
Indholdsplaner 

2021 – 2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indholdsfortegnelse 

 

 

 

 

Dansk og matematik 

Dansk hold 1  side 4  Matematik hold 1 side 22 

Dansk hold 2  side 7  Matematik hold 2 side 25 

Dansk hold 3  side 11  Matematik hold 3 side 29 

Dansk hold 4  side 15  Matematik hold 4 side 32 

Dansk FP9 og FP10 side 19  Matematik FP9 side 35 

    Matematik FP10 side 39 

Valgfag 

Biologi  side 68  Begynderguitar side 100 

Ekstra Matematik side 71  Tidsrejse  side 102 

Foto  side 74  Afspænding  side 105 

Geografi  side 76  Min IT-rygsæk  side 109 

Læsekursus  side 78  Mig og mine 7 sanser side 113 

Programmering side 80  Salg og service side 116 

Rigets historie  side 82  Verden omkring os side 118 

Bueskydning  side 84  Lystfiskeri  side 120 

E-Sport Survival side 86  Kreativ hverdag side 122 

Kunst  side 89  Drengeliv  side 124 

Pigeidræt  side 91  Lydstudie/Sangskrivning side 128 

Engelsk FP9  side 93  IT fredag  side 130 

IT og Robotteknologi side 97  Pigeliv  side 133 

    MovieMaker  side 135 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linjefag 

Design  side 41  Idræt mandag  side 53 

Ridning  side 44  Madkundskab  side 56 

Wellness  side 48  E-Sport  side 58 

Musik  side 50  Idræt fredag  side 61 

    Mediefag  side 66 

Botræning, Emnedage m.m 

Botræning  side 137  Livskundskab  side 146 

Lejrskole Weissehäuser side 140  Fællessamling  side 148 

Kultur og Traditioner (ED) side 142  Teamsamling  side 150 

Skolernes Motionsdag side 144  Rengøring  side 152 



Indholdsplan 2021-2022                                                                         
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag:  Dansk hold 1 Underviser:  HR og AN 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 

Det faglige mål for eleverne er, at den enkelte 
elev arbejder struktureret frem mod de 
individuelt opstillede delmål. De individuelle 
mål tager udgangspunkt i elevens nærmeste 
udviklingszone. Eleverne skal lære at indgå i 
et socialt fællesskab med fælles værdier og 
normer, herunder gensidig respekt for 
hinandens forskelligheder. Vi tilstræber at få 
skabt et trygt læringsmiljø, hvor alle finder det 
rart at være og hvor man møder hinanden 
med respekt. 

Fagets indhold                                                                       
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

Det faglige indhold er hovedsagligt individuelt, 
med udgangspunkt i de individuelt opstillede 
mål.  
Vi bestræber os på at danskundervisningen 
tager udgangspunkt i Fælles mål for 
danskfaget, men at undervisningen kommer til 
at foregå ud fra den enkelte elevs faglige 
niveau.  
Eleverne kommer i løbet af skoleåret op til 2 
SRE-prøver, som er individuelt tilpasset 
elevens niveau. 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Vi bestræber os på at arbejde i moduler, for at 
kunne holde fokus på de stillede opgaver på 
bedst mulig vis. Der arbejdes med læringsstile 
og gentagelser med henblik på at træne 
hukommelsen. Med udgangspunkt i elevernes 
nærmeste udviklingszone arbejdes der 
individuelt, parvis og i plenum. De forskellige 
moduler fordeler sig således: Læsning, 
individuelle skriftlige opgaver, faglige spil, 
fælles afslutning i plenum. 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Der benyttes individuelt produceret materiale, 
som skal tilgodese den enkeltes 
læringsforudsætninger. Der benyttes 
forskellige digitale platforme, til læsning og 
skriftlige opgaver. Vi vil gøre brug af 
computere, og IT-kompenserende 
hjælpemidler i undervisningen.  



Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Målet er at eleverne opnår færdigheder, der 
kan hjælpe dem til at begå sig i samfundet, 
herunder med særlig fokus på læsning og 
skriftlige opgaver, således at det kan skabe 
frihed og mulighed for at træffe valg på egen 
hånd. 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Vi arbejder på at skabe små succeser, der kan 
give overskud til at arbejde med nye og større 
mål. Vi forsøger at skabe et læringsrum, hvor 
der er trygt og rart at være. Hvor der er plads 
til at have en dårlig dag, men alligevel få det 
bedste ud af undervisningen. Vi giver plads til 
hinanden og respekterer hinandens 
udfordringer ligesom vi i høj grad gør brug af 
alles forskellige ressourcer. 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Der er i samarbejde med den enkelte elev 
opstillet delmål, der tager udgangspunkt i den 
nærmeste udviklingszone. Der vil løbende 
evalueres på de opstillede mål, hvorefter der 
vil blive sat nye delmål. Vi tester elevernes 
faglige viden med OS, SL og ST, TL samt 
andre relevante prøver. 
Evalueringen vil indeholde elevens såvel som 
lærerens vurdering og vil blive tydeliggjort i 
samråd med eleven. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Fra skoleårets start "tester" vi eleverne, og får 
derved kendskab til deres forskellige 
læringsstile. Derfra bliver der sammensat 
differentieret undervisningsmateriale, som 
sikrer elevens individuelle udvikling. 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 

 

Undervisningen foregår i 2 klasselokaler, 
hvoraf det ene rum er et lille afskærmet rum, 
samt på skolens udendørs arealer. Der er en 
indgang til klasserummet, og en indgang til det 
lille afskærmede rum. Der er 14 elever i 
klassen. Eleverne sidder parvis ved bordene, 
enkelte elever har eget bord. Eleverne bliver 
afskærmet efter behov ud fra de individuelle 
samtaler vi har fra skolestart. Der vil altid være 
mulighed for korte pauser i form af faglige spil 
eller en tur ud i den friske luft. 

Metode/klasserumsledelse Der foreligger en fast struktur i 
danskundervisningen i form af forskellige 
moduler. Eleverne ved hvad der forventes af 
dem, når de træder ind i klassen. Elever som 
ikke dukker op til tiden eller udebliver fra 
undervisningen, bliver hentet/talt med og 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sammen finder vi muligheder for en aktiv 
deltagelse.  



Indholdsplan 2021-2022                                                                       
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag: Dansk hold 2 Underviser: MA / JN 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 

 
 

 Eleverne skal i faget dansk fremme deres 
oplevelse og forståelse af litteratur og andre 
æstetiske tekster, fagtekster, sprog og 
kommunikation som kilder til udvikling af 
personlig og kulturel identitet.  
 

 Eleverne skal i faget dansk styrke deres 
beherskelse af sproget og udvikle deres lyst 
til at bruge sproget personligt og alsidigt i 
samspil med andre.  
 

 Eleverne skal opfordres til at anvende og 
afprøve de forskellige hjælpemidler, der er 
tilgængelige for at udvikle deres læse- og 
skriftsproglige udvikling. 

 

 Eleverne skal udvikle en åben og analytisk 
indstilling til samtidens og andre perioders 
og kulturers udtryksformer. 

 

 Eleverne skal arbejde struktureret frem mod 
de individuelt opstillede delmål.  
 

 De individuelle mål tager udgangspunkt i 
elevens nærmeste udviklingszone.  
 

 Eleverne skal lære at indgå i et socialt 
fællesskab med fælles værdier og normer, 
herunder gensidig respekt for hinandens 
forskelligheder.  

 
Vi tilstræber at få skabt et trygt læringsmiljø, hvor 
alle finder det rart at være, og hvor man møder 
hinanden med respekt. 



Fagets indhold                                                                       
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

Indhold i undervisningen: 

Det faglige indhold veksler mellem individuelle og 
fælles tilrettelagte forløb, med udgangspunkt i de 
individuelt opstillede mål.  

 

Vi arbejder med indhold, der tager udgangspunkt i 
Fælles Mål for danskfaget.  

 

Eleverne testes i løbet at skoleåret med 
standardiserede tests eller test fra Gyldendals 
fagportal. 

 

Arbejdsmetoder og arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Vi bestræber os på at arbejde i perioder af 20 
minutters varighed, for at kunne holde fokus på de 
stillede opgaver på bedst mulig vis.  
 
Der arbejdes med læringsstile og gentagelser med 
henblik på at træne hukommelsen.  
 
Med udgangspunkt i elevernes nærmeste 
udviklingszone arbejdes der individuelt, parvis og i 
plenum.  
 
De forskellige perioder i modulet fordeler sig 
således: Fælles start i plenum, læsning, 
individuelle skriftlige opgaver og evt. faglige spil. 
 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Vi bruger fagportalen på Gyldendal som 
udgangspunkt for litteraturarbejdet samt andre 
engangsmaterialer til at understøtte den 
skriftsproglige udvikling. 
 
Derudover anvender vi forskellige arbejdsbøger 
eller individuelt produceret materiale, som skal 
tilgodese den enkeltes læringsforudsætninger.  
 
Vi tilstræber, at alle materialer ligger elektronisk 
således, at eleverne kan anvende deres 
foretrukne hjælpemidler. 
 
 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Målet er at eleverne opnår færdigheder, der kan 
hjælpe dem til at begå sig i samfundet, herunder 
med særlig fokus på læsning. 
 



Målet er at kunne analysere, reflektere og tage 
kritisk stilling samt, at eleverne dannes til at indgå i 
et demokratisk samfund. 

Sociale og personlige perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 

Vi arbejder på at skabe små succeser, der kan 
give overskud til at arbejde mod nye og større mål. 
  
Vi forsøger at skabe et læringsrum, hvor der er 
trygt og rart at være, hvor der er plads til at have 
en dårlig dag, men alligevel få det bedste ud af 
undervisningen.  
 
Vi giver plads til hinanden og respekterer 
hinandens udfordringer, ligesom vi i høj grad gør 
brug af alles forskellige ressourcer. 
 
Robusthed bruges som et fælles sprog og en 
viden, der leder frem mod, at eleverne bliver bedre 
til at håndtere svære situationer, som at 
fremlægge for klassen etc. 
 
Gennem social tænkning arbejdes der målrettet på 
at eleverne lærer at begå sig i klasserummet i 
forhold til sig selv, andre elever, undervisere, samt 
inkluderes i et forpligtende fællesskab. 
 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Der er i samarbejde med den enkelte elev opstillet 
delmål, der tager udgangspunkt i den nærmeste 
udviklingszone.  
 
Der vil løbende blive evalueret på de opstillede 
mål, hvorefter der vil blive sat nye delmål.  
 
 
 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn? 

Ved at tage udgangspunkt i den enkelte elevs 
forudsætninger og kompetencer forsøges det at 
tage individuelle hensyn med forskellige lærings- 
og forståelsesstrategier. 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 
 

Undervisningen foregår i blåt lokale. Eleverne er 
har høj grad af medbestemmelse om hvor de har 
lyst til at sidde. I lokalet findes skærme, som kan 
flyttes efter behov for at skabe ro og tryghed for 
den enkelte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode/klasserumsledelse Undervisningen tilstræbes at være varieret med 
tydelige mål for læringen.  
 
Der er faste rutiner i starten og slutningen af 
undervisningen, samt tydelige og præcise 
udmeldinger. 
 
Undervisningsmiljøet skal være præget af en 
respekt for hinandens forskelligheder og med en 
dialogisk holdning.  
 
Lydniveauet skal være på et niveau, så alle kan 
finde sig tilrette i klasserummet.  
 
Det relationelle arbejde er vigtigt og vil blive 
prioriteret højt. 
 
Der vil blive taget højde for den fysiske indretning i 
forhold til den enkelte elev. 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag:  Dansk hold 3 Underviser:  Maria / Elsebeth 

Fagets indhold                                                                        
Hvordan sikres det at undervisningen 
står mål med Fælles mål?  
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

 

Dansk hold 3 arbejder på mellemtrins-
niveau, med FP som mål på sigt. 
Der arbejdes derfor frem mod at eleverne 
kan:  
I forhold til det talte sprog: 

 Bruge talesproget forståeligt, klart og 
varieret i samtale, samarbejde og 
diskussion  

 Fremlægge og formidle stof  

 Forstå norsk og svensk  
I forhold til det skrevne sprog - læse og 
skrive: 

 Læse stadig mere krævende tekster 
med god forståelse og passende 
hastighed 

 Bearbejde (herunder oplæsning) fælles 
skønlitterære og danskfaglige tekster. 
Bearbejdningen vægter fortolkende, 
kreativ og kritisk forståelse af forskellige 
genrer  

 Skrive sammenhængende, klart og 
forståeligt om fantasi, følelser, tanker, 
erfaringer og viden i en form, der 
skrives på computer med 
hensigtsmæssig skriveteknik 

 Skrive og tilrettelægge tekster på 
computeren, samt anvende computeren 
til søgning af information 

I forhold til sprog, litteratur og 
kommunikation: 

 Skrive et klart og forståeligt skriftsprog 

 Opnå større sikkerhed i stavning og 
tegnsætning 

 Analyse og tolke samt fremlægge for 
andre 

 Møde såvel ældre som nyere tekst-
genrer 



 Kende til virkemidler og derved opnå 

bedre forståelse af, at video, tv og film 

altid er redigeret virkelighed 

Eleverne skal løbende aflevere opgaver i 
ovennævnte og også deltage i SRE-termins-
prøve. 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 
Hvilke personlige mål er der for 
undervisningen? 

Fagligt arbejdes der frem mod at: 

 Eleverne i faget dansk fremmer deres 
oplevelse og forståelse af litteratur og 
andre æstetiske tekster, fagtekster, 
sprog og kommunikation som kilder til 
udvikling af personlig og kulturel 
identitet 

 Eleverne styrker deres beherskelse af 
sproget og fremmer deres lyst til at 
bruge sproget personligt og alsidigt i 
samspil med andre  

 Eleverne udvikler en åben og analytisk 
indstilling til samtidens og andre perio-
ders og kulturers udtryksformer 

 Samt at eleverne i faget dansk udvikler 
deres udtryks- og læseglæde og kvalifi-
cerer deres indlevelse og indsigt i litte-
ratur og andre æstetiske tekster, 
fagtekster, sprog og kommunikation 

 
Vi tilstræber at få skabt et trygt læringsmiljø, 
hvor alle finder det rart at være, og hvor man 
møder hinanden med respekt og socialt 
arbejdes der frem mod at: 
 

 Eleverne lærer at indgå i et socialt 
fællesskab med fælles værdier og 
normer, herunder gensidig respekt for 
hinandens forskelligheder 
 

For eleverne personligt: 

 Arbejdes struktureret frem mod indivi-
duelt opstillede delmål 

 De individuelle mål tager udgangspunkt 
i elevens nærmeste udviklingszone 

 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              

Undervisningen tilstræber en fast struktur med 
en varierende tilgang i forhold til arbejds-
metoder og former. Eleverne vil skulle arbejde 
individuelt, i makkerpar såvel som i grupper. 



Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Undervisningen vil variere så der både sam-
tales, læses og skrive og for at undervisningen 
bliver så interessant og vedkommende som 
muligt, lægges der vægt på elevernes aktive 
medvirken således, at de i stadig større grad 
selv føler sig ansvarlige for læringen.  

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Vi tilstræber, at alle materialer ligger elektro-
nisk således, at eleverne kan anvende deres 
foretrukne hjælpemidler. 
Vi benytter så vidt muligt skolens interne  
kommunikationsplatform VIGGO og platforme 
som Clio, dansk.gyldendal samt Gyldendals 
webprøver. 
Derudover anvender vi forskellige arbejds-
bøger og eller individuelt produceret materiale, 
som skal tilgodese den enkeltes 
læringsforudsætninger.  

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Målet er at eleverne opnår færdigheder, der 
kan hjælpe dem til at begå sig i samfundet. 
Målet er at kunne analysere, reflektere og tage 
kritisk stilling samt, at eleverne dannes til at 
indgå i et demokratisk samfund. 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Vi arbejder på at skabe små succeser, der kan 
give overskud til at arbejde med nye og større 
mål.  
Vi forsøger at skabe et læringsrum, hvor der 
er trygt og rart at være. Hvor der er plads til at 
have en dårlig dag, men alligevel få det bedste 
ud af undervisningen.  
Vi giver plads til hinanden og respekterer 
hinandens udfordringer, ligesom vi i høj grad 
gør brug af alles forskellige ressourcer. 
Robusthed bruges som et fælles sprog og 
viden der leder frem til at eleverne bliver bedre 
til at håndtere svære situationer, som at 
fremlægge for klassen, gå til prøve og 
lignende. 
Gennem social tænkning arbejdes der 
målrettet på at eleverne lærer at begå sig i 
klasserummet i forhold til sig selv, andre 
elever, undervisere, samt inkluderes i et 
forpligtende fællesskab. 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Der er i samarbejde med den enkelte elev 
opstillet delmål, der tager udgangspunkt i den 
nærmeste udviklingszone.  
Der vil løbende evalueres på de opstillede 
mål, hvorefter der vil blive sat nye delmål.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi tester deres faglige viden inden for kursets 
rammer før og efter kurset. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Ved at tage udgangspunkt i den enkelte elevs 
forudsætninger og kompetencer forsøges det 
at tage individuelle hensyn med forskellige 
lærings- og forståelsesstrategier og synlige 
læringsmål. 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 
Indgang til lokalet? 
Hvordan sikres en tryg fysisk ramme 

 

Undervisningen foregår i lilla lokale. Eleverne 
sidder forholdsvis tæt ved fælles gennem-
gang; men har mulighed for at rykke ud på 
gangen eller i nabolokale, når der arbejdes 
individuelt/makker. 



Indholdsplan 2021-2022                                                                         
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag: Dansk 4 Underviser:  CG/VF 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 

- at eleverne kan forstå og udtrykke sig sikkert 
og varieret, samt eksperimentere med og 
argumentere om sprog, tekster og andre 
udtryksformer 
 - at eleverne kan tilegne sig kundskaber om 
dansk sprog, tekster og andre udtryksformer i 
forskellige kommunikationssituationer og i 
trykte, elektroniske og andre medier 
 - at eleverne kan opnå kundskaber om 
samspillet mellem udtryk og indhold, mellem 
sprog og tekster og om kommunikation  
- at eleverne kan opleve og forstå, at sproget, 
teksterne og de andre udtryksformer har 
betydning for den personlige, sociale og 
kulturelle identitet. 
 
 Læsning Eleven kan styre og regulere sin 
læseproces og diskutere teksters betydning i 
deres kontekst.  Eleven har viden om 
afsenderforhold og genrer på internettet.  
 
Fremstilling Eleven kan udtrykke sig 
forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og 
billede i en form, der passer til genre og 
situation. 
Fortolkning Eleven kan forholde sig til kultur, 
identitet og sprog gennem systematisk 
undersøgelse og diskussion af litteratur og 
andre æstetiske tekster. 
Kommunikation Eleven kan deltage 
reflekteret i kommunikation i komplekse 
formelle og sociale situationer. 
 
