilles indendørs.  
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Der er også pigefodbold, hvor holdet alene består af piger. 

TRÆKLATRING 

Træklatring foregår udendørs i efterårs- og sommervalgfagsperioden. Vi klatrer i efterskolens bøge- og 

egetræer med anbefalet sikkerhedsudstyr. Eleverne lærer at klatre på topanker, være bundsikring, sætte 

topanker og fjerne topanker. Eleverne tilegner sig viden om relevante knob og knuder.  

VOLLEYBALL 

Volleyball er en meget udbredt efterskoleidræt, da det er et meget socialt spil. Samtidig er det noget man kan 
forbedre sig rigtig meget i på et enkelt år, selvom man måske aldrig har prøvet det før. Derfor tager vi også ud til at 
andre efterskoler og spiller mod dem.  

 

 
 
 

OPBRUDTE UGER 

LEJRSKOLE 

Målet med lejrskoler er, at elevholdet opnår en større sammenhængende fælles oplevelse uden for skolens rammer. 
Vi ønsker at give eleven mulighed for at prøve sig selv af i nye og ikke hverdagsagtige situationer, og at give os 
mulighed for at arbejde med elevholdets gruppedynamik og ansvarlighed i en ny sammenhæng.  

UDLANDSTUREN  

Skituren ligger i januar. Formålet med skituren er, at eleverne udfordrer sig selv fysisk på ski. Skolen 

medbringer skiinstruktører, så eleverne får instruktion i niveaudelte hold og individuelt.  

Eleverne bor desuden i 4-6 mands grupper, som selv skal sørge for mad og husholdning i gruppen.  

3-DAGES TUR. 

Formålet er at give eleverne indsigt i kulturliv og historie i Danmark og tyskland. Der arrangeres tur til København, til 
Berling/Hamborg, en vandretur i naturpark thy, og en ”lejrskoletur”.  

UKRAINE 

Skolen har gennem flere år samarbejdet med YMCA i Lutsk, hvor vi har inviteret en gruppe unge fra Lutsk 

hertil. De har deltaget i undervisningen her på skolen. Det giver et stort løft i engelskundervisningen, og i 

samfundsfag og skolens øvrige fag.  

Hvis det er muligt vil vi  

I skoleåret 21/22 desuden sende en gruppe elever til Ukraine. De skal i den mellemliggende periode holde 

kontakten, og forberede deres egen tur til Ukraine. Sætte sig ind i kultur og politik, skaffe penge til rejsen 

og planlægge turen dernede sammen med de Ukrainere, de skal besøge. Besøget går til 2 byer i Ukraine, 
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Lviv, hvor vi skal besøge det lokale YMCA, og Lutsk, hvor vi skal besøge lokale medlemmer af YMCA og bl.a. 

prøve home-stay hos disse. 

 

INTROUGE  

Her skal eleverne introduceres til skoleåret. Introduktionen omfatter at lære de andre elever og lærere at kende, 
introduktion til dagligdagen og til rengøring, brandregler, kendskab til området, læringsstile, introduktion til skolens 
værksteder. Opstart af skolefagene. Der sættes i øvrigt fokus på sproget og dets virkning på mennesker. 
Meget af undervisningen vil foregå med udgangspunkt i kontaktgrupperne og sammen med kontaktlæreren. 
 
Introturen slutter intro til skoleåret af i starten af september med en 3 dages tur, der starter med cykeltur i kontakt- 
og familiegrupper, hvor grunnderne cykler ud til ovenatningssteder i nærheden (Cykeltur på mellem 20 og 30 km)  
Første døgn er med nærhed og hygge som hoveoverskrift.  
Torsdag cykler eleverne videre til Ny Sletten, hvor alle mødes, og  benytter aktiviteter på stedet. Der overnattes til 
dagen efter, hvor eleverne cykler tilbage på skolen og holder weekend.  
 