 

Fagets indhold                                                                       
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

1 Det talte sprog 
1. Bruge talesproget forståeligt, klart og 
varieret i samtale, samarbejde og diskussion  
2. Fremlægge og formidle stof  
3. Forstå norsk og svensk  
 
2 Det skrevne sprog – læse og skrive 



 1. Læse stadig mere krævende tekster med 
god forståelse og passende hastighed 
 2. Bearbejde(herunder oplæsning) fælles 
skønlitterære og dansk faglige tekster. 
Bearbejdningen vægter fortolkende, kreativ og 
kritisk forståelse af forskellige genrer  
3. Skrive sammenhængende, klart og 
forståeligt om fantasi, følelser, tanker, 
erfaringer og viden i en form, der skrives på 
computer med hensigtsmæssig skriveteknik 
 4. Skrive og tilrettelægge tekster på 
computeren, samt anvende computeren til 
søgning af information 
 3. Sprog, litteratur og kommunikation 
 1. Skrive et klart og forståeligt skriftsprog 
 2. Opnå større sikkerhed i stavning og 
tegnsætning 
 3. Analyse og tolke samt fremlægge for andre 
 4. Møde såvel ældre som nyere tekstgenrer 
 5. Kende til virkemidler og derved opnå bedre 
forståelse af, at video, tv og film altid er 
redigeret virkelighed. 
 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Undervisningen tilstræber en fast struktur med 
en varierende tilgang i forhold til 
arbejdsmetoder og arbejdsformer. Eleverne 
skal kunne arbejde individuelt, i makkerpar 
samt i grupper.   Undervisningen vil variere så 
der både samtales, læses og skrives.  
Undervisningen tilrettelægges med   
ugeskema. Indholdet til hver lektion skrives i 
elevernes skema til hver undervisningsgang, 
så eleverne er forberedt på indholdet i 
undervisningen.  Dette håber vi vil motivere 
eleverne og give dem selvtillid og bevare 
lysten til at lære. 
 For at undervisningen bliver så interessant og 
vedkommende som muligt, lægges der vægt 
på elevernes aktive medvirken i 
undervisningen. Omkring den skriftlige del vil 
der blive arbejdet med forskellige genrer både 
i skriftlige opgaver og i mindre skriveøvelser. 
Omkring sprogrigtighed arbejdes der 
fortløbende med kendskab til ordklasser, 
grammatiske regler, sproglig variation, 
tegnsætning og retstavning I tekstarbejdet 
lægges der vægt på større og større kendskab 
til forskellige genrer / tekstformer, deres 



funktion som kommunikation og deres 
placering i en historisk tid. Samtalen vil være 
en arbejdsform omkring tekstarbejdet, både i 
form af klassediskussioner, gruppearbejde, 
pararbejde. 
 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Der læses både ældre og nyere tekster, enten 
i emner eller centreret om et forfatterskab, en 
litterær periode eller en selvstændig genre. 
Der vil blive benyttet undervisningsplatforme 
og brugen af App-writer formidles til eleverne. 
 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

At kunne analyserer, reflekterer og tage   
kritisk stilling. At eleverne   dannes   til   at   
indgå   i   et   demokratisk   samfund. 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Robusthed   bruges   som   et   fælles   sprog   
og   viden   der   leder   frem   til   at   eleverne   
bliver   bedre   til   at   håndtere   svære   
situationer,   som   at   fremlægge   for   
klassen,   gå   til   prøve   og   lignende. 
Gennem   social   tænkning   arbejdes   der   
målrettet   på   at   eleverne   lærer   at   begå   
sig   i   klasserummet   i   forhold   til   sig   
selv,   andre   elever,   underviser   og   
rammer   samt   inkluderes   i   et   forpligtende   
fællesskab . 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Undervisningen evalueres formativt og 
summativt af både elever og lærer. 
I starten af skoleåret vil evalueringen være 
summativ af elevarbejde, for at kunne vurdere 
elevernes fortsat arbejde og undervisning, 
som så vil blive evalueret mere aummativt. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Ved   at   tage   udgangspunkt   i   den   
enkelte   elevs   forudsætninger   og   
kompetencer   forsøges   det   at   tage   
individuelle   hensyn   med   forskellige   
lærings-   og   forståelsesstrategier. I   
Ugeskemaet   arbejder   eleverne   i   starten   
med   de   samme   opgaver.   Efterhånden   
som   vi   lærer   eleverne   at   kende   vil   
skemaet   bruges   til   at   differentiere   så   
der   er   forskel   på,   hvilke   opgaver   
eleverne   skal   lave,   men   alle   elever   
skal   nå   de   samme   mål. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 

 

Undervisningen vil primært foregå i 
klasseværelse og vil være tilrettelagt således 
at forestående krav og regler i forbindelse med 
sikkerhed omkring Covid-19 kan overholdes. 
Klasserummet er det største 
undervisningslokale på skolen. Der er 
mulighed for afskærmning og pausehjørner 
både i lokalet og uden for lokalet. 
Eleverne har nu mulighed for at sidde i små 
grupper.  

Metode/klasserumsledelse Undervisningen tilstræbes at være varieret 
med tydelige mål for læringen. Faste rutiner i 
start og slut af undervisningen. Tydelig og 
præcise udmeldinger. Undervisningsmiljøet 
skal være med respekt for hinandens 
forskelligheder og med en dialogisk holdning. 
Lydniveauet skal være så alle kan lide at være 
i klasserummet.  
Det relationelle arbejde er vigtigt og vil blive 
prioriteret højt. 
Der vil blive taget højde for den fysiske 
indretning i forhold til den enkelte elev. 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag:  Dansk FP9 og FP10 Underviser:  HD, MJM og MEB 

Fagets indhold                                                                        
Hvordan sikres det at undervisningen 
står mål med Fælles mål?  
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

 

Fælles mål: Grundlaget for tilrettelæggelse, 
gennemførelse og evaluering af dansk i 9. – 
10. klasse er de kompetence-, færdigheds- og 
vidensmål, som står beskrevet i ”Fælles mål – 
Dansk”. De kan læses i sin helhed på: 
www.uvm.dk . 
I de faglige emner vil der indgå skønlitteratur 
og æstetiske tekster samt brugs- og 
fagtekster. Der vil indgå 3 hovedværker 
Der afholdes terminsprøver i efteråret og 
foråret, hvor eleverne får erfaring med 
prøvesituationen. 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 
Hvilke personlige mål er der for 
undervisningen? 

 Det overordnede danskfaglige formål 
med faget dansk for 9. – 10 klasse: 

 Eleverne skal i faget dansk fremme 
deres oplevelse og forståelse af 
litteratur og andre æstetiske tekster, 
fagtekster, sprog og kommunikation 
som kilder til udvikling af personlig og 
kulturel identitet. 

 Eleverne skal fremme deres 
indlevelsesevne og deres æstetiske, 
etiske og historiske forståelse. 

 Eleverne skal i faget dansk styrke deres 
beherskelse af sproget og fremme 
deres lyst til at bruge sproget personligt 
og alsidigt i samspil med andre. 

 Eleverne skal udvikle en åben og 
analytisk indstilling til samtidens og 
andre perioders og kulturers 
udtryksformer. 

  Eleverne skal i faget dansk udvikle 
deres udtryks- og læseglæde og 
kvalificere deres indlevelse og indsigt i 
litteratur og andre æstetiske tekster, 
fagtekster, sprog og kommunikation. 

 Sociale mål: 

 Klassen skal være et rart og trygt sted 
for alle 

 Eleverne skal respektere hinanden 
Personlige mål: 



 Eleverne arbejder med individuelle 
delmål 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Vi tilrettelægger undervisningen, så det er 
muligt at opfylde Fælles Mål, og så eleverne 
bliver bedst muligt forberedt på at gå til 
afgangsprøve i faget. 
Eleverne kan komme med forslag til emner, 
genrer og andre ting, som de ønsker at 
arbejde med.  
Vi startede året op med at fortælle eleverne, at 
de endelig må byde ind, hvis der er noget, 
som de ønsker at arbejde med. 
Hver uge lægges der en ugeplan på Viggo, så 
eleverne kan se, hvad de skal lave i ugens 
løb. 
Timerne vil ofte forløbe således, at vi starter 
timen op med en fælles intro, hvorefter 
elevernes arbejder individuelt eller i grupper, 
og til slut mødes vi og taler om det, eleverne 
har fundet ud af.  

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Vi benytter os af Dansk.gyldendal.dk, 
faglitteratur og skønlitteratur. 
Alle ugeplaner og tekster ligger på Viggo, så 
eleverne altid har adgang til dem og kan 
benytte sig af IT-hjælpemidler til højtlæsning. 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Vi ønsker, at eleverne lærer at analysere, 
reflektere og tage kritisk stilling.  
 
Eleverne skal dannes til at indgå i et 
demokratisk samfund. De skal trænes i at 
diskutere og indgå i en dialog. De skal øve sig 
i at acceptere andre, som er forskellig fra dem 
selv, og de skal opnå større robusthed i 
forhold til at klare de udfordringer, som opstår 
undervejs. 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Robusthedsbegrebet bruges som et fælles 
sprog i klassen. Det skal hjælpe eleverne til at 
håndtere svære situationer, som fx at gå til 
afgangsprøve eller fremlægge et givent stykke 
arbejde. 
Gennem social tænkning arbejdes der 
målrettet på, at eleverne lærer at begå sig i 
klasserummet i forhold til sig selv, andre 
elever, lærere og de rammer, som er sat op 
omkring undervisningen. 
De skal ligeledes inkluderes i et forpligtende 
fællesskab. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi sikrer et trygt læringsmiljø ved, at vi møder 
eleverne anerkendende. Vi benytter ikke 
skældud, og vi accepterer på ingen måde, at 
eleverne er hårde ved hinanden. 
Vi laver individuelle tilpasninger, når der er 
behov for det. Undervisningsrammerne er på 
ingen måde så firkantede, at vi ikke kan lave 
om på noget. Vi møder eleverne, hvor de er, 
og deres trivsel kommer i første række. 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Evalueringen vil ske via den daglige dialog i 
klassen, via mundtlige fremlæggelser, 
skriftlige afleveringer og terminsprøver. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev. Vi er 
opmærksomme på, hvor meget vi kan forlange 
af eleven, og hvor meget vi må presse eleven. 
Vi benytter os af elevdifferentiering således, at 
alle elever bliver mødt, hvor de er. 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 
Indgang til lokalet? 
Hvordan sikres en tryg fysisk ramme? 

 

Vi har undervisning i et klasselokale, og vi har 
mulighed af at benytte os af skolens 
fællesarealer. 
 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag: Matematik hold 1 Underviser: HC + TP 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 

Det faglige mål for eleverne er, at den enkelte 
elev arbejder struktureret frem mod de 
individuelt opstillede delmål. De individuelle 
mål tager udgangspunkt i elevens nærmeste 
udviklingszone. Eleverne skal lære at indgå i 
et socialt fællesskab med fælles værdier og 
normer, herunder gensidig respekt for 
hinandens forskelligheder. Vi tilstræber at få 
skabt et trygt læringsmiljø, hvor alle finder det 
rart at være og hvor man møder hinanden 
med respekt. 

Fagets indhold                                                                       
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

Det faglige indhold er hovedsagligt individuelt, 
med udgangspunkt i de individuelt opstillede 
mål. Vi arbejder med kurser med 
udgangspunkt i Fælles Mål for 
matematikfaget. Årsplanen udarbejdes, når vi 
har fået kendskab til eleverne på vores hold. 
Eleverne kommer i løbet af skoleåret op til 2 
SRE-prøver, som er individuelt tilpasset 
elevens niveau. 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Vi bestræber os på at arbejde i moduler, for at 
kunne holde fokus på de stillede opgaver på 
bedst mulig vis. Der arbejdes med læringsstile 
og gentagelser med henblik på at træne 
hukommelsen. Med udgangspunkt i elevernes 
nærmeste udviklingszone arbejdes der 
individuelt, parvis og i plenum. De forskellige 
moduler fordeler sig således: Arbejde i Rema 
eller Matematikfessor, posteløb på matriklen 
og faglige spil.  

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

På holdet arbejdes der med Rema som 
arbejdsbog. Derudover benyttes der 
digitaleplatforme som Matematikfessor, 
Educas og Emat. 
Derudover er der faglige spil i klassen såsom 
bl.a. Seguence matematik, matematik-kassen, 
aktivitetskassen fra Format osv.  
Der vil blive lavet forskellige posteløb i den 
halve time, hvor der som minimum skal indgå 
fysisk aktivitet.  



Derudover vil der ugentligt være ”ugens 
skønneste”, hvor eleverne matematisk skal 
skønne deres svar. 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Undervisningen skal lede frem mod, at 
eleverne tilegner sig kundskaber og 
færdigheder, der sætter dem i stand til at 
anvende matematikken i deres hverdag, og 
vurdere problemstillinger ud fra en matematisk 
tilgang. 
 
Eleverne skal ligeledes have styrket deres 
selvtillid, i form af tro på egne evner og 
formåen, således de føler sig mere sikre i at 
anvende matematik i deres dagligdag.  
 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Vi arbejder på at skabe små succeser, der kan 
give overskud til at arbejde med nye og større 
mål. Vi forsøger at skabe et læringsrum, hvor 
der er trygt og rart at være. Hvor der er plads 
til at have en dårlig dag, men alligevel få det 
bedste ud af undervisningen. Vi giver plads til 
hinanden og respekterer hinandens 
udfordringer, ligesom vi i høj grad gør brug af 
alles forskellige ressourcer. 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Det tilstræbes, at der i samarbejde med den 
enkelte elev, opstilles delmål ud fra den 
individuelle elevsamtale, som afholdes to 
gange årligt. Delmålene tager udgangspunkt i 
elevens nærmeste udviklingszone. Det 
tilstræbes at der sideløbende vil evalueres på 
de opstillede mål, og i samarbejde sættes nye 
mål for den fremtidige undervisning. To gange 
årligt udarbejdes der SRE-prøver, til brug for 
evaluering og det fremadrettede arbejde. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Ved første undervisning, bliver der afsat tid til 
individuelle samtaler med eleverne. Her bliver 
der bl.a. spurgt indtil elevernes udfordringer, 
hvad de ønsker at blive bedre til og hvordan 
de arbejder bedst i klassen. Dette gør, at vi 
bedre kan tage individuelle hensyn, samt 
skabe rum og mulighed for, at eleven har de 
bedste betingelser for læring.  

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 

Eleverne er placeret ved borde i teams. Dette 
er grundet de Corona restrektioner som 
myndighederne har anbefalet.  
Udover Orange lokale er der altid mulighed 
for, at eleverne kan blive placeret andre steder 
eller lokaler, for at kunne bevare 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 koncentrationen. Derudover er der altid 
mulighed for individuelle pauser.  

Metode/klasserumsledelse Eleverne indtræder klasselokalet ved at sætte 
en sky, der indikerer deres humør. Dette 
benyttes både til registrering, og til at vurdere 
den enkeltes motivation for undervisningen. 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag: Matematik – Hold 2 Underviser: MA og CBS 

Fagets indhold                                          
Hvordan sikres det at undervisningen 
står mål med Fælles mål?  
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

 

Matematik på hold 2 tager udgangspunkt i 
Fælles Mål for faget matematik. Der arbejdes 
hen i mod at eleven opnår følgende 
færdigheder: 
 

 Kan handle med dømmekraft i 

komplekse situationer med matematik. 

 Kan anvende reelle tal og algebraiske 

udtryk i matematiske undersøgelser. 

 Kan forklare geometriske 
sammenhænge og beregne mål. 

 Kan vurdere statistiske undersøgelser 
og anvende sandsynlighed. 

 

Faglige emner i undervisningen: 
Tal og algebra 

 Kende til hele tal, decimaltal med 1 
decimal og brøker i 
hverdagssituationer. 

 De fire regnearter og sammenhængen 
mellem regnearterne. 

 1. kvadrant i koordinatsystemet. 
 Opdage og beskrive talsystemer og 

figurer. 

 

Geometri: 

 Kategorisere figurer efter geometriske 
egenskaber. 

 Tegne og beskrive enkle plane figurer 
ud fra omverdenen. 

 Beskrive figurers placering i forhold til 
hinanden (spejling og flytning). 

 Beskrive længde, tid og vægt. 
 Sammenligne enkle geometriske 

figurers omkreds og areal. 

 

Matematik i anvendelse: 



 Vælge og benytte regnearter i 
forskellige sammenhænge. 

 Få bevidstgjort matematikken i det 
daglige og gjort den praktisk 
anvendelig. 

 

Statistik og Sandsynlighed 

 Anvendelse af tabeller og enkle 
diagrammer. 

 Gennemførelse af statistiske 
undersøgelser med enkle data. 

 Udtrykke chancestørrelser i 
hverdagssituationer og enkle spil. 

 

Kommunikation og problemløsning: 

 Samarbejde med andre om at anvende 
matematik ved problemløsning. 

 Beskrive løsningsmetoder gennem 
samtale og/eller skriftlige notater 

SRE-prøver 21/22: 
Der afholdes i efteråret en prøve svarende til 
8. klasse i færdighedsregning. Efterfølgende 
afholdes der i foråret en prøve svarende til 9. 
klasses færdighedsregning. 
 

Mål for undervisningen                             
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 
Hvilke personlige mål er der for 
undervisningen? 

Faglige mål: 
 

 Eleven er i stand til at begå sig 
hensigtsmæssigt i matematikrelaterede 
situationer vedrørende dagligliv, 
samfundsliv og fortsat uddannelse. 

 Eleven kan formulere sig skriftligt og 
mundtligt om matematiske påstande og 
spørgsmål og have blik for hvilke typer 
af svar, der kan forventes. 

 Eleven kan sætte sig ind i og udtrykke 
sig såvel mundtligt som skriftligt om 
fremgangsmåder og løsninger i 
forbindelse med matematiske 
problemstillinger. 

 Eleven kan arbejde individuelt og 
sammen med andre om praktiske og 
teoretiske problemstillinger, 
problemløsning samt øvelser. 

 Eleven kan vælge og anvende 
hensigtsmæssige hjælpemidler, 



herunder konkrete materialer, 
lommeregner og it, bl.a. til 
eksperimenterende udforskning af 
matematiske sammenhænge. 

 Eleven bliver bevidst om samt 
acceptere egne læringsstile herunder 
egen arbejdsform og metode 

 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                               
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Skoleåret indledes med en 
kompetenceafklaring. Eleverne arbejder i 
begrænset omfang med de forskellige faglige 
områder, som faget indeholder. Herefter 
tilrettelægges den individuelle undervisning ud 
fra elevernes kompetencer.  
Eleverne arbejder individuelt med de 
forskellige stillede opgaver. Eleverne har dog 
mulighed for at arbejde sammen to og to, med 
diverse hjælpemidler.  
Undervisningen tager udgangspunkt i et fælles 
emne, hvor undervisningsmaterialerne er 
differenceret til den enkelte.   

Undervisningsmaterialer             
Hvilke materialer benyttes? 

 Rema 2. - 5. klasses bøger  

 Matematikfessor.dk   

 Prøvesæt i færdighedsregning og 

problemregning.  

 Blandede opgaver fra forskellige andre 

bogsystemer og hjemmesider. 

Almene perspektiver                                  
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Der arbejdes frem mod overbygningens 
arbejdsformer og metoder og, at eleverne 
bliver i stand til kritisk at vurdere 
matematikkens sammenhæng. 
  
Der arbejdes med den mundtlige dimension – 
eleverne skal kunne beskrive, hvad det er de 
laver og tænker, samt turde gøre det. Det er 
ok at fejle, i sin stræben på at bevise 
matematikkens sammenhæng.  
  

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 

Der vil blive arbejdet med forventet og ikke 
forventet adfærd i læringssituationer.   
Robusthedsprincipperne vil blive inddraget i 
situationer. Robusthed bruges som et fælles 
sprog og viden der leder frem til, at eleverne 
bliver bedre til at håndtere svære situationer, 



Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

såsom at fremlægge for klassen, gå til prøver 
og lignende.  
Gennem social tænkning arbejdes der 
målrettet på at eleverne lærer at begå sig i 
klasserummet i forhold til sig selv, andre 
elever, undervisere og rammer samt at de 
inkluderes i et forpligtende fællesskab.  
Udgangspunktet for hver enkelt elevs faglige 
udvikling bestemmes ud fra elevens 
individuelle faglige niveau og læringsstil.   
Kombinationen af elevens læringsstil og 
sociale kompetencer har stor indflydelse på 
elevens muligheder for læring i det klassiske 
klasserum, og det bestræbes at tilbyde hver 
enkelt elev et læringsmiljø, der matcher deres 
behov. Det faglige arbejde kan eksempelvis 
foregå indendørs, udendørs eller på værelset.   

Status og evalueringsformer                        
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Eleverne evalueres løbende på deres indsats i 
timerne – mundtlig dimension.  
Der tages en MAT8 og 9 FSA i starten og 
slutningen af skoleåret.   
Efter hvert hovedtema udfyldes elevernes 
individuelle kompetenceskema.  
Elevernes faglige og sociale kompetencer 
ajourføres løbende i deres individuelle 
kompetenceark   

Differencering                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn- og hvilke? 

I begyndelsen af skoleåret afholdes 
individuelle samtaler med eleverne for at 
afdække særlige hensyn. Herudfra tages 
individuelle hensyn med forskellige lærings- 
og forståelsesstrategier, - og synlige 
læringsmål. 
Eleverne på holdet er opdelt efter niveau, og 
de modtager opgaver der passer 
niveaumæssigt eller nærmeste 
udviklingszone. 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 
Indgang til lokalet? 
Hvordan sikres en tryg fysisk ramme? 

 

Undervisningen på Matematik Hold 2 foregår i 
klasserummet, på værelset og udendørs.  
I klasserummet er der plads til, at halvdelen af 
eleverne kan sidde alene, og dem der ønsker 
det, og har gavn af det har mulighed for at 
sidde på værelset og arbejde med de stillede 
opgaver. 
Eleverne har mulighed for at blive afskærmet 
eller alternativt at arbejde på værelset.  
Eleverne kan til enhver tid bede om en pause, 
og der er aftalt en rute rundt om skolen, der 
fungerer som pausehjørne. 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag:  Matematik hold 3 Underviser:  EB og MJM 

Fagets indhold                                                                        
Hvordan sikres det at undervisningen 
står mål med Fælles mål?  
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

 

Matematik hold 3 består af elever fra 
udskolingen, der fagligt befinder sig på 6.-8. 
klassetrin. 
I faget tages der udgangspunkt i Fælles Mål 
for matematik. Inden for de matematiske 
områder og kompetencer arbejdes frem i mod, 
at eleverne tilegner sig viden og færdigheder 
gældende for deres alderstrin.  

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 
Hvilke personlige mål er der for 
undervisningen? 

Der arbejdes frem mod, at eleven: 
Er i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i 
faglige situationer vedrørende dagligliv, 
samfundsliv, fortsat uddannelse, ligestilling og 
demokratisk dannelse.    
 
-Formulere sig skriftligt og mundtligt om 
faglige påstande og spørgsmål og have blik 
for hvilke typer af svar, der kan forventes. 
 
- Opstille, behandle, afkode og analysere 
enkle modeller, der gengiver træk fra 
virkeligheden, bl.a. ved hjælp af regneudtryk, 
tegninger, diagrammer, hypoteser etc. 
 
-Sætte sig ind i og udtrykke sig såvel mundtligt 
som skriftligt om fremgangsmåder og 
løsninger i forbindelse med faglige 
problemstillinger. 
 
-Forberede og gennemføre mindre 
præsentationer af eget arbejde. 
 
-Arbejde individuelt og sammen med andre 
om praktiske og teoretiske problemstillinger, 
problemløsning samt øvelse. 
 
-Kende, vælge og anvende hensigtsmæssige 
hjælpemidler. 
 
-Læsning, Eleven kan styre og regulere sin 
læseproces og diskutere teksters betydning i 
deres kontekst. 



 
-Fremstilling, Eleven kan udtrykke sig 
forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd 
samt billede og i en form, der passer til 
situationen. 
 
-Kommunikation, Eleven kan deltage 
reflekteret i kommunikation omhandlende 
komplekse formelle og sociale situationer.     
                                                                                 
-Sociale mål, At kunne indgå i et 
klassefællesskab med respekt for hinandens 
styrker og udfordringer. At indgå i 
gruppearbejde, såvel som arbejde individuelt. 
At tage medansvar for egen læring.                                                                                                                                        
 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Undervisningen tilstræber en fast struktur med 
en varierende tilgang i forhold til 
arbejdsmetoder og arbejdsformer. Eleverne 
skal kunne arbejde individuelt, i makkerpar 
samt i grupper.  

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Materialer Der arbejdes med forskellige 
bogsystemer, som på hver sin måde 
understøtter fagets indhold. Derudover 
benyttes Matematikfessor og Skoledu. 
Endvidere vil en stor del af undervisningen 
tage udgangspunkt i egenproducerede 
materialer. Tilrettelagt som forløb, der 
understøtter de matematiske områder. 
Herunder indgår aktiv matematik samt 
bevægelse i undervisningen.  
I undervisningen benyttes Word mat, 
GeoGebra og Excel som redskaber i 
opgaveløsningen. 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Eleverne afleverer løbende forskellige typer af 
opgaver. Ved vores arbejdsform tilstræber vi, 
at eleverne når at lave deres arbejde i 
undervisningstiden. Der arbejdes frem mod 
overbygningens arbejdsformer. Der arbejdes 
med den mundtlige dimension – eleverne skal 
kunne beskrive, hvad det er de laver og 
tænker, samt turde gøre det. Det er ok at fejle, 
i sin stræben på at finde faglige 
sammenhænge. Det er en vigtig forudsætning 
for eleverne, at de bliver i stand til kritisk at 
vurdere faglighedens anvendelse således, at 



 

 

de bliver i stand til at tage ansvar og øve 
indflydelse i det demokratiske fællesskab.  
 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Eleverne vil i undervisningens forskellige 
former lære praktiske strategier om og til at 
indgå i grupper. Ved vores arbejdsform 
tilstræber vi, at eleverne lærer om personlige- 
og gruppens forudsætninger for at kunne 
indgå på lige vilkår i en gruppe. Vores 
udgangspunkt er, at for at behandle alle lige er 
det nødvendigt at behandle alle forskelligt, 
med en forståelse for vores individuelle 
forudsætninger. 
Robusthed bruges som et fælles sprog og 
viden der leder frem til at eleverne bliver bedre 
til at håndtere svære situationer, som at 
fremlægge for klassen, gå til prøve og 
lignende. 
Gennem social tænkning arbejdes der 
målrettet på, at eleverne lærer at begå sig i 
klasserummet i forhold til sig selv, andre 
elever, underviser og rammer samt inkluderes 
i et forpligtende fællesskab. 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Via synlige læringsmål evalueres 
undervisningen og elevernes læring i forhold til 
opstillede succeskriterier. Evalueringen vil 
være både summativ og formativ. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Vi differentierer ved at stille opgaverne 
således, at alle kan være med og byde ind på 
det niveau, den enkelte elev er på. 
Ved at tage udgangspunkt i den enkelte elevs 
forudsætninger og kompetencer forsøges det 
at tage individuelle hensyn med forskellige 
lærings- og forståelsesstrategier samt synlige 
læringsmål. 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 
Indgang til lokalet? 
Hvordan sikres en tryg fysisk ramme? 

 

Undervisningen vil foregå både i 
klasseværelset og udendørs.  
Der vil være mulighed for fysisk afskærmning, 
hvis der skulle opstå et behov for dette. 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag: Matematik 4 Undervisere: MB/SH 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 

Eleverne på matematik hold 4 består af elever 
fra udskolingen med et fagligt niveau mellem 
7. og 9. klasse. 
 
I faget tages der udgangspunkt i Fælles Mål 
for matematik. Inden for de matematiske 
områder og kompetencer arbejdes frem i mod, 
at eleverne tilegner sig viden og færdigheder 
gældende for deres alderstrin. 
 
Målet er at eleverne vedligeholder og 
opkvalificerer de matematiske færdigheder, de 
har tilegnet sig.    
Eleverne skal kunne danne begreber inden for 
matematik, og finde metoder og oplysninger, 
til at løse de stillede opgaver. 
De skal lære at have ansvar for deres egen 
læring. 
De skal lære at se hvad de kan bruge 
matematik til i hverdagen. 
De skal kunne analysere og argumentere 
indenfor de forskellige emner og 
problemstillinger. 
  
Sociale mål: At eleverne skal kunne indgå i et 
klassefællesskab med respekt for hinandens 
styrker og udfordringer. At tage medansvar for 
egen læring. 
 

Fagets indhold                                                                       
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

De 4 regnearter 
Købmandsregning 
Excel 
Decimaltal 
Negative tal 
Brøker 
Procent 
Forhold 
Omskrivning: Procent, brøker, decimaltal, 
potenser og rødder 
Reduktion 
Ligninger 



Geometri 
Geogebra 
Areal 
Rumfang 
Geometriske figurer 
Koordinatsystem 
Funktioner 
Omsætning af enheder 
Trigonometri 
Statistik og sandsynlighed 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Undervisningen tilrettelægges i en fast struktur 
med en varierende tilgang til arbejdsmetoder 
og arbejdsformer. Eleverne skal arbejde i 
grupper og individuelt. Undervisningen vil 
variere, så der både samtales, tavleundervises 
og arbejdes individuelt. Undervisningen vil 
være lærerstyret med elevinddragelse. 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Rema 9. og 10 
Geometri 8 og 9 
Matematikfessor 
Skoledu 
Blandede opgaver fra forskellige bogsystemer. 
Geogebra 
Excel 
Selv-producerede materialer 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Der arbejdes med den mundtlige dimension i 
matematik. Eleverne skal kunne beskrive hvad 
de laver og tænker samt turde gøre det. 
Eleverne skal kunne forholde sig til deres 
resultater, analysere og reflektere. 
Desuden skal undervisningen give grobund for 
at ruste eleverne til kritisk stillingtagen for at 
indgå som ligeværdige borgere i et 
demokratisk samfund. 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Der vil blive arbejdet med forventet og ikke 
forventet adfærd i læringssituationer. 
Robusthedsprincipperne vil blive inddraget i 
situationer. 
Relationer mellem lærere og elever vil blive 
vægtet højt og der vil blive skabt et trygt miljø i 
klassen, hvor man tør at fejle. 
 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Evalueringen af læringen sikres ved at afklare 
elevens faglige standspunkt i de faglige 
emner. Dette gøres ved samtale og afklarende 
opgaveløsning. Der vil være løbende samtaler 
og en evaluering af de enkelte forløb. 
Afsluttende vil der være fokus på, hvordan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eleven har udviklet sig, samt hvilke 
løsningsstrategier eleven gjort brug af under 
vejs. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

I begyndelsen af skoleåret afholdes 
individuelle samtaler med eleverne for at 
afdække særlige hensyn. Herudfra tages 
individuelle hensyn med forskellige lærings- 
og forståelsesstrategier,- og synlige 
læringsmål. 
 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 

 

Undervisningen vil foregå i rødt lokale. 
Eleverne har god plads og der er mulighed for 
at skærme sig, hvis det er et behov. 

Metode/klasserumsledelse Undervisningen tilstræbes at være varieret 
med tydelige mål for læringen. Faste rutiner 
ved start og slutning af hver lektion. Det 
relationelle arbejde er vigtigt og vil blive 
vægtet højt.  
 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag: Matematik FP9  Undervisere: HEH og JR 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 

Vi følger fælles mål i vores undervisning. 

Faglige mål: 
1. Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske 

udtryk i matematiske undersøgelser 

2. Eleven kan forklare geometriske 

sammenhænge og beregne mål. 

3. Eleven kan vurdere statistiske undersøgelser 

og anvende sandsynlighed. 

4. Eleven kan gennemføre simple 

procentberegninger med overslag og 

lommeregner. 

5. Eleven kan sætte tal i stedet for variable i en 

simpel formel. 

6. Eleven kan udvikle og vurdere matematiske 

ræsonnementer, herunder med inddragelse 

af digitale værktøjer. 

7. Eleven kan anvende udtryk med variable, 

herunder med digitale værktøjer. 

8. Eleven kan kommunikere mundtligt og 

skriftligt om matematik på forskellige 

niveauer af faglig præcision. 

9. Eleven har viden om muligheder og 

begrænsninger ved forskellige hjælpemidler. 

10. Eleven kan vurdere matematiske modeller. 

11. Eleven har viden om irrationale tal. 

12. Eleven har viden om regneregler for potenser 

og rødder. 

13. Eleven kan opstille og løse enkle 

ligningssystemer. 

14. Eleven har viden om grafisk løsning af enkle 

ligningssystemer. 

15. Eleven har viden om regler for regning med 

reelle tal. 

16. Eleven kan anvende lineære funktioner til at 

beskrive sammenhænge og forandringer. 



17. Eleven kan undersøge egenskaber ved linjer 

knyttet til polygoner og cirkler, herunder med 

digitale værktøjer 

18. Eleven kan forklare sammenhænge mellem 

sidelængder og vinkler i retvinklede 

trekanter. 

19. Eleven har viden om metoder til at fremstille 

præcise tegninger, herunder med digitale 

værktøj 

20. Eleven kan undersøge sammenhænge 

mellem kurver og ligninger. 

21. Eleven har viden om metoder til 

afstandsbestemmelse. 

22. Eleven kan undersøge sammenhænge i 

omverdenen med datasæt. 

23. Eleven kan anvende sandsynlighedsregning 

24. Eleven har viden om sandsynlighedsmodeller 

og sandsynlighedsberegninger. 

 
Eleverne skal kunne danne begreber inden for 
matematik, og finde metoder og oplysninger, til at 
løse de stillede opgaver.  
Eleven skal lære at have ansvar for deres egen læring. 
Eleven skal lære at drage paralleller til hverdagen. 
Eleven skal kunne analysere og argumentere inden 
for de forskellige emner og problemstillinger. 
Eleven skal være i stand til at tage FSA i matematik, 
både skriftligt og mundtligt.  
Målet er at den enkelte elev kan blive gjort klar til 
prøven, og få indhentet de mangler de har. 

Sociale mål:  
At eleverne skal kunne indgå i et klassefællesskab 
med respekt for hinandens styrker og udfordringer.  
At skabe et trygt læringsrum, hvor eleverne har 
mulighed for- og hvor de tør øve sig i at ”fejle” 
At tage medansvar for egen læring. 

Fagets indhold                                                                       
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

Indhold i undervisningen: 
 4 regnearter 

 Købmandsregning 

 Decimaltal 

 Negative tal 

 Brøker 

 Procent 

 forhold 

 Omskrivning: procent,brøker,decimaltal 
               Potenser og rødder 



 reduktion 

 ligninger 

 geometri 

 areal 

 rumfang 

 koordinatsystem 

 lineære funktioner 

 omsætning: mål, vægt, længde, areal 
               trigonometri - trekantberegner 

 statistik 
               sandsynlighed 

 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Undervisningen tilrettelægges i en fast struktur med 
en varierende tilgang til arbejdsmetoder og 
arbejdsformer. Eleverne skal arbejde i grupper og 
individuelt. Undervisningen vil variere, så der både 
samtales, tavleundervises, arbejdes individuelt og 
arbejdes med matematik i bevægelse. 
Undervisningen vil være lærerstyret med 
elevinddragelse. 

 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Matematikfessor  
FP9 og FP10 prøvesæt i færdighedsregning og 
problemregning. 
Blandede opgaver fra forskellige andre bogsystemer 
og hjemmesider. 
Geogebra 
Excel                                                                                 
Egen producerede opgaver 

 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Faget matematik skal medvirke til, at eleverne 
oplever og erkender matematikkens rolle i en 
historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, 
og at eleverne kan forholde sig vurderende til 
matematikkens anvendelse med henblik på at tage 
ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab. 
Eleverne skal opøve en større grad af robusthed. 
Elevernes læring skal baseres på, at de selvstændigt 
og gennem dialog og samarbejde med andre kan 
erfare, at matematik fordrer og fremmer kreativ 
virksomhed, og at matematik rummer redskaber til 
problemløsning, argumentation og kommunikation. 

 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 

Der vil blive arbejdet med forventet og ikke forventet 
adfærd i læringssituationer.  
Relationen mellem lærer og elev, samt eleverne 
imellem vil have stor fokus i undervisningen. 
Der arbejdes ud fra en fast struktur og 
genkendelighed i forsøget på at skabe et trygt miljø. 



Undervisningen vil tage udgangspunkt i den enkelte 
elev og dennes behov i form af opgaver, placering i 
lokalet og evt. pauser. 
Via det trygge læringsmiljø, vil der arbejdes hen imod 
at udfordre eleverne til at turde udfolde sig fagligt og 
turde ”fejle”. Alt sammen i forsøget på at øge 
robustheden hos den enkelte.  

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

En egen fremstillet ”test” vil blive afviklet efter hvert 
emne. 
 
Der vil være løbende dialog med eleverne, med 
henblik på at opnå klarhed over elevens egen 
vurdering af undervisningen og herefter fastsætte 
evt. tiltag for den videre undervisning.   
 
To gange årligt afholdes terminsprøver, og skoleåret 
afsluttes med afgangsprøver. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn? 

I begyndelsen af skoleåret afholdes individuelle 
samtaler med eleverne for at afdække særlige 
hensyn.  
Vi starter ud med færdighedsregnings opgaver i 
forsøget på at kortlægge den enkelte elevs faglige 
niveau. 
Herudfra tages individuelle hensyn med forskellige 
lærings- og forståelsesstrategier,- og synlige 
læringsmål. 
 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 

 

Undervisningen forgår, grundet den lille gruppe i år, 
sammen med FP 10. 
Den består af 19 elever. 
Undervisningen foregår i et lokale med mulighed for 
afskærmning, gruppearbejde, individuelt arbejde. 
Det er ligeledes muligt at benytte skolens andre 
lokaler i undervisningen.  
Der er mulighed for pauser såvel inde som uden for 
lokalet. I de lange moduler indregner vi en fysisk 
aktivitet. 
 
 
 

Metode/klasserumsledelse Når undervisningen starter, skitseres dagens lektion 
på tavlen.  
Der laves individuelle aftaler for afviklingen af den 
givne opgaveløsning. 
Eleverne arbejder inden for en tidsramme med 
opgaverne. Med mulighed for den nødvendige hjælp 
fra underviserne. 
Når undervisningen er ved at nå sin ende, samles 
trådene og der rundes af i plenum. 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag: FP10 Underviser:JR og HEH 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 

Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske 
kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at 
de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede 
situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, 
fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv. 
 

Fagets indhold                                                                       
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

Undervisningens indhold tager udgangspunkt i ”Fælles 
mål” og de delmål der er bestemt fra 
undervisningsministeriet.  
Eleverne deltager i skolens terminsprøver 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Elevernes læring baseres på, at de selvstændigt og 
gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at 
matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og 
at matematik rummer redskaber til problemløsning, 
argumentation og kommunikation. 
 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Rema 9. og 10. klasse bogen   
Geometri 8 og 9  
Matematikfessor  
FP9 og FP10 prøvesæt i færdighedsregning og 
problemregning. 
Blandede opgaver fra forskellige andre bogsystemer og 
hjemmesider. 
Geogebra 
Excel 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Faget matematik skal medvirke til, at eleverne oplever 
og erkender matematikkens rolle i en historisk, kulturel 
og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan 
forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse 
med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et 
demokratisk fællesskab. 
 
 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Der vil blive arbejdet med forventet og ikke forventet 
adfærd i læringssituationer. Robusthedsprincipperne 
vil blive inddraget i situationer. 
Relationer mellem lærere og elever vil blive vægtet 
højt og der vil blive skabt et trygt miljø i klassen, hvor 
man tør at prøve sig selv af på sine faglige 
kompetencer. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Der vil løbende være opgaver der afdækker elevernes 
faglige niveau, og dermed viser hvor der skal sættes ind 
fagligt.  

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

I begyndelsen af skoleåret afholdes individuelle 
samtaler med eleverne for at afdække særlige hensyn. 
Herudfra tages individuelle hensyn med forskellige 
lærings- og forståelsesstrategier,- og synlige 
læringsmål. Der differentieres i elevernes materiale, 
således at den enkelte elev så vidt muligt modtager 
undervisning på den enkeltes niveau. 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 

 

Undervisningen foregår i to lokaler, således at 
afstandskravene kan overholdes. Eleverne sidder, som 
udgangspunkt, alene ved bordet. Med mindre at to 
elever er fra samme team, så sidder de to ved bordet. 
Der er ingen afskærmning da alle skal kunne se tavlen. 
Når eleverne arbejder med opgaver, er der mulighed 
for at benytte skolens andre områder. 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag:  Design Underviser:  TP (mandag) CG 
(fredag) 

Fagets indhold                                                                        
Hvordan sikres det at undervisningen 
står mål med Fælles mål?  
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

 

I Design vil der blive arbejdet med følgende 
emner: 

Re-upcykling 

Stof- garn og snor 

Farvelære + billedproduktion 

Udtryk 

Beton 

Kunsthåndværk 

Beklædning og assisories 

Tryk på og af forskellige materialer 

Tegne/male 

DIY 

Pinterest – youtube (tutorial) 

Kunst og håndværks udstillinger 

Se kunst- og designmiljøer 

 

Det tilstræbes at efter hvert forløb vil der en 
evaluering, fremvisning eller vurdering af 
produktet m.m 

Fælles mål for faget håndværk og design i 
folkeskolen. 