 SKOLEWEEKENDER 

Bliveweekender er obligatoriske for alle elever, og der vil være undervisning eller et fællesprogram for eleverne den 
ene dag i disse weekender. 
I skoleweekenden i september Efterskolernes dag. 
I skoleweekenden i januar er der skitur 
I skoleweekenden i foråret er der Elevstævne. 

EFTERSKOLERNES DAG DEN 29. SEPTEMBER  

Formålet med Efterskolernes dag er, at eleverne skal inddrages i planlægningen af aktiviteter, der kan vise, hvad der 
er, og hvordan det er at gå på Lystruphave Efterskole. De elever, der gerne vil deltage i Efterskolernes dag andetsteds, 
kan fritages for deltagelse. Elevernes opgaver på Efterskolernes dag er at være værter og vise skolen frem for 
besøgende, at være instruktører i åbne værksteder og aktiviteter, der er planlagt i dagens anledning. Der vil være 
undervisning i dansk, Dictus, engelsk, billedkunst, glasværksted, fodbold, friluftsliv og pandekagebagning, guideskole, 
sløjd, kanoture. 

EFTERSKOLEFESTIVAL  

I uge op til påske deltager skolen på en festival sammen med ca. 8 andre efterskoler. Her er undervisning 

efter princippet om at der skal ske en samskabelse på tværs af skolerne. Indholdet vil være med forbindelse 

til kristendommen og formen vil være festivallens mange valgmuligheder og med fokus på meget aktiv 

undervisning. Festivallen er arrangeret af KFUM og KFUK i Danmark og temaet for 2018 er endnu ukendt. 

ELEVSTÆVNE 

Formålet med at alle elever er på skolen til elevstævnet er dels, at de her ser og hører gamle elever fortælle om, hvad 
de er blevet til siden, de gik på skolen. De hører om uddannelse, skæbner, venskaber der holdt eller er løbet ud i 
sandet osv. Alt sammen et pædagogisk tilrettelagt samvær, der peger på hovedsigtet om folkeoplysning og 
livsoplysning om at se sig selv som en del af et større hele. Som en del af et fællesskab. 
 
 
 

ERHVERVSDAGE 



 

08-09-2021 Side 18 af 22 

For de elever i 8. klasse, der har valgt at deltage i erhvervsugen, og de øvrige elever, der ikke kan komme i praktik i uge 
41, tilrettelægges et undervisningstilbud med særlig fokus på arbejdsmarkedskendskab. Formålet er at modne 
eleverne til at blive en aktiv del af arbejdsmarkedet. At give dem indsigt i arbejdspladsernes mange funktioner i et 
menneskes liv og åbne øjnene for de muligheder de har på arbejdsmarkedet og i form af fritidsjob. 
 
Skema: 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Dagens 
Tema 

Introduktion 
til 
arbejdsmarke-
det 

Uddannelses- 
virksomhedsbesøg 

Mit ønskejob Udd.besøg Jobsøgning og 
samtale 

08.30 – 
09.10 
 
 
09.20 – 
10.00 

INTRO til ugen 
 
 

(8.55 – 9.21) 
Produktionsskolen 
Silkeborg 

MIT ØNSKEJOB 
krav og 
forudsætninger 
 

Besøg på Social 
og 
Sundhedsskolen i 
Silkeborg Kl. 10 
 (13.50, 
14.50,15.50) 
Erhvervsbesøg: 
Plantecenter 
Silvan 

Introduktion til 
jobsamtalen 

Arbejde med 
www.ug.dk 

MIT ØNSKEJOB 
krav og 
forudsætninger 
 

Arbejd videre 
med ansøgning 
og jobsamtale 

10.00 – 
10.30 

PAUSE 
 

 
 

PAUSE 
 

 PAUSE 
 

10.30 – 
11.10 
 
 
11.15 - 
12.00 

Arbejde med 
www.ug.dk 
 

Produktionsskolen 
Silkeborg 

 
 