 Eleverne skal i faget håndværk og design 
gennem praktiske og sansemæssige 
erfaringer udvikle håndværksmæssige 
kompetencer til at designe, fremstille og 
vurdere produkter med æstetisk, funktionel og 
kommunikativ værdi. Eleverne skal tilegne sig 
viden og færdigheder om håndværk, 
forarbejdning, materialer og designprocesser 
gennem praktisk arbejde i værksteder med 
forskellige håndværk, primært i tekstil, træ og 
metal. Faget skal styrke elevernes innovative 
og entreprenante kompetencer. 

 

 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  

Målet for undervisningen er, at eleverne får 
kendskab til forskellige arbejdsmetoder og 
materialer. De skal have kendskab til 
forskellige arbejdsteknikker og brugen af 



Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 
Hvilke personlige mål er der for 
undervisningen? 

materialer. Designprocessen, produktion og 
fordybelse. 
Eleverne skal i undervisningen få en oplevelse 
af at kunne håndtere en opgave og at der er 
forskellige løsninger. 
Ved forskellige opgaver vil det at arbejde 
sammen og hjælpe hinanden være en af 
undervisningen. 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Da faget Design er meget individuelt i 
arbejdsformen, vil eleverne have meget 
indflydelse på valget af opgave inden for 
emnet.  Der arbejdes i individuelt, i makkerpar 
og små grupper. 
 Ved hver undervisningsgang samles alle 
eleverne i lokalet, hvor dagens program 
præsenteres. Der vil være mulighed for at se 
lignende produkter eller blive inspireret til at 
skulle producere eget produkt. Afslutningsvis i 
undervisningen samles der i fællesskab op på, 
hvor langt hver enkelt er i sin proces.  
 
 
 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Der arbejdes med forskellige materialer 
såsom: 
Maling, træ, stof, garn, glas, ler, læder, perler, 
genbrug, pap m.m. 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Faget vil i høj grad tage udgangspunkt i den 
enkelte elevs kompetencer, og eleverne 
dannes til at indgå i et demokratisk samfund. 
Derudover vil der i design blive arbejdet med 
frihed- og menneskerettigheder gennem 
samtaler og efterfølgende forskellige 
udtryksformer. 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Robusthed italesættes i undervisningen ved 
brugen af de begreber, som eleverne er 
bekendte med. Gennem social tænkning 
arbejdes der med at eleverne lærer at begå 
sig i klasserummet i forhold til sig selv, andre 
elever, underviser og rammer samt inkluderes 
i et forpligtende fællesskab. 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Eleverne vil blive evalueret til de årlige SRE 
prøver i linjefaget. Der givet ikke karakter i 
design, men der vil forekomme en mundtlig 
feedback på eleven produkt/design. 
Derudover vil der gennem året blive lavet 
udstillinger med elevproduktionerne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Ved at tage udgangspunkt i den enkelte elevs 
forudsætninger og kompetencer forsøges der 
at tage individuelle hensyn med forskellige 
lærings- og forståelsesstrategier og synlige 
læringsmål 
 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 
Indgang til lokalet? 
Hvordan sikres en tryg fysisk ramme? 

 

Undervisningen foregår i skolens designlokale 
i kælderen. Eleverne har alt efter forløb og 
grupper, faste pladser. I nogle forløb foregår 
undervisningen i naturlokalet ved 
værkstederne. 
Holdet er på 10-12 elever. 
Der er mulighed for at arbejde på gangen, 
hvor der lavet gruppepladser. 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag:  Ridning Underviser: HR   

Fagets indhold                                                                        
Hvordan sikres det at undervisningen 
står mål med Fælles mål?  
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

 

Ridning står i mål til fælles i idræt, da der i 
ridning lægges vægt på krop- træning og 
trivsel- samspil mellem andre elever på holdet 
og naturfag, da ridning i høj grad også handler 
om samspil mellem dyr og mennesker.  
Ride linjen er delt op i to dele; Teoretisk 
undervisning i tre kvarter  
og 2 1/2 time på rideskolen, hvor eleverne 
passer, rider og omgås hestene. 
Vi skal i løbet af skoleåret gennemgå disse 
emner, som skal stå på elevernes 
kompetencebevis, ved endt skoleår: 
-At omgås heste (forsvarligt) 
-Farver og aftegn 
-De danske hesteracer 
-Hesteracer, typer af heste 
-Hestens røgt og pleje 
-Sygdomme 
-Anatomi: Hvad sidder hvor på hesten 
-Brug af heste, både før i tiden og nu 
(Væddeløb, kvægdrivning, krig, transport, 
landbrug mm.) 
-At lære sig selv bedre at kende igennem 
samværet med heste 
 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 
Hvilke personlige mål er der for 
undervisningen? 

Der arbejdes frem mod at eleven skal kunne 
omgås heste på forsvarlig vis og skal kunne 
mestre alle tre gangarter, samt strigle, sadle 
op og passe en hest. De skal være klædt på, 
til så vidt muligt, selvstændigt at kunne 
håndtere at ride, passe og måske have hest, 
efter endt efterskoleophold. I den teoretiske 
undervisning, skal eleverne teoretisk og fagligt 
være klædt på, til et liv med heste. 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Den teoretiske undervisning, foregår primært 
på SRE i klasselokale. Den teoretiske 
undervisning vil variere mellem youtube klip, 
skriftlige opgaver, kahoot quizzer, 
selvstændigt arbejde, gruppearbejde og 
fremlæggelser af projekter. Som noget nyt i år, 
vil vi også lave en facebookside eller 



instagram, hvor vi vil lægge videoer ud 
omkring hvordan man renser hove, lægger 
saddel og hovedtøj på osv. Eleverne skal have 
ejerskab af siden og vi håber også, at det vil 
kunne bygge bro årgangene imellem. 
 
Den praktiske del af undervisningen, foregår 
på Stubbekøbing rideskole, hvor eleverne selv 
deltager i at hente heste på fold, strigle og 
pleje hesten, opsadle, ride og sadle hesten af 
bagefter. Det hold som ikke rider, hjælper til 
med f.eks at sætte spring op. Eleverne har på 
rideskolen også tjanser, som at skiftes til at 
samle hestepærer op i ridehuset og feje 
staldgang. 
Rideundervisningen varierer mellem dressur, 
spring, stafet, ponylege, hestefodbold, tur-
ridning mm. 
Alt efter vejrforholdene, skiftes der mellem 
ridehus og udendørs bane 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Der bruges meget youtube, da der ligger rigtig 
mange gode videoer deinde og mange af 
eleverne lærer bedst visuelt. Vi ser film som 
Black Beauty, Hestehviskeren og 
dokumentarer, benytter hestebøger, 
hjemmelavet materiale som hesterace-
vendespil og opgavehæfter. Videokameraer til 
at fremstille youtube videoer. Kahootquizzer, 
som oftest bruges til at opsummere et emne. 
Det gør eleverne fokuserede og de kan 
virkelig godt lide det. 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Det er målet med ridelinjen at eleverne lærer 
at omgås heste, men i særdeleshed også at 
de lærer noget om sig selv, at empatien og 
omsorgsgenet styrkes. Heste er 
supersensitive og reagere på kropssprog, 
stærke følelser osv. Noget som vores elever 
har rigtig godt af.  
Mange af eleverne finder et frirum ved at 
komme til ridning og finder en balance i dem 
selv, når de er blandt dyrene. Rideskolen er 
en tryg base, hvor eleverne drives af lyst og 
energi, samt samværet med hinanden og 

dyrene. De finder potentialer og kompetencer i 
sig selv, som de ikke umiddelbart finder andre 
steder. 
På ride linjen styrkes ens samarbejdsevne, da 
man skal hjælpe hinanden med at sadle op og 



af og få dagligdagen på rideskolen til at 
hænge sammen. 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Når man arbejder- omgås og rider på hest, vil 
den enkelte elevs robusthed opbygges hen ad 
vejen. Det kræver mod og tålmodighed at 
omgås heste, ens vilje og styrke kommer i spil 
hver eneste gang, men stadig skal de foregå 
på hestens præmisser, men den enkelte elev 
lærer helt sikkert at blive mere tydelig og vise 
hvem der bestemmer. 
I samarbejde med ride skolens ride lærer, 
sikres at alle elever kan være tryg i omgang 
med hestene og i ridning, ved at møde den 
enkelte elev på det niveau han eller hun er.  

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Undervisningen evalueres efter hvert 
emne/projekt, med en kahoot eller 
fremlæggelse. Nogle elever har brug for 
mange gentagelser og der er kahoot-
quizzerne geniale. Man kan se, hvilke elever 
der har fanget emnet og så kan vi snakke om 
det undervejs i quizzen, hvis der er steder 
hvor størstedelen af eleverne har glemt det.  
På rideskolen afholdes der rideskolestævne i 
dressur og spring, hvor eleverne har mulighed 
for at blive bedømt på deres ride færdigheder. 
 
På ride linjen har vi elever, som er meget 
selvstændige og kan læse og skrive, samt 
elever som synes det er svært og eksempelvis 
er ordblinde. Eleverne plejer at få tilbuddet om 
at lave opgaverne individuelt eller i gruppe. I 
gruppen er jeg med til at læse og hjælpe, hvis 
ikke nogle af de andre elever tager teten. De 
elever som har haft faget før, har ofte været 
igennem mange af emnerne/opgaverne før, og 
de skal have et øget ansvar, som for 
eksempel at hjælpe de andre, men mange af 
dem, nyder faktisk også gentagelser. På 
rideskolen hjælper de mest rutinerede og 
selvsikre elever også de mere urutinerede 
elever med at få gjort hestene klar.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Der vil både i teoretiske emner og ved selve 
ridningen, tages udgangspunkt i den enkelte 
elevs forudsætninger og erfaring. 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 
Indgang til lokalet? 
Hvordan sikres en  

 

I klasselokale på skolen eller rytterstue på 
selve rideskolen. På rideskolen rides der både 
i ride hus og på udendørs ridebane.  



Indholdsplan 2020-2021                                                                         
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag: Wellness Valg fag og linjefag Underviser: Betina F Dahlbom (BD) 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 

Der arbejdes frem mod, at eleven: 
Fagligt: 
 At eleven få kenskab til: 
-den rigtige teknik ved hårvask 
-hvordan man giver hovedbundmassage 
-rulle op på spoler og curler 
-bruge krøllejern og glattejern 
-farve bryn og vipper 
-rette bryn med blad og pincet 
-pleje sine fødder og hænder 
- kigge og snakke om modetøj og make-up. 
 Socialt: 
 Elever skal lærer at arbejde sammen om de 
forskellige opgaver. 
 

Fagets indhold                                                                       
Hvilke faglige emner indgår? Hvilke 
kurser, forløb og SRE- prøver? 

Indhold i undervisningen: 
Fagligt: 
 At eleven få kenskab til: 
-den rigtige teknik ved hårvask 
-hvordan man giver hovedbundmassage 
-rulle op på spoler og curler 
-bruge krøllejern og glattejern 
-farve bryn og vipper 
-rette bryn med blad og pincet 
-pleje sine fødder og hænder 
- kigge og snakke om modetøj og make-up. 
 Socialt: 

 Elever skal lærer at arbejde sammen om de 
forskellige opgaver. 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

I faget wellness starte vi altid med en fast 
opgave. Efter den faste opgave er meget 
individuelt arbejdsformen, hvor eleverne vil 
have megen indflydelse på valget af opgave 
inden for emnet.  Der arbejdes i individuelt, i 
makkerpar . 
Det forventes at eleverne efter en kort 
periode i faget har fået en fast rytme og 
struktur i tilgangen til faget. 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Der arbejdes med forskellige materialer 
såsom: 
Shampoo, Balsam, Lak ,woks, skum, 
ansigtsmasker, olie m.m 
 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til grundlæggende frihed-
ogmenneskerettigheder. 

 
 
Eleverne få kenskab til hvordan det er at 
arbejde med hår, hud, fødder og hænder. De 
elever der får eller har interesse for faget, vil 
træne færdigheder, der måske kan være 
anvendelige i det private liv eller måske 
bruge det i valg om deres fremtid, 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
 

Robusthed italesættes i undervisningen  
Gennem social tænkning arbejdes der med 
at eleverne lærer at begå sig i klasserummet 
i forhold til sig selv, andre elever, underviser 
og rammer samt inkluderes i et forpligtende 
fællesskab. 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Løbende evaluering af undervisning 
sværhedsgrad, tager udgangspunk i den 
enkelte elevs interesser og evner. 
Der vil være en prøve 2 gang om året.  

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn? 

Opgavernes sværhedsgrad differentieres 
udefra elevernes kompetencer. 
 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag:  Musik Underviser:  SA, HC 

Fagets indhold                                                                        
Hvordan sikres det at undervisningen 
står mål med Fælles mål?  
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

 

En dag kan indeholde et eller flere følgende 
punkter: 
 
• Fællessang.  
Det er vigtigt at få rørt din stemme og gennem 
sangen udvikler vi vores fællesskabsfølelse i 
gruppen. 
• Sammenspil. 
Det er ikke afgørende hvor god du er til at 
synge eller spille på et instrument. Vi tager 
udgangspunkt i gruppen der har valgt musik, 
og tilrettelægger undervisningen derefter. 
• Inspiration.  
Du vil lære om musikkens historie og om 
musikken i forskellige kulturer. Vi deler musik, 
videoer, film og klip fra internettet med 
hinanden for at blive inspireret til at udforske 
forskellige musikgenre på egen hånd. 

• Performance.  

Vi optræder for publikum ved forskellige 
arrangementer. Det at vise hvad man har lært 
er med til at styrke elevernes selvtillid og 
selvværd. 

• Prøve.  

Vi afholder en praktisk prøve i opsætning og 
brug af musiklokalets udstyr, således at 
eleven kan stille musikudstyr op til afholdelse 
af koncert. 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 
Hvilke personlige mål er der for 
undervisningen? 

I musikundervisningen er målet at udvikle din 
musikalitet og musikalske bevidsthed i 
samarbejde med de andre på holdet.  
Vi vil gøre det klart for dig hvilke musikalske 
styrker du har. Målet er, at du gennem denne 
proces oplever en stigende selvtillid og 
selvværd samt efter endt ophold, opnår en 
viden om, hvordan du videreudvikler dig på sit 
instrument/sang.  
 



Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Eleverne bliver præsenteret for nye sange 
eller øver det vi allerede kender. 
Sangene vi spiller tager udgangspunkt i hvad 
eleverne ønsker. 
Der vil være fælles undervisning såvel som 
individuel undervisning i sang og instrumenter. 
Eleverne vil sideløbende blive undervist i 
musikhistorie, genrer og teori, når det er 
relevant for de numre vi arbejder med. 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Vi arbejder med de instrumenter og det 
lydudstyr, der findes i musiklokalet og i 
skolens lydstudie. 
 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Vi sørger for at tilrettelægge undervisningen 
således at den enkelte elevs sociale og faglige 
kompetencer kommer i spil og bliver udfordret, 
der hvor eleven er.  
Når eleverne har et fælles fokus lærer de 
gennem sammenspilsprocessen at 
samarbejde om, at nå et fælles mål.  
Vi snakker om hvilken effekt musikken i 
gennem alle tider har haft på demokrati frihed 
og menneskerettigheder. 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Vi arbejder for at skabe et trygt 
undervisningsmiljø, hvor eleverne lærer at 
tage hensyn til hinandens forskelligheder og 
hvor de lærer at bruge konstruktiv kritik. 
Dette danner grundlag for, at eleverne tør at 
optræde for andre og derved styrkes deres 
selvtillid og selvværd. 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Vi vil løbende evaluere de enkelte elever og 
vurdere om de får de rette udfordringer.  
Vi tager ud og spiller koncerter og optager 
vores musik, både lyd og video og bruger 
dette som udgangspunkt for en fælles 
evaluering.  

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Vi sørger for at tage udgangspunkt i den 
enkelte elevs kompetencer, og arbejde ud fra 
disse.  
Der er mange roller i et band og vi kan 
tilgodese alle. 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 
Indgang til lokalet? 

Undervisningen kan foregå i musiklokalet eller 
i skolens lydstudie. 
Undervejs i undervisningen vil der være et 
fysisk element. Enten en gå tur, 
stemmetræning, rytmetræning eller andet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan sikres en tryg fysisk ramme? 

 
Vi stræber efter en vekselvirkning mellem at 
spille og lytte. Det skal være spændende for 
eleverne og de skal selv have lyst til at blive 
endnu bedre. 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag:  Idræt Underviser:  JN og MEB 

Fagets indhold                                                                        
Hvordan sikres det at undervisningen 
står mål med Fælles mål?  
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

 

Undervisningen står mål med Fælles Mål, da 
vi har vægt på, at eleverne udvikler deres 
kropslige, idrætslige, sociale og personlige 
kompetencer inden for idræt.  
 
Vi ønsker, at eleverne oplever, hvordan idræt 
kan være et boost til energi. Og når faget 
dyrkes sammen med andre, er det ligeledes 
en social gevinst og en stor glæde, man får 
med sig. 
 
Eleverne skal opleve idrættens betydning for 
sundhed og trivsel. 
De skal forstå betydningen af livslang fysisk 
udfoldelse. 
 
Eleverne skal udvikle forudsætninger for at 
tage ansvar for sig selv og indgå i et 
fællesskab.  
 
To gange i årets løb vil eleverne udføre en 
fysisk test. De vil på denne måde få en 
fornemmelse for, om de har forbedret deres 
fysiske form fra første test til anden test. 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 
Hvilke personlige mål er der for 
undervisningen? 

Fagets faglige mål er, at eleverne bliver 
bekendte med idrætsfagets mange facetter og 
muligheder. Eleverne skal erfare, at 
idrætsfaget indeholder mange andre ting end 
blot fodbold og stikbold. 
 
De sociale mål handler om, at eleverne skal 
opleve fællesskabsfølelsen ved at dyrke idræt.  
De skal opleve, at de kan bidrage positivt til 
det fælles spil – også selvom de ikke på 
forhånd har kompetencer inden for den 
pågældende aktivitet. 
 
De skal opleve flowfølelsen, når de bliver 
fuldstændigt opslugt af et spil eller en leg. 
 



Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Undervisningen tilrettelægges i samspil med 
eleverne. I starten af skoleåret har vi en dialog 
om, hvilke aktiviteter året skal byde på.  
Vi er to lærere om faget, hvilket giver os 
mulighed for at dele holdet i to. På denne 
måde kan vi imødekomme flere elever og 
deres ønsker om aktivitet. 
Vi vil ligeledes tale om elevernes ønsker for at 
afprøve nye ting og tage på ture ud af huset. 
Undervisningen vil tilrettelægges med stor 
genkendelighed og fast struktur. 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Skolens hal og græsplæne. Diverse 
idrætsredskaber. Racercykler og 
mountainbikes. Fitnesscenteret i Nr. Alslev. 
Lokalområdet. 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Eleverne skal opleve et idrætsfællesskab, hvor 
”holdet” er vigtigere end ”mig”. 
Eleverne vil opleve at være en del af noget 
større og have en betydning for et holds 
dynamik. 
 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Idrætsundervisningen vil være en 
robusthedstræning, da man i kampens hede 
kommer ud i situationer, hvor man er presset 
både fysisk og psykisk. 
Det er alfaomega, at undervisningsmiljøet er 
trygt. Eleverne skal udvikle deres 
idrætsmæssige kompetencer, hvilket de kun 
kan, når de føler sig trygge. 
Det vægtes som følge af ovenstående højt, at 
sprogtonen på holdet er positiv og konstruktiv. 
Eleverne skal passe på hinanden og være 
teamplayere. 
Der laves individuelle tilpasninger i forhold til 
elevernes kompetencer inden for den konkrete 
aktivitet. Der forlanges forskelligt af eleverne 
alt efter deres niveau. Er eleven erfaren inden 
for en aktivitet, stilles der højere krav, end hvis 
eleven et helt ny indenfor sporten. 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Inden timen slutter, samles vi og evaluerer 
dagens aktiviteter. 
Der vil i denne seance blive mulighed for at 
give feedback. Eleverne skal lære at rose sig 
selv, modtage ros og give andre ros. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Undervisningen tager udgangspunkt i den 
enkelte elevs fysiske og sociale kompetencer. 
Eleverne støttes i at nå et skridt videre i deres 
udvikling, hvilket vil ske med fokus på deres 
nærmest udviklingszone. Det er vigtigt, at 
eleverne hverken udfordres for meget eller for 
lidt, da dette kan medføre store frustrationer. 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 
Indgang til lokalet? 
Hvordan sikres en tryg fysisk ramme? 

 

Undervisningen foregår på skolen og i skolens 
nærmiljø. 
Inden hver lektion starter, vil vi samles i en 
rundkreds, hvor dagens program præsenteres. 
Det er muligt, efter aftale, at kigge på og 
observere, hvis man føler sig utryg ved 
aktiviteten. 



Indholdsplan 2021 -2022                                                                         
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag: Madkundskab Underviser:HD 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 

Madkundskab er både et praktisk  og teoretisk 
fag, idet det kombinerer madlavningens 
praktiske håndværk med erfaringer og viden 
om mad, madlavning, smag, sundhed, 
måltider, fødevarer og hygiejne 

Fagets indhold                                                                       
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

Mad og sundhed 
Fødevarebevidsthed 
Madlavning 
Måltider og madkulturer 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Undervisningen planlægges så alle laver mad 
hver gang og spiser sammen i små grupper. 
Hver gang vil der være et teoretisk oplæg 
Eleverne medinddrages i planlægningen og til 
at komme med ideer til opskrifter 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Madkundskab skal kvalificere eleverne til at kunne 
håndtere den del af livet, der drejer sig om omgangen 
med mad og måltider. Faget er ikke kun viden og 
konkrete færdigheder, men også den proces, 
hvorigennem eleverne tør åbne sig for omverdenen, 
gøre sig erfaringer med nye smagsoplevelser og 
kvalificerer deres dømmekraft både etisk, teoretisk, 
sansemæssigt, sundhedsmæssigt og æstetisk. Faget 
skal ikke kun skabe rum for tilegnelse af viden og 
konkrete færdigheder, men også for en 
dannelsesproces mod at kunne træffe kvalificerede 
madvalg. En proces, hvorigennem eleverne tør ændre 
deres måde at forholde sig til mad og gøre sig nye 
erfaringer, som kan kvalificere deres dømmekraft på 
ny. Dette forbereder ”eleverne til deltagelse, 
medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med 
frihed og folkestyre 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 

Robusthed   bruges   som   et   fælles   sprog   og   viden   
der   leder   frem   til   at   eleverne   bliver   bedre   til   
at   håndtere   svære   situationer,   som   at   
fremlægge   for   klassen,  præsentere deres mad og 
lignende. Gennem   social   tænkning   arbejdes   der   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

målrettet   på   at   eleverne   lærer   at   begå   sig   i   
klasserummet   i   forhold   til   sig   selv,   andre   elever,   
underviser   og   rammer   samt   inkluderes   i   et   
forpligtende   fælles-skab . 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Eleverne evalueres formativt efter hver gang 
med feedback 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Der tages højde for læsevanskeligheder i opskrifter 
ved at der kan benyttes itrygsæk. 
 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 

 

 

Metode/klasserumsledelse Det relationelle vægtes højt. Der tilstræbes at 
skabes et trygt læringsrum med klare og præcise 
anvisninger og opskrifter. Der opstartes met et 
læreroplæg og afsluttes af lærer hver gang 



 

Indholdsplan 2021-2022                                                                          

for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag:  E-sport Underviser:  KR 

Fagets indhold                                                                        
Hvordan sikres det at undervisningen 

står mål med Fælles mål?  

Hvilke faglige emner indgår?  

Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

 

Faget e-sport tager udgangspunkt i IT og 

medier, som er det ene af 3 tværgående 

temaer i Fælles mål. Faget arbejder primært 

som understøttende undervisning og har sit 

udspring i social træning og digital dannelse 

med spillet CS:GO som fælles ramme.  

 

I faget E-Sport ønsker vi at anvende en 

platform, som eleverne allerede føler sig 

trygge i, til at undervise dem og styrke 

kompetencer, der rækker ud over selve det "at 

spille". Vi vil tage udgangspunkt i de spil, 

eleverne kender. De lag vi lægger ovenpå, er 

nogen eleverne i deres dagligdag ikke 

tillægger den store vigtighed. 

Selvbeherskelse, samarbejde og taktisk 

forberedelse med videre. 

 

Elementer i undervisningen: 

 

• Kommunikation 

• Sociale færdigheder 

• Logisk tænkning 

• Strategier og taktikker 

• Samarbejde 

• Mentaltræning 

• Kost og motion 

 



Vi samarbejder med andre efterskoler der 

også har e-sport og dyster mod hinanden. 

Dette foregår i fritiden så der må påregnes at 

fritiden skal tages i brug.  

 

 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 

undervisningen?  

Hvilke sociale mål er der for 

undervisningen? 

Hvilke personlige mål er der for 

undervisningen? 

Faglige mål: 

·       Grundlæggende computerfærdigheder 

·       Mekaniske færdigheder 

·       Map kendskab  

Sociale mål: 

·       Eleverne skal arbejde med, at indgå i et 

socialt fællesskab ud fra et virtuelt 

fællesskab. 

·       Det sociale fællesskab uden for 

undervisningen 

Personlige mål: 

·        Arbejde med individuel udvikling og 

“Omtanke” 

  

Arbejdsmetoder og 

arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           

Hvordan inddrages eleverne?                                              

Hvordan skal rytmen og variationen 

være? 

Undervisningen vil være en kombination af 

lærerstyret undervisning, gruppearbejde og 

selvstændige projekter. Undervisningen vil 

ikke altid foregå ved computerne. 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Udviklingen går ekstremt hurtigt inden for e-

sport, så undervisning vil følge de strømninger 

der er løbende. 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 

omverdenen, skolens vision og værdier. 

Faget vil styrke elevernes evne til at 

samarbejde om opgaveløsning. 



Herunder elevernes demokratiske 

dannelse og grundlæggende kendskab 

til frihed-og menneskerettigheder. 

 

Hovedformålet i faget e-sport er individuel 

social udvikling med fokus på samarbejde og 

det fælles tredje. Eleverne er på meget 

forskellige niveauer, men udgangspunktet er til 

enhver tid, at alles bidrag tæller. 

 

Sociale og personlige 

perspektiver 

Hvordan inddrages robusthed og social 

tænkning i undervisningen? 

Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 

Hvilke individuelle tilpasninger 

indtænkes? 

Eleverne vil både opleve at spille i faste hold, 

men også blive udsat for, at skulle samarbejde 

i forskellige konstellationer. Dette gøres da vi 

ønsker, at eleverne skal kunne se fordelene i 

at arbejde med jævnaldrende, der har andre 

evner end dem selv. 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 

elevernes læring? Hvilke test eller prøver 

anvendes? 

 

Vi vil løbende i dialog med den enkelte elev 

evaluere om undervisning giver udvikling. 

Differentiering                                                               
Hvordan differentieres undervisningen? 

Hvordan tager vi individuelle og særlige 

hensyn?- og hvilke? 

Undervisning vil tage udgangspunkt i den 

enkelte elevs evner og niveau. Eleverne vil få 

opgaver som kan styrke dem i deres 

individuelle udvikling inden for faget og på det 

personlige plan. 

Fysisk ramme 

Hvor foregår undervisningen? 

Hvor tæt sidder eleverne? 

Er der afskærmning? 

Er der pausehjørner? 

Indgang til lokalet? 

Hvordan sikres en tryg fysisk ramme? 

 

Undervisningen foregår i skolen e-

sportslokale, Der er enkelte computere der 

står med ekstra afskærmning . 

Elever benytter headsets til at skabe ro. 

 

 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag:  Idræt linjefag fredag Underviser:  CBS og MH 

Fagets indhold                                                                        
Hvordan sikres det at undervisningen 
står mål med Fælles mål?  
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

 

Jf. fællesmål, kompetencemål for 9. klasse, vil 
vi gennem alsidigheden i undervisningen 
arbejde med at eleven mestrer, at anvende 
grundlæggende og sammensatte bevægelser i 
idrætspraksis. Vi vil ydermere fokusere på 
sportsgrene der kan dyrkes i 
foreningssammenhænge, for at lære eleven at 
indgå i idrættens kultur og fællesskab og 
skabe en overførbarhed til samfundet uden for 
og efter efterskolen. Gennemgribende for hver 
eneste undervisningsgang er, at eleven opnår 
en forståelse for hvorfor vi dyrker sport og 
motion i en sådan grad at de kan samtale om 
det.  
 
Boldbasis 
Fitnesstræning 
Cykling 
Kropskendskab og funktioner 
Selvstændig udvikling fysisk og socialt 
Foreningsliv 
Hygiejne 
Fysiske tests 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 
Hvilke personlige mål er der for 
undervisningen? 

Faglige mål:  
 
Vi vil, vi kan og vi gør det! 
 
Fysisk aktivitet: 
Der tages udgangspunkt i sundhedsstyrelsens 
anbefalinger i forhold til fysisk aktivitet:  
 

 Mindst 30 minutters aktivitet om 
dagen  

 Mindst 20 minutters højintens 
aktivitet 2 gange om ugen.  

 
Slutmålet er at give eleverne indsigt i og 
mulighed for at planlægge deres egne fysiske 
aktiviteter ud fra anbefalingerne. 
 
Boldbasis: 



Eleverne skal via segmentbaseret 
undervisning beherske de grundlæggende 
elementer og regler i forskellige boldspil. Hertil 
skal eleverne opnå viden i forhold til 
sammenhængen mellem boldspil og anden 
fysisk træning (eksempelvis 
kredsløbstræningens effekt for en 
fodboldspiller) 
 
Selvstændighed: 
Eleverne skal i løbet af perioden arbejde med 
individuelle træningsprogrammer i 3 
hovedområder: 
 

 Muskeltræning 

 Motorisk træning 

 Kredsløbstræning 
 
Slutmålet er, at eleverne selvstændigt kan 
planlægge, udføre og evaluere egne resultater 
og progression. 
 
Overførsel til det lokale foreningsliv: 
En del af udviklingen som aktivt ungt 
menneske på SRE er skridtet fra 
skoleundervisning til foreningsliv. Det er en 
målsætning på idrætsholdene, at vi får så 
mange som muligt involveret i det lokale 
foreningsliv således, at eleverne er bedre 
rustet til et aktivt liv efter efterskoleopholdet.  
 
Sociale mål: 
 
Med udgangspunkt i forskning der viser, at 
fællesskab har stor betydning for motivationen 
til at dyrke idræt arbejder vi målrettet på, at 
eleverne opnår kompetencer der giver dem 
mulighed for at lykkedes i et idrætsfællesskab. 
Der arbejdes med to hovedpunkter: 
 

 Accept 

 Respekt 
 
For at indgå i et positivt fællesskab er det 
nødvendigt, at den enkelte elev opnår 
kompetencer, der giver dem mulighed for at 
acceptere andres kompetencer og potentialer 
og videre har respekt for andres indsats. 



Eleverne bliver løbende vejledt i, hvor og 
hvordan de kan opnå disse kompetencer og 
det bliver evalueret efter hver 
undervisningsgang. 
 
Personlige mål: 
 
”Det sunde menneske via øget selvtillid og 
selvværd” 
 
Individuelle mål:  
Der tages udgangspunkt i, at den enkelte elev 
skal have følelsen af ”at være ok som 
menneske, uanset hvordan jeg ser ud og 
uanset hvad jeg kan eller ikke kan”.  
Vi tager derfor fat i elevens indsats frem for 
resultatet, og arbejder målrettet på, at hver 
enkelt elev arbejder ud fra følgende 
udviklingspunkter: 
 

 At kunne modtage konkret faglig ros 

 At kunne modtage konkret personlig ros 

 At kunne modtage konkret faglig 
vejledning 

 At kunne modtage konkret personlig 
vejledning 

 At kunne hjælpe andre 

 At kunne give konkret faglig ros 

 At kunne give konkret personlig ros 
 
Det individuelle sociale arbejde skal styrke 
elevens muligheder for at indgå i et positivt 
idrætsfællesskab og skal give mulighed for, at 
eleven oplever at kunne bidrage til 
fællesskabet uanset elevens idrætsmæssige 
kompetencer og potentiale. 
 
Samlet set flyder de individuelle og fælleskabs 
målene ofte sammen, men målet er, at 
eleverne i høj grad bliver bevidstgjort om 
begge dele hver for sig, da det i højere grad 
giver dem mulighed for at udvikle sig 
individuelt fra deres unikke sociale 
kompetencer mod deres potentiale. 
 



Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Undervisningen tilrettelægges med 
udgangspunkt i stor genkendelighed og fast 
struktur. 
Rutinerne skal hjælpe eleverne i at overføre 
deres aktive liv på efterskolen til omverdenen. 
Eleverne inddrages ugentlig i selv- og fælles 
evaluering af deres egen og holdets indsats 
og mål. 
 
Som start og afslutning på forløbet vil eleverne 
besøge en fysisk udfordrende bane. Herudfra 
vil eleverne kunne udarbejde individuelle 
målsætninger ud fra hvad de ønsker at 
forbedre. Disse mål vil der blive arbejdet med 
løbende, implementeret i de øvrige emner 
undervisningen vil indeholde.  

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Motionscenter og hallen i Nr. Alslev 
Diverse udendørs trænings faciliteter 
Besøg i lokale idrætsklubber 
UV materialer fra ”Bevæg dig for livet” 
Diverse idrætsredskaber 
Diverse bolde 
Cykler 
 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Hele tanken bag at have faget idræt på Sofie 
Rifbjerg Efterskole er, at eleverne skal opdage 
deres egne kompetencer og herefter udvikle 
sig individuelt hen mod deres potentiale. 
Vi bruger elevernes unikke kompetencer til at 
styrke deres individuelle udvikling og giver 
eleverne mulighed for at få større selvindsigt 
både individuelt og som en del af et 
fællesskab. 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger 
indtænkes? 

Idrætsundervisningen tager udgangspunkt i 
den individuelle træning og udvikling, men en 
del af undervisningen er holdbaseret. I den 
holdbaserede undervisning er eleverne i høj 
grad afhængige af hinanden, og det stiller krav 
til deres robusthed og evne til at indgå i 
relationer med andre elever. Vi arbejder i 
første omgang med måden hvorpå eleverne 
taler til hinanden og ikke mindst forståelsen af, 
at de deltager med forskellige 
udgangspunkter. 
Vi arbejder ud fra en fast 
undervisningsstruktur, som skal understøtte 
elevernes muligheder for at opnå tryghed i 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

undervisningen. Hertil arbejdes der med, at 
eleverne altid føler sig set og hørt. 
Alle øvelser og holdspil er tilpasset til 
elevernes individuelle evner, og tilpasses 
løbende ud fra elevernes formåen. 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Efter hver undervisningsgang samles eleverne 
på holdet til en egen og fælles evaluering af 
dagens undervisning.  
Der arbejdes henimod, at eleverne skal lære 
at rose sig selv, modtage ros og give andre 
ros. 
Eleverne vil få mulighed for at evaluere egen 
fremgang, da starter og slutter forløbet med en 
fysisk udfordring i form af en forhindringsbane. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Undervisningen tager altid udgangspunkt i den 
enkelte elevs fysiske og sociale kompetencer, 
men altid med det fokus, at eleven oplever, at 
der arbejdes frem mod elevens individuelle 
potentiale. 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 
Indgang til lokalet? 
Hvordan sikres en tryg fysisk ramme? 

 

Undervisningen foregår i nærmiljøet, på 
sportspladsen, i det lokale fitnesscenter og i 
Nr. Alslevhallen. Enkelte undervisninger kan 
foregå på lokationer lidt længere væk fra 
skolen.  
Eleverne overholder de regler, der er angivet 
på de forskellige lokationer.  
Der er mulighed for, efter aftale, at kigge på og 
observere, hvis den enkelte elev føler  sig 
utryg ved aktiviteten. 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag: Mediefag Underviser: VF 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 

Der arbejdes frem mod, at eleven: 
Skal lære mobiltelefonens video- og 
lydoptagerfunktion at kende således at de kan 
bruge de manuelle indstillinger, kende forskel 
på de automatiske indstillinger og vide hvilken 
effekt det har på film og podcast. De skal lære 
at redigere film og podcast på forskellige 
platforme. Eleverne skal lære om filmiske 
virkemidler. Der skal arbejdes med 
lyssætning, klipning, musik i forskellige 
redigeringsprogrammer. 
Elevernes produkter skal gennem konstruktiv 
kritik, danne grundlag for en øget tiltro på 
deres evner til at kunne skabe noget. 
 

Fagets indhold                                                                       
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

Filmiske virkemidler, herunder klipning og brug 
af musik og forskellige redigeringsværktøjer. 
SRE-prøven består af at eleven skal fremstille 
en film med et specifikt budskab inden for den 
tidsramme der er afsat til prøven. 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Undervisningen bliver en blanding af arbejde 
med egen mobiltelefon, egen tablet, eget 
gopro og skolens udstyr. 
Undervisningen tilrettelægges som en 
blanding af praktisk arbejde og teori/ 
undervisning. Således at eleverne får brugt de 
tilegnede færdigheder, efterfulgt af konstruktiv 
kritik. 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Der benyttes forskellige redigeringsplatforme, 
og film på nettet om emnet. 
 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Undervisningen tilrettelægges således at den 
enkelte elevs sociale og faglige kompetencer 
kommer i spil og bliver udfordret, der hvor 
eleven er. Dette gøres bla. gennem processen 
fra ide til optagelse til produkt, hvor eleverne 
har et fælles mål og skaber noget. Der bliver 
undervist i forskellige filmiske genrer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Eleverne skal gennem deres egen og de 
andres proces med filmarbejdet lære at give 
og modtage konstruktiv, fremadrettet kritik der 
er leveret på en fornuftig måde der ikke 
efterlader grå skyer eller alarmhjerne hos 
modtageren. 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Hvert forløb afsluttes med en gennemgang af 
elevernes film og podcasts snakkes igennem i 
forhold til redigering - valg af klipning og musik 
for at underbygge budskabet. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs 
forudsætninger for faget, således at den 
enkelte elev bliver udfordret på elevens eget 
niveau. 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 

 

Undervisningen vil foregå i klasseværelse og 
vil være tilrettelagt således at forestående krav 
og regler i forbindelse med sikkerhed omkring 
Covid-19 kan overholdes. 

Metode/klasserumsledelse Eleverne vil blive undervist ud fra et fælles 
oplæg hvorefter de selv skal arbejde med 
materialet med underviseren som facilitator. 



Indholdsplan 2020-2021                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag: Biologi Underviser: VF 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 

Formålet med biologiundervisningen på Sofie 
Rifbjerg Efterskole (SRE) er, at eleverne opnår 
en forståelse for sammenhængen mellem 
faget biologi og elevernes verden, lokalt såvel 
som globalt samt at eleverne kan finde og 
bruge relevant information til at skabe 
sammenhæng. 
Målet er at eleverne lære væsentlig viden om 
biologiske processer der sætter eleverne i 
stand til at forholde sig til deres omverden ud 
fra et biologisk perspektiv. At eleverne opnår 
en forståelse for den verden de lever i og den 
påvirkning vi som mennesker har på dyre og 
planteliv samt på hele jordens økologi 
herunder global opvarmning og dennes 
påvirkning af biologiske processer. 
 