Social og 
sundhesskolen 
Erhvervsbesøg 
Plantecenter 
Silvan 

Arbejd videre 
med ansøgning 
og jobsamtale 

 
 

Opgaver på 
nettetjobpatruljen 

 

12.00 – 
13.15 

FROKOST OG 
KØKKEN 

Vi spiser 
madpakker 

FROKOST OG 
KØKKEN 

Vi spiser 
madpakker 

FROKOST OG 
KØKKEN 

13.15 – 
14.00 

Besøg LO   Besøge Kvickly 
+ opgaver i 
detailbutikker 

Introduktion til 
jobsøgning og 
skrive ansøgning 

Bowl’n’Fun? 
Brand og 
Redning? 

Jobsamtale  

14.15 – 
15.00 

LO fortsat.  
 

Skriv din egen 
ansøgning 

Bustider hjem: 
13:52 
14:53 

Opsamling fra 
ugen 
(evt. 
individuelle 
samtaler)  

Varighed. 3 dage med undervisning på skolen i alt 12 timer, 2 dage med ekskursioner i alt 10 timer i alt 22 timers 
undervisning fordelt på 5 dage. 
 

PERFORMANCEUGEN 

Formålet med performance-ugen er i tråd med skoleformens hovedsigte at sætte eleverne i refleksion over deres 
egen formåen i en proces sammen med andre. 
HUgen bygges op på grundlag af de interesser og kompetencer eleverne har med henblik på at de skal performe med 
disse inden ugen er omme. Vores mål er gennem den proces at sætte eleverne i en flowsituation, hvor de fornemmer, 
at deres egen person og indsats går op i en større helhed med de øvriges, og resultatet bliver mere og andet end den 
enkeltes indsats. 
Der er meget værkstedsbaseret undervisning, hvor eleverne i høj grad har indflydelse på både proces og resultat.  

http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/
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Varighed 5 dage á 6 timers undervisning, i alt 30 timer 

OUTRODAGE  

Her sluttes skoleåret af med forskellige ekskursioner og nødvendige afslutninger af diverse projekter, heriblandt 
hovedrengøring af skolen. Varighed 5 dage á 6 timer i alt 30 timer. 
Foreløbig oversigt: 
 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad 

Kontaktgruppe-
konkurrencer 

Hovedrengøring af 
fællesarealer 
 

Onsdag: 
Værelsesrengøring  
 

Afslutningstur til 
Djurs Sommerland.  
 

Aflevering af 
værelser  
Fællessang 

Middag Middag Middag Middag Middag 

Kontaktgruppe-
afslutning 

Oprydning på 
værelser 

Sportsaktiviteter 
mellem elever og 
lærere 

Djurs Sommerland. 
 

Farvelkreds 
Dimission 

Aftensmad Aftensmad Aftensmad Festaften  

Mindebøger Årets film Årets billeder Revy - 
Underholdning 

 

OSO. (10. ÅRGANG) OBLIGATORISK SELVVALGT OPGAVE  

Med udgangspunkt i egen uddannelsesplan udarbejder hver elev i 10. årgang en selvstændig opgave. Opgaven skal 
indeholde et produkt, der har relevans for elevens uddannelses- og erhvervsvalg. 
OSO er placeret i sammenhæng med særlig praktik eller brobygningsforløb. 
Opgaven vurderes med en udtalelse af vejlederen ud fra tilrettelæggelsen og relevansen i forhold til 
uddannelsesplaner samt produktet. Vurdering kan efter elevens ønske suppleres med en karakter. 
Varighed 1 uge m. 21 undervisningstimer. Derudover 1 uges praktik/brobygning. 
Udtalelse og karakter kan efter elevens ønske vedlægges afgangspapirerne fra skolen. 