Fagets indhold                                                                       
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

Eleverne skal blandt andet arbejde med 
- Forståelse af væsentlige kredsløb på 

jorden 
- Hvordan kroppen fungere og 

respondere på forskellige input 
- En overordnet forståelse for kroppen  
- Evolution 
- Fødekæder 
- Celledeling, kønnet og ukønnet 
- Livets opståen 
- Husdyr – herunder produktion  
- Bakterier og mikrober 
- Enzymer  
- Nerver 

 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Biologiundervisningen vil primært tage afsæt i 
forskellige dokumentarer der belyser et emne. 
Eleverne inddrages i så høj grad som de har 
lyst og evner. Dokumentarerne 
efterbehandles/efterprøves gennem snak og 
aktiv online søgning på fakta. 



Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Der vil primært blive brugt forskellige 
fagfilm/dokumentarer suppleret op med 
relevante kompendier efter behov. 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Læring er en aktiv proces på kognitivt og 
praktisk plan, hvor læreren i forbindelse med 
sin undervisning sætter sproglige og skriftlige 
overvejelser i gang hos den enkelte elev. 
Eleven reflekterer over og efterprøver sine 
hypoteser i andre sammenhænge inden de 
indgår i samtalen på klassen eller det skriftlige 
arbejde.  
Variation i undervisningen, herunder 
stofudvælgelse, opgaveformuleringer, 
undervisningens organisation, arbejdsmetoder 
og arbejdsformer er lærerens ansvar for at der 
fortsat kan skabes grobund for motivation og 
gunstige læringsbetingelser. I undervisningen 
stilles der opgaver, hvor eleverne enkeltvis 
eller i grupper skal forholde sig til disse. Her 
gives der mulighed for at eleverne kan arbejde 
i dybden med emnet og selv finde nye vinkler 
til emnet eller overføre allerede eksisterende 
erfaring. 
 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Eleverne vil i undervisningens forskellige 
former lære praktiske strategier om og til at 
indgå i grupper. Ved vores arbejdsform 
tilstræber vi, at eleverne lærer om personlige- 
og gruppens forudsætninger for at kunne 
indgå på lige vilkår i en gruppe. Vores 
udgangspunkt er, at for at behandle alle lige er 
det nødvendigt at behandle alle forskelligt, 
med en forståelse for vores individuelle 
forudsætninger. 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Der vil blive evalueret mundtligt løbende og 
undervisningen vil forsøges tilpasset dertil. 
Endvidere vil der afslutningsvis i hver lektion 
være individuel logbogsskrivning. 
Fremlæggelser og præsentationer vil fungere 
som skriftlige evalueringer. Skoleåret sluttes 
med en individuel større skriftlig evaluering 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Der differentieres i kravsætningen og 
forventningen til opgaveløsningen ud fra elevens 
individuelle forudsætninger, problemstillinger og 
fokuspunkter fra elevprofilen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 

 

Biologiundervisningen vil primært foregå i et 
klasselokale med mulighed for kortere relevante 
ekskursioner og vil være tilrettelagt således at 
forestående krav og regler i forbindelse med 
sikkerhed omkring Covid-19 kan overholdes. 

Metode/klasserumsledelse Underviseren vil stå for den overordnede ramme af 
undervisningens indhold og vil så vidt muligt 
inddrage eleverne og deres viden så meget som 
muligt. Biologiundervisningen vil i så stor grad som 
det er muligt ud fra elevernes kompetencer 
baseres på samarbejde med underviseren som 
facilitator. 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag: Ekstra matematik Underviser: MB 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 

Der arbejdes frem mod, at eleven: 
 
-At eleven får mod og lyst til at arbejde med 
matematik 
 
-Vedligeholder de matematiske kompetencer, 
eleven har tilegnet sig, samt arbejder på at 
tilegne sig nye færdigheder, der muligvis 
viser sig at være mangelfulde i den ordinære 
matematikundervisning. 
 
Alt efter den enkelte elevs udgangspunkt, 
arbejdes der frem imod at eleven bliver i 
stand til at: 
 
- begå sig hensigtsmæssigt i 
matematikrelaterede situationer vedrørende 
dagligliv, samfundsliv, fortsat uddannelse, 
ligestilling og demokratisk dannelse.    
 
-  formulere sig skriftligt og mundtligt om 
matematiske påstande og spørgsmål og 
have blik for hvilke typer af svar, der kan 
forventes. 
 
- Opstille, behandle, afkode og analysere 
enkle modeller, der gengiver træk fra 
virkeligheden, bl.a. ved hjælp af regneudtryk, 
tegninger, diagrammer. 
 
-Sætte sig ind i og udtrykke sig såvel 
mundtligt som skriftligt om fremgangsmåder 
og løsninger i forbindelse med matematiske 
problemstillinger. 
 
-Forberede og gennemføre mindre 
præsentationer af eget arbejde med 
matematik.  
 



-Arbejde individuelt og sammen med andre 
om praktiske og teoretiske problemstillinger, 
problemløsning samt øvelse. 
 
-Kende, vælge og anvende hensigtsmæssige 
hjælpemidler, herunder konkrete materialer, 
lommeregner og it, bl.a. til 
eksperimenterende udforskning af 
matematiske sammenhænge. 
 
 

Fagets indhold                                                                       
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

Indhold i undervisningen: 

Der afklares, hvilke færdigheder eleven har 
tilegnet sig og hvilke færdigheder, der 
ønskes styrket. Dette gøres ved samtale og 
test ved skolestart. Ud fra disse samtaler og 
test, udformes en prøve, der viser hvor 
eleven står ved skoleårets afslutning. 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

 
Undervisningen tager udgangspunkt i den 
enkelte elevs behov og tilrettelægges 
derefter. Vi arbejder med generelle behov i 
fælles plenum. De vanskeligheder eleverne 
ønsker hjælp til, afdækkes ved samtale. Her 
afklares også, hvordan eleven lærer bedst og 
undervisningsformen afspejler, i videst muligt 
omfang, dette ønske.     

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Der arbejdes med materialer, der giver 
eleven tryghed, samt en tilpas stor udfordring 
til, at eleven oplever succes og faglig 
udvikling.  
 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Der arbejdes med, at eleverne oplever, at de 
bliver i stand til kritisk at vurdere 
matematikkens anvendelse således, at de 
bliver i stand til at tage ansvar og øve 
indflydelse i det demokratiske fællesskab. 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 

Der arbejdes med tanken om nærmeste 
udviklingszone. At eleven opøver sociale og 
faglige kompetencer, ved at tage 
udgangspunkt i det, de mestrer og bygge 
videre herfra.   
Åbenhed om, at samtlige elever er med til at 
sætte egne mål. Dette gør eleverne bevidste 
om, at der er forskellige mål for alle elever.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Hvert forløb startes med en tydeliggørelse af 
forløbets mål for den enkelte elev. Ved 
forløbes slutning inddrages eleverne i 
formativ evalueringen. Dette gøres ved, at 
der evalueres om der har fundet læring sted. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn? 

Der differentieres ved at stille opgaverne 
således, at alle kan være med og byde ind 
på det niveau, den enkelte elev er på. 
 
 



Indholdsplan 2020-2021                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag: FOTO Underviser: HC 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 

Der arbejdes frem mod, at eleven: 
Skal lære kameraet at kende således at de kan bruge 
de manuelle indstillinger, kende forskel på de 
automatiske indstillinger og vide hvilken effekt det 
har på billedet. De skal lære at redigere billeder på 
div platforme, Lightroom og Google foto. Elever skal 
lære om lysets påvirkning af billedet. Der skal 
arbejdes med lyssætning, stilleben, natur og 
portrætfotografering. 
Elevernes produkter skal gennem konstruktiv kritik, 
danne grundlag for en øget tiltro på deres evner til at 
kunne skabe noget. 

 
 

Fagets indhold                                                                       
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

Indhold i undervisningen: 
Portrætfoto, stillleben, landskabsfotografering, 
manuel redigering, streetfoto alle tilrettelagt som 
forløb baseret på årstiden. Vi skal besøge en 
fotoudstilling. 

SRE-prøven består af eleven skal gennemarbejde den 
fotografiske proces. Der skal tages 3 forskellige 
billeder baseret på årets forløb. Disse 3 billeder skal 
gøres færdige, metoder og valg under processen 
beskrives til sidst. 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Undervisningen bliver en blanding af arbejde med 
kamera, redigering, film på nettet om berømte 
fotografer, div genre af fotografiet og fotografiets 
historie. 
Undervisningen tilrettelægges som en blanding af 
praktisk arbejde og teori/ undervisning. Således at 
eleverne får brugt de tilegnede færdigheder, 
efterfulgt af konstruktiv kritik. Undervisningen følger 
årstiden, hvor vinter/ efterår typisk vil foregå inde og 
sommer/ forår er udenfor. 

 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Der benyttes div. redigeringsplatforme, og film på 
nettet om emnet. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Undervisningen tilrettelægges således at den enkelte 
elevs sociale og faglige kompetencer kommer i spil og 
bliver udfordret, der hvor eleven er. Dette gøres bla. 
gennem processen fra ide til optagelse til produkt, 
hvor eleverne har et fælles mål og skaber noget. Der 
bliver undervist i fotografiets historie, og hvordan 
ikoniske fotografier/ fotografer har været med til 
påvirke samfundets tilgang feks krig, ulande og 
forurening.  

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 

Eleverne skal gennem deres egen og de andres 
proces med billedarbejdet lære at give og modtage 
konstruktiv fremadrettet kritik, leveret på en 
fornuftig måde der ikke efterlader grå skyer eller 
alarmhjerne hos modtageren. 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Hvert forløb afsluttes med en gennemgang af 
elevernes produkter på smartboard/ print, hvor 
billederne snakkes igennem ift forløbets formål, 
teknik og mål/ udtryk. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn? 

Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs 
forudsætninger for faget, således at den enkelte elev 
bliver udfordret på deres eget niveau. 

 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag:  Geografi Underviser:   cg 

Fagets indhold                                                                        
Hvordan sikres det at undervisningen 
står mål med Fælles mål?  
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

 

Indhold i undervisningen: 
 
Temaer: 
Demografi og erhverv 
Jordkloden og dens klima 
Globalisering 
Naturgrundlag og levevilkår 
Der vil blive arbejdet med delemner inden for 
de forskellige temaer, hvor eleverne selv 
vælger emnet. Efter hvert forløb, tilstræbes det 
at eleverne formidler deres arbejder visuelt, 
ved udstillinger, fremlæggelse eller digitalt.  
 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 
Hvilke personlige mål er der for 
undervisningen? 

Der arbejdes frem mod, at eleverne 
kan med temakort og digitale animationer 
beskrive pladetektonik Eleven har viden om 
tektoniske plader og deres bevægelser. 
Eleverne kan med modeller og beskrive 
dannelse af karakteristiske danske 
landskabstyper, herunder med digitale 
animationer Eleverne får viden om dannelsen 
af danske landskabstyper. Eleverne skal 
gennem forskellige emner få forståelsen af 
andres levevilkår og reflektere over deres 
egen vilkår. 
 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Undervisningen bliver tilrettelagt, sådan at en 
eleverne indrages mht temaernes forløb. Der 
vil være oplæg i starten af undervisningen, 
derefter kan eleverne enkeltvis eller i 
makkerpar.  
Eleverne arbejder selvstændigt med søgning 
af viden ud fra et oplæg, et udsagn, fakta eller 
undren. 
 
 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

 Der vil undervisning blive benytte, digitale 
platforme, film, udstillinger og anvendeligt 
materiale i form af bøger og opgaver. Tur til 
Møns Klint. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Ud fra fagets emner og tema vil eleverne 
skulle forholde sig til omverden, frihed - og 
menneskerettigheder og demokratiske 
processer, hvilket bør have indflydelse på 
deres egen demokratiske dannelse. 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Robusthed italesættes i undervisningen 
Gennem social tænkning arbejdes der med at 
eleverne lærer at begå sig i klasserummet i 
forhold til sig selv, andre elever, underviser og 
rammer samt inkluderes i et forpligtende 
fællesskab. 
 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Eleverne vil blive evalueret ved de årlige SRE-
prøver og løbende efter hvert tema. 
Der lægges vægt på det faktuelle i prøverne 
og vægt på forståelsen efter temaerne. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Ved at tage udgangspunkt i den enkelte elevs 
forudsætninger og kompetencer forsøges der 
at tage individuelle hensyn med forskellige 
lærings- og forståelsesstrategier og synlige 
læringsmål. 
 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 
Indgang til lokalet? 
Hvordan sikres en tryg fysisk ramme? 

 

Undervisningen foregår i skolens tv rum, med 
mulighed for at sidde blødt. Der er er mulighed 
for at arbejde i små grupper og individuelt i-og 
uden for rummet, som ligger i nærheden af 
skolens centrum ”spisetorvet”. 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag: Læsekursus, mandag Underviser: Elsebeth 

Fagets indhold                                                                        
Hvordan sikres det at undervisningen 
står mål med Fælles mål?  
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

 

Læsekurset har til formål at hjælpe elever med 
læsevanskeligheder til at blive bedre læsere. 
Kurset henvender sig særligt til dyslektiske 
elever samt andre med læsevanskeligheder, 
der har brug for forskellige ordlæse-strategier, 
som skal fremme deres læsefærdigheder.  
Kurset henvender sig også til dygtigere læse-
re, som bare nyder at læse en god bog og 
ønsker at forbedre sig rent læseteknisk. 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 
Hvilke personlige mål er der for 
undervisningen? 

Fagligt arbejdes der frem mod at: 

 Eleverne forbedrer sig i faget dansk, 
primært fokus er læsning 

Vi tilstræber at få skabt et trygt læringsmiljø, 
hvor alle finder det rart at være, og hvor man 
møder hinanden med respekt og socialt 
arbejdes der frem mod at: 

 Eleverne lærer at indgå i et socialt 
fællesskab med fælles værdier og 
normer, herunder gensidig respekt for 
hinandens forskelligheder 

For eleverne personligt: 

 Arbejdes struktureret frem mod indivi-
duelt opstillede delmål 

 De individuelle mål tager udgangspunkt 
i elevens nærmeste udviklingszone 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Undervisningen tilrettelægges individuelt i for-
hold til den enkelte elev og der lægges vægt 
på elevernes aktive medvirken således, at de i 
stadig større grad, føler sig ansvarlige for 
egen læringen.  

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Vi benytter så vidt muligt skolens interne kom-
munikationsplatform VIGGO og platforme som 
Clio, dansk.gyldendal samt Gyldendals web-
prøver. 
Derudover anvender vi forskellige arbejds-
bøger og eller individuelt produceret materiale, 
som skal tilgodese den enkeltes læringsforud-
sætninger. 



 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

De fleste elever oplever det at lære at læse og 
skrive som noget spændende - en ny verden 
åbner sig for dem. En lille gruppe elever har 
dog så store vanskeligheder, at de har brug 
for at lære det på en anden måde.  
Det er vigtigt, at vores gruppe af unge menne-
sker får udviklet deres læsefærdigheder, så de 
bedre kan begå sig på lige fod med andre 
unge.  
Målet er at kunne analysere, reflektere og tage 
kritisk stilling samt, at eleverne dannes til at 
indgå i et demokratisk samfund. 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Vi arbejder på at skabe små succeser, der kan 
give overskud til at arbejde med nye og større 
mål.  
Vi forsøger at skabe et læringsrum, hvor der 
er trygt og rart at være. Hvor der er plads til at 
have en dårlig dag, men alligevel få det bedste 
ud af undervisningen.  
Robusthed bruges som et fælles sprog og 
viden der leder frem til at eleverne bliver bedre 
til at håndtere svære situationer, som at frem-
lægge for klassen, gå til prøve og lignende. 
Gennem social tænkning arbejdes der målret-
tet på at eleverne lærer at begå sig i klasse-
rummet i forhold til sig selv, andre elever, un-
dervisere, samt inkluderes i et forpligtende 
fællesskab. 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Der vil løbende være samtale og opgaver, der 
afdækker elevernes niveau og viser, hvor der 
skal sættes ind. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Ved at tage udgangspunkt i den enkelte elevs 
forudsætninger og kompetencer forsøges det 
at tage individuelle hensyn med forskellige 
lærings- og forståelsesstrategier og synlige 
læringsmål. 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 
Indgang til lokalet? 
Hvordan sikres en tryg fysisk ramme 

 

Undervisningen foregår i orange lokale. 
Eleverne sidder forholdsvis tæt ved fælles 
gennemgang; men har mulighed for at rykke 
ud på gangen eller i nabolokale, når der 
arbejdes individuelt/makker. 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag:  Programmering Underviser:  SH 

Fagets indhold                                                                        
Hvordan sikres det at undervisningen 
står mål med Fælles mål?  
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

 

Eleverne får en indsigt i, hvordan en computer 
arbejder. Vi skal først arbejde med 
blokprogrammering, for at forstå opbygningen 
af et program. Senere skal vi prøve website 
programmering med HTML og CSS. Endelig 
skal vi snuse til tekstprogrammering i Java. 
Ved afslutning af et undervisningsafsnit får 
eleverne en lille prøve inden for det 
gennemgåede stof. 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 
Hvilke personlige mål er der for 
undervisningen? 

Der arbejdes frem mod, at eleven får en 
grundlæggende forståelse for programmatiske 
principper og kommandoer. De skal blive 
fortrolige med programmeringsmønstre og 
kunne finde og rette fejl i simple programmer. 
Elevernes produkter skal gennem konstruktiv 
kritik, danne grundlag for en øget tiltro på 
deres evner til at kunne skabe noget. 
Målet er at skabe et undervisningsmiljø, hvor 
eleverne er trygge og deler erfaringer med 
hinanden. 
 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Eleven skal arbejde med egen 
computer/skole-computer. 
Undervisningen tilrettelægges som en 
blanding af hands on og teori/ undervisning. 
Således at eleverne får brugt de tilegnede 
færdigheder, efterfulgt af konstruktiv kritik. 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Der benyttes blokprogrammeringsplatformen 
Scratch, HTML,CSS og 
programmeringssproget Java. Alle opgaver 
lægges digitalt på vores eget IT website 
goo.gl/i2p5aM   

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Undervisningen tilrettelægges således at den 
enkelte elevs sociale og faglige kompetencer 
kommer i spil og bliver udfordret, der hvor 
eleven er. Dette gøres bla. gennem processen 
fra ide til et færdigt program, hvor eleverne har 
et fælles mål og skaber noget.  
Programmering indtager en større og større 
del af vores hverdag, og det er vigtigt, at forstå 
og ikke at blive skræmt. 

http://goo.gl/i2p5aM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Eleverne skal gennem deres egen og de 
andres proces med programmering lære at 
give og modtage konstruktiv, fremadrettet 
kritik der er leveret på en fornuftig måde der 
ikke efterlader grå skyer eller alarmhjerne hos 
modtageren. 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Hvert forløb afsluttes med en gennemgang af 
elevernes arbejde og en bedømmelse af, om 
fagets indhold er forstået. Eleverne får en lille 
evaluerende prøve efter hvert 
undervisningsafsnit. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs 
forudsætninger for faget, således at den 
enkelte elev bliver udfordret på elevens eget 
niveau. 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 
Indgang til lokalet? 
Hvordan sikres en tryg fysisk ramme? 

 

Undervisningen vil foregå i klasseværelse og 
vil være tilrettelagt således at eventuelle krav 
og regler i forbindelse med sikkerhed omkring 
Covid-19 kan overholdes. 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag:  Rigets historie Underviser:  JR 

Fagets indhold                                                                        
Hvordan sikres det at undervisningen 
står mål med Fælles mål?  
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

 

Rigets historie 
Vi kommer til at arbejde med temaforløb, der forbinder 
fortid med nutid og fremtid. Fokus vil blive på 
danskernes historie: Tidsaldre, grænser, kultur, handel 
og krige. 
Danmarks og verdens historie hænger sammen. Så for 
at forstå rigets udvikling, bliver vi også nødt til at tage 
et kig uden for Danmarks grænser. 
Vi kommer til at arbejde med temaforløb, der forbinder 
fortid med nutid og fremtid.  
 