FORBEREDELSE OG AFHOLDELSE AF JULEGUDSTJENESTE DEN 21/12  

Formålet er at sætte fælles fokus på gudstjenesten i en anderledes form. Gudstjenesten arrangeres af eleverne og 
nogle lærere. Dermed øges elevernes medejerskab af gudstjenesten, og eleverne skal opleve, at gudstjeneste er en 
nutidig kommunikationsform og kan sætte deres liv i forbindelse med Gud.  
Gudstjenesten afholdes sammen med forældre, søskende og andre interesserede. 
Varighed 1 dag af 4 lektioners undervisning. Desuden et pædagogisk tilrettelagt samvær i forbindelse med 
gudstjenestefejringen. 

PRØVEDAGE 

I de dage, der er prøver på skolen (termins- og afgangsprøver), vil der være særligt tilrettelagt undervisning for de 
elever, der ikke går til afgangsprøver. Det vil sige 8. klasses elever og de elever fra 9. og 10. årgang, der ikke er til prøve 
den pågældende dag. 
Det gælder terminsprøvedagene d. 3. - 7. december og 6. – 8. marts samt de skriftlige prøver 2.-7. maj. 
Dagene, hvor der er termins- og afgangsprøve i naturfagene biologi og geografi, afholdes almindelig undervisning. 
Undervisningen på prøvedagene vil være emneundervisning inden for de fag, hvori eleverne er til prøve den 
pågældende dag.  
Elever, der er til prøve, har den pågældende dag fri indtil de skal til prøve. Efter aflæggelse af prøve kan de deltage i 
undervisningen i det omfang, det giver mening. 
Elever, der skal til prøve dagen efter, tilbydes som en del af undervisningen tid med deres faglærer til afklaring af 
spørgsmål m.v. op til prøvedagen. 
Varighed: 5,75 undervisningstimer pr. dag. 
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SKOLEVEJLEDNING 

 
Brobygning: Til elever i 10. klasse tilbyder skolen 1 uges brobygning i samarbejde med ungdomsuddannelserne. 
Undervisningen foregår i 1 uge, hvor eleven følger undervisningen på ungdomsuddannelsesstedet og ellers bor på 
efterskolen. Foregår undervisningen på uddannelsesstedet med botilbud, arrangerer skolen forplejning på stedet. 
 
Praktik: Ud fra en dialog mellem hver enkelt elev og skolens praktikansvarlige finder vi praktikpladser af en 
arbejdsuges varighed til hver elev. Praktikken foregår ud fra skolen, så eleven bor på skolen og deltager i det fælles liv, 
der er på skolen i den uge, der er praktik. Formålet med praktikken er, at eleven gennem en kontakt med erhvervslivet 
kan kvalificere sit senere uddannelses- og erhvervsvalg. At eleven bor på skolen i praktikken giver praktikugen den 
yderligere dimension, at eleven også får dugfriske impulser fra de andre elevers oplevelser med praktikken. 
Praktikken er obligatorisk for 9. og 10. klasser og valgfri for 8. klasserne, der i stedet kan vælge erhvervsuge. 10. 
årgangs praktik er bundet op på arbejde med IBO 
 
Uddannelsesbog og uddannelsessamtaler: Skolevejlederne vil gennemføre en samtale med hver enkelt elev i 8. klasse 
og 2 - 3 samtaler med hver elev i 9. og 10. klasse. 
Hver samtale vil have en varighed af ca. 30 minutter og skal hjælpe eleven til at blive sikker i sit valg af videre 
uddannelse. 
Kontaktlæreren gennemfører med hver af sine kontaktelever en samtale, hvor de udfylder elevens CV. 
Skolevejlederne vil holde øje med kurser og messer, der kunne have interesse for den enkelte elev. 
 
Yderligere praktik vil kunne indgå for enkelte elever, hvis dette er oplagt for at øge dennes/disses 
uddannelsesmæssige muligheder. 
Uddannelsesvejledningen for 9. og 10. klasse er varetaget af skolevejlederne med henblik på elevens valg af 
ungdomsuddannelse inkl. tilmelding til koordineret tilmelding (optagelse.dk). 
 