 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 
Hvilke personlige mål er der for 
undervisningen? 

Vi kommer til at tage udgangspunkt i nedslag 
historien og snakke om, hvordan den givne 
samtids livsvilkår og livsanskuelse prægede 
dagligdagen og i det større perspektiv 
placerede riget i forhold til omverdenen. 
De sociale mål er at give en forståelse for, at 
vi både er et produkt og skabere af vores 
historie. 
Den enkelte elev skal få indsigt i, at vores 
vilkår i dag ikke er vilkårlige, men står på 
skuldrene af utallige generationers erfaringer 
og bedrifter.  
 
  

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Arbejdsformen vil veksle mellem fortælling, film og 
praktisk arbejde. Selv om det er historie, vil vi gribe 
enhver mulighed for at gøre den så poppet som muligt. 
Blandt andet ved at besøge lokationerne via Google 
Maps og Google Earth. Vi vil forsøge at gøre 
begivenhederne så levende som muligt, ved at lave 
vores egne bud på mindesmærker, malerier og 
skulpturer i vores forståelse af den samtid de blev 
skabt i.  

 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Der bruges selv-producerede, fagportaler og 
film. 



 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Eleverne skal i faget ”Rigetts historie” opnå 
sammenhængsforståelse i samspil med et kronologiske 
overblik og kunne bruge denne forståelse i deres 
hverdags- og samfundsliv. Eleverne skal blive fortrolige 
med dansk kultur og historie.  
Eleverne skal arbejde analytisk og vurderende med 
historiske sammenhænge og problemstillinger for at 
udbygge deres forståelse af menneskers liv og livsvilkår 
gennem tiderne og opnå indsigt i kontinuitet og 
forandring. 
Elevernes historiske bevidsthed og identitet skal 
styrkes med henblik på, at de forstår, hvordan de selv, 
deres livsvilkår og samfund er historieskabte. Derved 
opnår eleverne forudsætninger for at leve i et 
demokratisk samfund. 

 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Undervisningen skal bidrage til en forståelse 
af, at vi alle kommer fra forskellige vilkår og 
med forskellige forudsætninger. 
Undervisningen skal også give eleverne en 
forståelse for, at vi alle kan yde vores til at 
vores samtid bliver så tålelig som muligt for 
alle og at vi har indflydelse på disse vilkår. 
Undervisningen tilrettelægges med 
genkendelige rutiner og let tilgængelige 
materialer. Det gennemgåede stof er det 
samme for alle, men besvarelserne er 
tilpasset den enkelte elevs formåen. 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Udbyttet af undervisningen evalueres primært 
ved samtale efter endt delemne. Der vil også 
blive evalueret ved at spille kahoot. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 
Indgang til lokalet? 
Hvordan sikres en tryg fysisk ramme? 

 

 



Indholdsplan 2021 - 2022                                                                         

 
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag: Bueskydning Underviser: HD 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 

Der arbejdes frem mod, at eleven:  
Kombinerer fysisk, teknisk og teoretisk træning med 
leg, sjov og læring. 
At eleven udviser ansvarlighed og overholder 
sikkerhedsinstrukser 
At eleven selv laver beskyttelsesudstyr og med tiden 
lærer at reparere pile og udstyr 
At eleven finder fælleskab omkring bueskydning 
  

Fagets indhold                                                                       
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

Indhold i undervisningen: 

 -viden omkring forskellige former for bue-typer og 
ansvar overfor 

 - viden om egne grænser og udfordring på disse - 
færdigheder i bueskydning –  

Fremstille fingerlap, armbeskyttere og pilekogger i 
læder 

Vedligeholdelse og reparationer af buer og pile 

 

 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

 
Undervisningen tilrettelægges så alle med lysten 
til at skyde med bue og pil kan være med. 
Undervisningen vil veksle mellem teori og 
sikkerhed, bueskydning til forskellige mål mt sy 
eget sikkerhedsudstyr samt pilekogger i læder. 
Undervisningen vil mest være lærerstyret med 
inddragelse af elevernes ønsker for konkurrence 
og hold skydning 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Langbuer 
 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Bueskydning udvikler elevernes evne og vilje til at 
deltage i fællesskaber og i aktiviteter. Bueskydning på 
Sofie Rifbjerg Efterskole bidrager således i særlig grad 
til at udvikle/styrke elevernes muligheder for 
personlig udvikling og fordybelse i en anden 
sportsgren. Hertil kommer viljen til at ville træne 
målrettet, udfordre grænser og lysten til 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dygtiggørelse samt nysgerrigheden til at stifte 
bekendtskab med anden sport. 
 Bueskydning bidrager især til skolens hovedsigte 
således: - at eleven erfarer og erkender leveregler og 
samværsformer i andre fællesskaber - at fællesskabet 
rummer muligheder og begrænsninger for det 
enkelte menneske 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 

Bueskydning træner koncentration, fokus og 
tilstedeværelse i skuddet (nuet). Det koncentrerede 
og tilstedeværende fokus gør at bueskydning er godt 
for uro og koncentrationsbesvær. I bueskydning 
kæmper man med sig selv og det kræver fokus, 
disciplin og koordination. 
Der sikres et trygt læringsmiljø ved at alle på holdet 
overholder instrukser for sikkerhed samt at elever 
som lærer behandler hinanden med respekt. 
 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Der vil løbende være sværere og sværere 
skudmål 
Og holdkonkurrence 
Der evalueres formativt så vi kan ændre på det 
der ikke fungerer 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn? 

Bueskydning skal være for alle og derfor 
tilrettelægges undervisningen og indkøb af buer 
så alle har mulighed for at deltage 
 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag: E-sport: Survival Underviser: CBS   

Fagets indhold                                          
Hvordan sikres det at undervisningen 
står mål med Fælles mål?  
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

 

Faget Esport: Survival tager udgangspunkt i IT 
og medier, som er det ene af 3 tværgående 
temaer i Fælles mål. Faget arbejder primært 
som understøttende undervisning og har sit 
udspring i social træning og digital dannelse 
med forskellige spil som fælles ramme. 
Elevpositionen er fortsat videreudvikling af 
elevernes grundlæggende færdigheder, som 
ansvarlige deltagere i virtuelle sociale 
kontekster. 
Hertil trænes generelle færdigheder i 
forbindelse med arbejdet med en computer, 
og hvilke muligheder der findes både virtuel og 
praktisk. 
 
Faglige emner: 
 

 Installation af spil 
 Installation af add ons 
 Fra idé til bygning 
 Storytelling – Fra bog til skærm 
 Filmredigering 

 
Der afholdes ikke prøver i faget, da der ikke er 
nogen facitliste for kreativiteten i computerspil, 
men eleverne udsættes for forskellige ikke 
kendte opgaver i løbet af perioden, og deres 
indsats og udvikling vurderes løbende. 
 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 
Hvilke personlige mål er der for 
undervisningen? 

Faglige mål: 

 Grundlæggende computerfærdigheder 
 Grundlæggende in-game motion 

færdigheder 
 Kendskab til blueprint bygning 
 Storytelling i spil 
 Grundlæggende redigeringskundskaber 

i Moviemaker 
 Indspilning af film in-game 

Sociale mål: 



 Eleverne skal arbejde med at indgå i et 
socialt fællesskab ud fra et virtuelt 
fællesskab 

 Skabelse af venskaber på tværs af 
familieteams 

 Det sociale fællesskab uden for 
undervisningen 

 
Det sociale udgangspunkt i computerspil er 
”sociale mursten”. Spillet fungerer som 
facilitator for elevernes muligheder for at finde 
det fælles tredje, som hjælp til at skabe 
venskaber uden for E-sporten. Tanken er, at 
hver mursten vi sætter i spillet, er med til at 
skabe et fundament for samtale og social 
aktivitet uden for undervisningen. Herved 
skabes de ”sociale mursten” 
 
Personlige mål: 

 Arbejde med individuel Robusthed 
 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Alle undervisningsgange forløber ud fra 
strukturen ”Dagens udfordring” og herefter 
fælles/individuel bygning. 
Eleverne har mulighed for at foreslå ”Dagens 
udfordring” og eleverne byder også ind med 
egne produktioner af maps. 
 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

 Computere 

 Spillet Minecraft 

 Forskellige spil på platformen Steam 

 Grabcraft 

 Moviemaker 

 OBS 

 Youtube 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Den virtuelle verden i overlevelses spil giver 
eleverne mulighed for at udfolde deres 
kreativitet i en verden med få regler og mange 
muligheder. Hovedformålet i faget Esport: 
Survival er dog individuel social udvikling med 
fokus på samarbejde og det fælles tredje. 
Eleverne er på meget forskellige niveauer, 
men udgangspunktet er til enhver tid, at alles 
bidrag tæller. 



 

 

 

 

 

 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Computerspil arbejder meget med Robusthed 
både direkte og indirekte. Elever skal forholde 
sig til og udvikle sig individuelt via følgende 
hovedpunkter: 

 Stå ved egne holdninger 

 Acceptere gruppens plan 

 At kunne tabe i spil 

 At kunne se egne styrker og tåle, at 

andre er hurtigere og bedre til Minecraft 

Der er plads til alle i Esport: Survival, og det 
betyder ikke noget, om man er nybegynder i 
spillet eller socialt. Alle har mulighed for at 
byde ind i den form, eller på den måde de 
ønsker. 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Undervisningen evalueres efter hvert 
hovedemne. Det kunne eksempelvis være 
efter vores første fælles by projekt. 
Evalueringen foretages mundtligt sammen 
med gruppen. 
Elevernes læring vurderes ud fra 
projektindsatsen og deres personlige og 
sociale udvikling i gruppen i løbet af perioden. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Hvert enkelt projekt, som eleverne skal 
deltage i er differentieret individuelt. Hver 
enkelt elev får et delprojekt, som de skal 
arbejde med. Eksempelvis starter nogen 
elever med at bygge et hus med 500 blocks 
og andre med 10000. 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 
Indgang til lokalet? 
Hvordan sikres en tryg fysisk ramme? 

 

Undervisningen foregår i skolen E-sports 
lokale, og rummet er indrammet ud fra de 
normale mål til LAN begivenheder. Der er 
enkelte computere der står med ekstra 
afstand. 
Der er ikke mulighed for afskærmning eller 
pausehjørner, men de fleste elever benytter 
headsets til at skabe ro. 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag:  Kunst Underviser:  JR, MJM 

Fagets indhold                                                                        
Hvordan sikres det at undervisningen 
står mål med Fælles mål?  
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

 

Gennem fagets indhold arbejdes med 
forskellige materialer til fremstilling af plane og 
digitale billeder. Herunder sigtes mod, at den 
enkelte elev i billedkommunikationen bliver i 
stand til at formidle egne projekter med 
visuelle udtryk. 
Emner i faget:  
Udarbejdelse af personlig tegnemappe.  
Lys og skygge  
Størrelsesforhold og teknikker 
 Portrætter  
Abstrakte gengivelser 
Digitale billeder 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 
Hvilke personlige mål er der for 
undervisningen? 

Målet for undervisningen er at øge elevernes 
selvtillid og sikkerhed i at tegne. Herigennem 
at eleverne tilegner sig tegneteknikker og 
viden om tegning, som de aktivt kan benytte i 
billedskabede processer. 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

I undervisningen tages der udgangspunkt i 
den enkelte elevs forudsætninger og 
tegneudvikling. Undervisningen tilrettelægges 
således, at der i hver lektion vil være et fælles 
oplæg om teknikker, der efterfølgende 
benyttes i individuelt eller gruppearbejde. 
Undervisningen afsluttes fælles, hvor dagens 
indhold og erfaringer opsummeres. 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Materialet i undervisningen vil hovedsagligt 
være selvproduceret materiale. 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Målet med undervisning er, at eleverne opnår 
et kendskab til og en viden om, hvorledes 
billedsproget benyttes i det omgivende 
samfund. 

Sociale og personlige 
perspektiver 

Robusthed bruges som et fælles sprog og 
viden, der leder frem til, at eleverne bliver 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

bedre til at takle sværere situationer på en 
konstruktiv måde. 
Der arbejdes med social tænkning således at 
eleverne lærer at begå sig i et forpligtende 
fællesskab. 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Undervisningens evaluering er summativ og 
formativ gennem test, elev- og klassesamtaler. 
Den formative evaluering benyttes til at justere 
undervisningen, så den enkelte elevens behov 
tilgodeses på bedste vis. Den summative 
evaluering benyttes til at justere kommende 
emner. Som led i den summative evaluering 
inddrages gennem året to SRE-prøve for 
faget. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

I undervisningen tages der højde for elevernes 
forskellige forudsætninger i faget. Der 
differentieres i sværhedsgrad, opgavetyper og 
arbejdsform. 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 
Indgang til lokalet? 
Hvordan sikres en tryg fysisk ramme? 

 

Undervisningen startes og afsluttes fælles i et 
klasselokale. I undervisningen er der mulighed 
for at arbejde videre i klassen eller benytte 
arbejdspladser, der er afskærmede andre 
steder på skolen. 



Indholdsplan 2021-2022 
 for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

 

Fag: Pigeidræt Underviser: MA 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen? Hvilke sociale mål er 
der for undervisningen? 
 

Undervisningen i pigeidræt tager primært 
udgangspunkt i den enkelte elevs lyst og 
forudsætning til/for at opleve glæde ved idrætten. 
 
Eleven skal stifte kendskab til forskellige idrætsgrene, 
herunder diverse boldspil, løb, cykling, fitness og 
ekspressive udtryksformer. 
 
Eleven skal opleve glæde ved at bruge sin krop og 
være en del af et fællesskab. 
 
Eleven skal forstå betydningen af egen indsats i 
forhold til idrættens betydning for livskvalitet, 
sundhed, livsstil og levevilkår. 
 

Fagets indhold                                                                       
Hvilke faglige emner indgår? Hvilke 
kurser, forløb og SRE- prøver? 
 

Pigeidræt: 
 

 

 Cykling 

 Opvarmning 

 Lege 

 Fodboldlege 

 Hockey 

 Fitness 

 Kost og motion 

 Træningsdagbog 

 ”Fysiske tests i skolen” (DGI) 

 Have kendskab til et løbeprogram 

 Evt. deltage i et motionsløb på 5 km. 

 Afprøve nye sportsgrene eksempelvis golf. 
 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 
 

 
Undervisningen tilrettelægges efter årstiderne. I 
sensommeren og efteråret tilstræbes der, at det er 
udendørsaktiviteter såsom løb, cykling og det at stifte 
kendskab til andre sportsgrene, der prioriteres. I 
vinterhalvåret foregår undervisningen indendørs og i 
fitnesscentret. Til foråret foregår undervisningen 
primært udendørs igen. 
 



 

 

Hver undervisningsgang starter med en præsentation 
af dagens program, opvarmning, 1-2 aktiviteter samt 
evaluering i træningsdagbog. 
 
Eleverne inddrages på den måde, at der efter hver 
undervisningsgang evalueres på undervisningen og 
spørges ind til andre tilgange/ønsker til emnet. 
 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 
 

”Fysiske test i skolen”  
Kompendium fra Dansk skoleidræt 
Clio-online Idrætsfaget 
 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier 
 

Eleverne skal tilegne sig personlige, sociale og faglige 
forudsætninger for at træffe deres egne valg i forhold 
til deres eget fysiske og psykiske velbefindende. 
 
Vi arbejder med ”nærmeste udviklingszone” kan selv 
– kan med hjælp –kan ikke endnu. 
Udviklingen skabes med tilknytning og krav. 
 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
 

Robusthed og social tænkning inddrages ved: 

 at forøge den enkelte elevs viden og 
erfaringer, både personligt og fagligt gennem 
idræt. 

 at udvikle ansvarlighed over for sig selv og 
egen krop. 

 at eleven oplever, at kroppen frigiver 
endorfiner så man herved ud fra et fysiologisk 
perspektiv lettere bør kunne flytte grå tanker 
til grønne. 

 at eleven oplever at være en del af et 
fællesskab, hvor man sammen kan udvikle sig 
individuelt. 

 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 

elevernes læring? 
 

Undervisningen evalueres efter hver times afslutning 
og elevens udbytte evalueres løbende og 
dokumenteres bl.a.  i elevprofilen og i 
træningsdagbogen. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn? 
 
 

Undervisningen vil som regel foregå som 
gruppeundervisning, hvor der tages individuelle 
hensyn til den enkelte elevs fysiske og psykiske 
kondition. 
Alle skal have en følelse af, at kunne biddrage til 
gruppefællesskabet i idrætsundervisningen.  



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag:   Underviser: MHJ 

Fagets indhold                                                                        
Hvordan sikres det at undervisningen 
står mål med Fælles mål?  
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

 

Eleverne skal arbejde med: 

 at forstå og bearbejde forskellige typer af 

tekster, herunder sagprosa, eventyr, lyrik og 

elektronisk baserede medier  

 at læse tekster, der giver informationer og 

oplevelser.  

 sprogets forskellige virkemidler, herunder 

den betydning det har at udtrykke sig præcist 

og varieret.  

 det engelske sprogs funktion og opbygning, 

herunder regler om udtale og grammatik.  

 ordforrådets rolle ved brugen af sproget.  

 forskelle og ligheder både mellem engelsk 

og dansk samt andre engelsksprogede lande  

 levevilkår, dagligliv, værdier og normer for 

menneskene i engelsktalende lande.  

 at orientere sig om omverdenen gennem 

brug af engelsk, og derved mere generelt 

udvikle deres forståelse af andre kulturer. 

 forskellige skrevne og talte tekster samt 

andre kunstformer, der kan give eleverne 

oplevelser af de engelsksprogede kulturer.  

 forskelle og ligheder mellem fremmede 

kulturer og egen kultur. Der undervises i 

engelsk på engelsk. I særlige tilfælde vil 

mindre dele af undervisningen, afhængigt af 

elevernes forståelsesniveau, foregå på dansk. 

 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 
Hvilke personlige mål er der for 
undervisningen? 

Formålet med engelsk er at eleverne tilegner 

sig viden om hvordan man kan søge og 

anvende viden, oplevelser og kommunikation 

med omverdenen. Eleverne skal gennem 

undervisningen motiveres til igennem livet at 

beskæftige sig med sprog og kultur med 

henblik på at forøge deres sproglige 



kompetencer og få større indsigt i deres 

omverden, lokalt som globalt. 

 

Målet for engelsk er at eleverne lære at forstå 

og bruge engelsk tilpasset til de rigtige 

situationer samt at kunne udtrykke sig 

tilnærmelsesvist flydende mundtligt såvel som 

skriftligt. Dette skal i sidste ende lede frem 

mod at den enkelte elev er i stand til at tage 

FP9 i engelsk 

 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Undervisningen tilrettelægges i temaer, som 

lever op til indholdet men også sådan, at 

eleverne har mulighed for at præge temaerne. 

I undervisningen benyttes tekster, bånd/cd, 

internet, tv, video, musik, grammatik, 

opslagsværker, magasiner, aviser, software 

programmer og andet. Undervisningen foregår 

på forskellige måder bl.a. klasseundervisning, 

individuelt arbejde og gruppearbejde. Disse 

måder forsøges tilpasset, hvor den enkelte 

arbejdsform findes mest hensigtsmæssig. 

Herudover skal eleverne indøve strategier for 

hvornår de skal skimme, nærlæse, lære 

udenad, notere etc. Nogle elever skal ikke til 

FP9 sommeren 2018 da de ikke er på det 

faglige niveau der kræves for kunne gå op til 

en FP9. Disse elever vil deltage på lige fod 

med de andre elever men hvor der 

differentieres i forventningen til 

opgaveløsningerne i forhold til 

sværhedsgraden.  