IBO  

(Innovativ brobygningsopgave.) somer en større opgave eleverne skal lave om deres egne tanker om fremtiden. Der 
arbejdes med hvilke grundlæggende værdier der skal gælde på deres arbejde og hvilken uddannelse de gerne vil have, 
hvordan de kan få den og hvilke ting, de bør have særlig fokus på og støte til 
 

 

PÆDAGOGISK TILRETTELAGT SAMVÆR FOR ALLE ELEVER.  

STILLETIME 

Stilletime holdes mandage, tirsdage, onsdage og torsdage. Formålet med stilletimen er at hjælpe eleverne til at få 
struktur på ”hjemmearbejdet” i forbindelse med undervisningen. 
Eleverne skal opholde sig på værelset eller i lektiecaféen i stilletimen. 
Hvis en elev har behov for musik under arbejdet, skal der benyttes høretelefoner, eller man skal placere sig afsides 
efter aftale med aftenvagterne. 
Lektiecafé: 
I stilletimen er der hver aften lektiecafé i dagligstuen. I lektiecaféen kan man henvende sig, hvis man har brug for 
hjælp til sine lektier, eller hvis man har lyst til/brug for at lave lektier sammen med andre. 
Formålet med lektiecaféen er at vænne eleverne til at opsøge hjælp, hvis de har brug for den.  

ELEVRÅD 

Elevrådet består af en repræsentant fra hver familiegruppe. Der spises fælles frokost hver 14. Dag forud for MARM. 
Elevrådet har til opgave at tage initiativer, der vil gøre det bedre at være elev på Lystruphave Efterskole. Og at arbejde 
for at få disse initiativer igennem i samarbejde med ledelsen og medarbejderrådet. 
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Elevrådet disponerer over 2000,- kr. månedlig, dog fratrukket erstatning af ødelagte ting, som ingen har taget ansvar 
for. Pengene kan benyttes til aktiviteter i elevflokken og må også gerne benyttes til overskudsgivende virksomhed til 
gavn for den samlede elevflok eller almennyttige formål. 
Der kan nedsættes udvalg i elevrådet til varetagelse af f.eks. arrangementer, fester og andre aktiviteter i fritiden. 
 

KONTAKTGRUPPEDAG OG FORÆLDREAFTEN I KONTAKTGRUPPERNE I SEPTEMBER 

Formålet med kontaktgruppedagen er at komme i tæt kontakt med både elever og forældre så tidligt som muligt. 
Dagen kan bruges til at lave nogle ting sammen og til at komme i gang med det beskrevne arbejde med 
kontaktgrupperne. 
Desuden skal forberedes en aktivitet, som skal afholdes i forbindelse med, at forældrene kommer sidst på dagen. 
Forældrearrangementets formål er at mødes under uformelle former, så kendskabet er større ved de formelle 
samtaler i november. 
Varighed: 1 dag med pædagogisk tilrettelagt aktivitet 

KONTAKTGRUPPEFTERMIDDAG I FORÅRET.  

Formålet med kontaktgruppeeftermiddagen er eleverne i kontaktgruppen følger op på 

kontaktgruppearbejdet og ME&WE arbejdet.  

Varighed 3 timer. 

 

ANSVARLIGHED I DAGLIGDAGEN 

FÆLLESOMRÅDER   

Hver elev har sit eget område af fællesarealerne, som skal holdes rent. Området kan være et område, som eleven har 
alene eller sammen med andre. 
Rengøringen er en pædagogisk tilrettelagt aktivitet og finder sted mandage, tirsdage, torsdage og fredage,  hver dag 
på det fastlagte tidspunkt. 
Når rengøringen er udført, skal det godkendes af en medarbejder. Eleven må ikke forlade sit rengøringsområde, før 
det er godkendt.  
Derudover er der 4 gange i løbet af året en dag, hvor der gøres ekstra grundigt rent på områderne. Der benyttes 2,5 
timer til rengøring disse dage. 

VÆRELSER 

Værelserne skal være ryddelige og luftet ud 1 gang daglig.  
1 gang ugentlig rengøres værelset grundigt. Det indebærer vask af toilet og bad, aftørring af støv, støvsugning samt 
almindelig og grundig oprydning. 
Dette sker tirsdag fra kl. 12,30-13,30 

KØKKENUGER 

I alle almindelige skemadage er der 3 elever i køkkenet. Hvert køkkenhold fungerer fra torsdag – onsdag.  Eleverne har 
2 gange én uge i køkkenet i løbet af en skoleperiode. I weekenden laves en separat køkkenplanlægning med de elever, 
der er på skolen i weekenden. Køkkenet fungerer som et værksted, hvor eleverne efter morgenopvask skal enten 
bage, lave varm mad eller kold buffet til aften. 
Desuden undervises eleverne i ernæring, hygiejne og fremstilling af sunde måltider. 
Eleven er i køkkenuger fritaget for anden undervisning og rengøring andre steder. 
Køkkenugerne evalueres sammen med medarbejderne i køkkenet i forhold til deres indsats og formåen som 
medabrjder i et storkøkken. 
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MÅLTIDER  

Der er 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider på skolen om dagen. 
Skolens kostpolitik: 
Måltiderne foregår i spisesalen og arrangeres forskelligt fra måltid til måltid. 
Morgenmåltidet og mellemmåltider foregår efter selvbetjeningsprincip, hvor maden er stillet frem i spisesalen, og 
eleverne kommer, som de er klar til det, og går, når de har spist og ryddet op efter sig i spisesalen. 
Middagsmåltidet er et fællesmåltid, hvor vi begynder med præsentation af maden og et bordvers. Når alle er færdige, 
gives der meddelelser af middagsvagten og de tilstedeværende medarbejdere. Måltidet sluttes med uddeling af post 
og et ”velbekomme”, hvorefter alle forlader spisesalen. 
Aftensmåltider fungerer efter cafeteria-princippet, hvor eleverne kommer mellem 17.45 og 18.00 og begynder at 
spise. Kl. 18.00, når alle er mødt frem, ringes med klokken og der gives beskeder. Derefter er det tilladt at forlade 
måltidet, når man er færdig med at spise. 
Mellemmåltider indtages, hvor de er serverede. 
Der er faste pladser ved middags- og aftensmåltider på hverdage. 

WEEKENDER  

Målsætning for weekenderne. 
Eleverne skal i weekenderne dels kunne være i fællesskaber og aktiviteter, der ikke er plads til i hverdagen, dels 
mærke en anden, mindre skemalagt rytme. Der skal i weekenderne være mindst 1 programsat fællesaktivitet, som 
eleverne skal deltage i. I øvrigt bliver indhold og rammer fastlagt af weekendlærerne i samarbejde med de elever, der 
bliver på skolen. 
Aktiviteter i weekenderne skal dog ligesom i hverdagen være til gavn for fællesskabet på skolen og tilrettelægges i 
tråd med skolens værdigrundlag. 
Planlægning af weekenderne: I forbindelse med at weekendlisterne lægges frem mandag middag, præsenterer 
weekendlærerne en ideskabelon for, hvilke faste aktiviteter, der kunne foregå i weekenden. Fredag eftermiddag 
mødes lærer og elever kl. 16.00 for en nærmere planlægning. 
Kirkegang er frivillig for elever, men der tages hensyn til gudstjenesten i planlægningen af weekendernes aktiviteter.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Medarbejdere og bestyrelse på Lystruphave Efterskole 
 
 
 
Forstander - Niels Martin Sørensen 