 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Der vil primært blive arbejdet ud fra Crossroad 

9 og 10. Herudover vil der til de respektive 

emner fra bøgerne blive søgt relevant 

perspektiverende information på nettet, samt 

blive vist et relevant filmisk materiale per em

  

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 

Indlæring er ofte et individuelt aktivt 

anliggende, hvor en skriftlig og grammatisk del 

tages ud af en helhed og øves af den enkelte 



Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

eller sammen med andre. Dette vil også 

foregå i det mundtlige. Den del der skal øves, 

kræver en gennemgang og forklaring af 

underviseren. Derefter arbejder eleven med 

gentagne øvelser inden for opgaven og bliver 

korrigeret undervejs indtil eleven har opnået 

forståelse og derved løst opgaven. De enkelte 

opgaver tilpasses den enkelte elevs niveau og 

udvikles løbende. Lærerens rolle er udover at 

være faglig kompetent også gennem sit 

engagement og sin indlevelse, at medvirke til 

den enkelte elevs engagement. 

Læring er en aktiv proces på kognitivt og 

praktisk plan, hvor læreren i forbindelse med 

sin undervisning sætter sproglige og skriftlige 

overvejelser i gang hos den enkelte elev. 

Eleven reflekterer over og efterprøver sine 

hypoteser i andre sammenhænge inden de 

indgår i samtalen på klassen eller det skriftlige 

arbejde. På baggrund af dette skal eleven 

gerne kunne se en sammenhæng mellem 

sprog og grammatikdelen og den fulde 

samtale og det skriftlige arbejde. Disse 

processer skal medvirke til at eleven opnår 

forståelse og motivation for igen at dygtiggøre 

sig både mundtligt og skriftligt. Variation i 

undervisningen, herunder stofudvælgelse, 

opgaveformuleringer, undervisningens 

organisation, arbejdsmetoder og 

arbejdsformer er lærerens ansvar for at der 

fortsat kan skabes grobund for motivation og 

gunstige læringsbetingelser. I undervisningen 

stilles der opgaver, hvor eleverne enkeltvis 

eller i grupper skal forholde sig til disse. Her 

gives der mulighed for at eleverne kan arbejde 

i dybden med emnet og selv finde nye vinkler 

til emnet eller overføre allerede eksisterende 

erfaring. 

 

Sociale og personlige 
perspektiver 

Robusthed   bruges   som   et   fælles   sprog   

og   viden   der   leder   frem   til   at   eleverne   

bliver   bedre   til   at   håndtere   svære   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

situationer, som   at   fremlægge   for   

klassen, gå   til   prøve   og   lignende. 

Gennem   social   tænkning   arbejdes   der   

målrettet   på   at   eleverne   lærer   at   begå   

sig   i   klasserummet   i   forhold   til   sig   

selv,   andre   elever,   underviser   og   

rammer   samt   inkluderes   i   et   forpligtende   

fællesskab . 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Der vil blive evalueret mundtligt løbende og 

undervisningen vil forsøges tilpasset dertil. 

Endvidere vil der afslutningsvis i hver lektion 

være individuel logbogsskrivning. 

Fremlæggelser og præsentationer vil fungere 

som skriftlige evalueringer. Skoleåret sluttes 

med en individuel større skriftlig evaluering. 

Timetal: 2 ugentlige timer af 60 min. 

 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Der differentieres i kravsætningen og 

forventningen til opgaveløsningen ud fra 

elevens individuelle forudsætninger, 

problemstillinger og fokuspunkter fra 

elevprofilen. 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 
Indgang til lokalet? 
Hvordan sikres en tryg fysisk ramme? 

 

Vi sidder i et lokale med god plads og med 

mulighed for plads til den enkelte elev, og 

eventuelle præferencer.   



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag:  IT og Robotteknologi Underviser:  SH 

Fagets indhold                                                                        
Hvordan sikres det at undervisningen 
står mål med Fælles mål?  
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

 

Eleverne vil blive præsenteret for nye browserbaserede 
programmer, som bruges både til skole og 
erhvervsundervisning,- eksempelvis 3D 
tegneprogrammer, skrive/regneprogrammer, 
billedredigering og simulationsprogrammer. 
I robotdelen indgår konstruktion og programmering 
med Lego Mindstorms, Ardiuno og Raspberry Pi. 
En stor del af de opgaver eleverne præsenteres for er 
lavet specielt til vores elevgruppe, og eleverne kan tilgå 
opgaverne via et særlig IT-undervisningswebsite lavet 
af skolens IT-lærer. 
Små emneprøver med jævne mellemrum fortæller om 
elevernes forståelse af stoffet. SRE-prøven senere på 
året indeholder spørgsmål og praktiske opgaver 
indenfor det gennemgået stof. 

 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 
Hvilke personlige mål er der for 
undervisningen? 

De faglige mål for undervisningen er at forbedre 
elevernes kendskab til såvel computerens hardware 
som til forskellige kendte software. Eleverne skal 
udfordres kreativt såvel som teknisk og tilegnes et godt 
fundament inden for it-bruger området. 
 For mange af eleverne vil målet ligeledes være, at 
forbedre deres evne og lyst til at fordybe sig i 
computerrelaterede opgaver, og opdage computerens 
anvendelighed til andet end spil.  
Robotteknologi er ligeledes en del af faget. Her er 
færdigheds- og vidensmålene for 
programmeringsdelen at: 
 - Eleven kan eksperimentere med programmering. 
 - Eleven har viden om simpel programmering. 
 - Eleven kan arbejde med, og har viden om, input og 
output. 
 - Eleven kan få hardware og software til at spille                       
sammen. 
 For den praktiske og kreative del er færdigheds- og 
vidensmålene at:  
 - Eleven kan anvende en 3D samlevejledning 
 - Eleven kan konstruere og udvikle robotter på et 
simpelt plan. 
- Eleven har viden om tekniske tegninger. 
 - Eleven har viden om robotdesign. 



 - Eleven kan beskrive robottens 
anvendelsesmuligheder i samfundet. 
 - Eleven har viden om robotters 
anvendelsesmuligheder og begrænsninger 
 - Eleven har viden om teknologisk design. 
 - Eleven har viden om, og kan beskrive simple 
mekaniske principper. Eleven lære at strukturere 
arbejdet fra ide til færdigt produkt. 
Det sociale mål for undervisningen er, at eleverne   
omgås hinanden hensynsfuldt, og formår at respektere 
og vise interesse for hinandens arbejde. 

 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Undervisningen begynder altid med 
fællesundervisning, og herefter vil arbejdet foregår 
enten i grupper eller individuelt.   Eleverne har jævnligt 
mulighed for at vælge sig ind på interesseområder, når 
fællesundervisningen er færdig, ligesom særlige ønsker 
i undervisningen vil blive forsøgt efterkommet. 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Eleverne vil blive præsenteret for nye browserbaserede 
programmer, som bruges både til skole og 
erhvervsundervisning,- eksempelvis 3D 
tegneprogrammer, skrive/regneprogrammer, 
billedredigering og simulationsprogrammer. 
I robotdelen indgår konstruktion og programmering 
med Lego Mindstorms, Ardiuno og Raspberry Pi. 
En stor del af de opgaver eleverne præsenteres for er 
lavet specielt til vores elevgruppe, og eleverne kan tilgå 
opgaverne via et særlig IT-undervisningswebsite lavet 
af skolens IT-lærer. 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

For den enkelte elevs videre faglige udvikling i et 
moderne samfund, er det yderst relevant, at være 
fortrolig med brugen af computer og de mest anvendte 
software. Det er ligeledes en stor fordel for eleven, at 
kende til internettets mange trusler og muligheder. 
 Robotteknologidelen hjælper eleverne med at opnår 
de rette kompetencer til at interagere med, udvikle og 
tage kritisk stilling til den stigende mængde 
robotteknologi, som findes i vores hverdag. 
I vores bestræbelser efter at være en efterskole for 
nutiden, er de digitale fag ikke til at komme uden om. 

 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Der vil blive arbejdet med forventet og ikke forventet 
adfærd i læringssituationer. Robusthedsprincipperne 
vil blive inddraget, når der opstår situationer, hvor det 
vil være fordelagtigt. 
Relationer mellem lærer og elever vil blive vægtet højt, 
og der vil blive skabt et trygt miljø i klassen, hvor man 
tør vise sit niveau samt at fejle. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Der evalueres samlet eller i de grupper eleverne har 
arbejdet i. Små emneprøver med jævne mellemrum 
fortæller om elevernes forståelse af stoffet. SRE-
prøven senere på året, indeholder spørgsmål og 
praktiske opgaver indenfor det gennemgået stof. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Undervisningen differenceres ud fra et princip om 
fleksibilitet i arbejdsopgaverne. I praksis betyder det, at 
de stillede opgaver som udgangspunkt har den samme 
arbejdsgang, men at der løbende kan ned- eller 
opjusteres i forhold til passende niveau og 
kompetencer. 
Der tages naturligvis hensyn til individuelle ønsker og 
behov i forbindelse med undervisningen, og denne 
tilrettelægges så vidt muligt herefter. 
 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 
Indgang til lokalet? 
Hvordan sikres en tryg fysisk ramme? 

 

Undervisningen foregår i et klasselokale, hvor 
de tekniske undervisningsmidler som f.eks 3D-
printer, computere, droner og elektronik er 
tilstede. Eleverne sidder typisk i grupper på 2-
4 afhængigt af deres undervisningsopgave. 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag:  Begynderguitar Underviser:  HC 

Fagets indhold                                                                        
Hvordan sikres det at undervisningen 
står mål med Fælles mål?  
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

 

Eleverne skal i faget begynderguitar udvikle 
kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke 
sig i og om musik. Faget skal bibringe dem 
forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i 
musiklivet og for at kunne forholde sig til 
samfundets mangeartede musiktilbud. 
Det er målet at eleverne skal kunne akkorderne D, 
Dm, A, Am, G, E, Em, og C 
 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 
Hvilke personlige mål er der for 
undervisningen? 

Det er målet for undervisningen at eleven får 
kendskab og kompetencer til at kunne spille sange 
efter becifringer. 

De sociale mål for undervisningen er sammenspil. 
At spille sammen kræver at man tager hensyn til 
hinanden og bruger energi på at indgå i en 
sammenhæng. 

De personlige mål for undervisningen er at den 
enkelte elev opnår en tiltro til sig selv som 
udøvende på guitar. Således at eleven på sigt vil 
kunne spille guitar foran andre. 

 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Undervisningen er opdelt i 4 faser.  
Eleverne kommer ind og sætter sig i fælleslokalet. 
Vi starter med at sikre os at alle guitarer er stemt. 
Derefter gennemgår vi hvad vi spillede sidste 
lektion. 
Så gennemgår vi i plenum den/ nye akkorder eller 
sange. 
Derefter bliver eleverne delt ud i grupper og hvor 
de kan sidde og øve sig sammen i mindre grupper, 
alt efter sang og niveau. 
Til sidst samles vi igen og det nye gennemspilles og 
der aftales hvad vi skal næste gang. 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Vi benytter guitarer og sange der bliver printet ud 
fra div internetportaler. 



 

 

 

 

 

 

 

Der ud over bruger eleverne oversigtsark med de 
akkorder der benyttes i undervisningen.  

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

I begynderguitar arbejdes der med den enkelte 
elevs instrumentale viden og færdigheder og med 
klassens fælles musikalske udtryk i sammenspil. 
Der kan fx være fokus på forståelsen af forskellige 
musikalske roller, lydhørhed og det at kunne 
træffe kvalificerede musikalske valg. 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Vi har i undervisningen meget fokus på at alle 
efterlader grønne fodspor, og at der tages hensyn 
til hvad den enkelte byder ind med.  
Der arbejdes i små grupper, hvor eleverne er 
blandt andet, er sammensat efter niveau. På den 
måde føler de eleverne sig i mindre grad udstillet. 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Vi runder undervisningen af hver gang med 15 min 
hvor vi i plenum kigger på hvor langt vi er kommet, 
og hvad vi skal næste gang. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Der differenceres i valget af numre og valget af de 
akkorder som eleverne skal øve sig på. 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 
Indgang til lokalet? 
Hvordan sikres en tryg fysisk ramme? 

 

Der er 10 elever på holdet og én underviser. Der 
bliver undervist i skolens musiklokale, der udover 
at have et stort fællesrum, har 2 mindre øverum. 
Eleverne bliver efter en opsamling/ instruktion 
opdelt i grupper hvor de øver differentieret. 



Indholdsplan 2021-2022                                                                         
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag: Tidsrejse Underviser: MB 

Mål for undervisningen                                                    
 

Målet med undervisningen i tidsrejsen er at 
give eleven et indblik i det samfund gennem 
historie og geografisk placering, som 
han/hun skal ud og være en aktiv del af. 
Endvidere er hensigten at skabe en 
forståelse for samfundets opbygning, og 
hvilke rettigheder, som hver enkelt borger i 
Danmark har og andre steder i verden.  
Eleven skal arbejde imod at danne sine egne 
meninger om sit liv, og en holdning til de 
udvalgte emner. 
 

Fagets indhold                                                                        
 

Indhold i undervisningen: 

- Demokrati og Folketinget 
- Straf og ret 
- Velfærdssamfund 
- Europa - EU 
- Globalt – Magtbalancen i verden 
- Danmarks historie og verdens 

udvikling 
 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                              

Typisk starter undervisningen med et oplæg 
ved TV-indslag, nyheder, dokumentar, en 
tekst, oplæg fra lærer eller oplæg fra en 
ekstern person. 
Undervisningen er tilrettelagt, så eleverne 
skal være en aktiv medaktør i klassens 
debat. Der tages hensyn til at ikke alle elever 
kan læse. 
Der afholdes små prøver undervejs, som kan 
være mundtlige, projektorienteret eller 
udformet som Kahoot. 
 
 

Undervisningsmaterialer                                                    - Avis artikler 

- TV indslag, nyheder – TV og radio 

- Dokumentar (DR, TV2 og Youtube) 

- Educas historie platform 



Almene perspektiver                                                           Tidsrejseundervisningen er et dannelsesfag, 
som træner eleven, og tvinger den enkelte til 
at skulle forholde sig til sit eget- og andres 
liv. 
I arbejdet med demokrati og 
velfærdssamfund kommer eleven naturligt til 
at skulle tage stilling og ikke mindst lytte til de 
øvrige mennesker omkring sig. Denne 
meningsudveksling og aktiv lytning er utrolig 
vigtig i deres dannelse på vej mod at blive 
nyttige og aktive samfundsborgere. 
I undervisningen om verden omkring dem 
stifter eleven bekendtskab med andre 
religioner, levestandarder, kulturer og 
værdier. 
 

Sociale og personlige 
perspektiver 
 

Demokrati, ytringsfrihed og tolerance for 
andre mennesker er byggestene for klassens 
samvær. Alle har en stemme og forskellige 
meninger, og det skal man kunne rumme i 
dette fag. 

Status og evalueringsformer                                    
 

Efter hver periode med et emne afsluttes det 
med en opsamling, og et selvvalgt projekt. 
Afslutningen på emnet kunne også være 
mundtlig fremlæggelse, online besvarelse 
eller ekskursion.  
I arbejdet med det selvvalgte projekt skal 
eleven begrundet valget, og ligeledes 
evaluere indholdet og udbyttet af 
undervisningen. 
 

Differencering                                                                Tidsrejse stiller ikke krav til boglige 
kompetencer, så alle kan deltage.  
Der differenceres imellem elevernes aktive 
deltagelse, og derved laves gruppe 
dannelsen. 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 

 

Tidsrejse foregår primært i et klasselokale.  
Vi bruger ikke afskærmning, da det er vigtigt at alle 
kan se hinanden, når vi snakker om dagens 
forskellige emner.  
Smartboard bliver i vid udstrækning benyttet, og 
eleverne er derfor alle vendt samme vej. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode/klasserumsledelse Underviseren fungerer indledende som 
oplægsholder og herefter diskuterer vi i plenum. Vi 
evaluerer til sidst og aftaler videre forløb i 
fælleskabet, således at alle får indflydelse. 
Det forventes, at alle respekterer andres 
synspunkter, og det accepteres ikke, at man 
afbryder når andre taler. 

  



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag:  Afspænding Underviser:  Mette Pedersen 

Fagets indhold                                                                        
Hvordan sikres det at undervisningen 
står mål med Fælles mål?  
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

 

Afspænding tager udgangspunkt i dele af fælles 
mål for idræt.                                         
Kompetenceområde: Alsidig idrætsudøvelse 
Kropsbasis – Eleven har viden om koncentration i 
relation til kropskontrol. 
Kompetenceområde: Krop, træning og trivsel   
Krop og identitet – Eleven har viden om kroppens 
betydning for psyke og identitet. Eleven kan 
vurdere fysisk aktivitets effekt på krop og identitet. 
Kompetenceområde: Idrætskulturer og relationer 
Samarbejde og ansvar – Eleven kan vurdere 
samspillet mellem individ og fællesskab i 
idrætsaktiviteter.  
At gå på efterskole er vildt sjovt, men man kan 
også blive vildt træt og have brug for slappe af og 
få ny energi. Eleverne skal både sammen og hver 
for sig lave øvelser, der giver en dejlig ro i hoved, 
krop og sjæl. Disse vil være overfør bare til brug i 
elevernes stilletime eller til pauser i hverdagen.                                                                                                                                                                                                   
Der laves øvelser med åndedræt, terapibolde, 
ballstick, boldtryk på briks, musik, body scan samt 
zen tangels. Individuelt og sammen med andre 
oplever eleverne fordybelse og velvære, muliggør 
ny energi samt få kendskab til egne og hinandens 
grænser. Eleverne vil kunne give sig selv og andre 
boldmassage eller bare komme og deltage uden 
andet formål end ”mig tid” 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 
Hvilke personlige mål er der for 
undervisningen? 

Faglige mål: Viden om mulige metoder til øget 
kropsbevidsthed, opmærksomhed samt metoder 
der understøtter lav tonus og arousal. 
Sociale mål: Sociale mål: 
Den enkelte skal opleve en forståelse af holdets 
deltagere har hver sin måde at opleve deres 
kroppe på. Eksempelvis kunne respektere og 
efterleve hvis en elev oplever ubehag hvis en 
anden elev er for fysisk tæt på. Kunne følge 
undervisningens fælles mål så alle inkluderes 
individuelt underforstået tage hensyn. Hjælpe 



hinanden undervejs så der opstår 
fællesskabsfølelse. 
Personlige mål: Kunne italesætte både over for sig 
selv, en lærer eller andre elever hvad der sker i 
deres krop når de har både gode og lidt mere 
udfordrende fysisk og psykiske oplevelser. F.eks. 
hvad har jeg behov for hvis jeg ikke kan sidde 
stille, hvis jeg har svært ved at koncentrere mig 
ect.. Opleve at de ved hvordan de kan skabe ro i 
en til tider travl hverdag. 
Opleve tillid til at omgivelserne, både lærer og 
elever på holdet, passer på mig så den enkelte tør 
øve sig og udfordrer sig selv ved tæt fysisk kontakt.  

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Første gang tales om forventninger til hvad 
afspænding er og hvad man gerne vil have ud af 
det. 
Der er fast program, hvor der stadigvæk er 
mulighed for individuelle tilpasninger så alle kan 
deltage:  
-Der startes med Zen tangels for at muliggøre at 
fokus kommer fra hoved til krop og det kognitive 
afspændes via dette. 
- Herefter benyttes MusiCure under resten af 
afspændingen 
-Vejrtrækningsøvelser 
-Bodyscan 
-Vejrtrækningsøvelser 
-Individuel boldtryk med skumbold på briks 
-Elever udfører tryk med terapibold på hinanden 
på gulvet 
- 10 min selvvalgt øvelse som afslutning. 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Massagebriks, yogamåtter, tæpper, hovedpuder, 
terapibold, ballstick, skumbolde, 
MusiCure(evidensbaseret musik der følger 
hvilepuls taktslag 60) og Zen tangels.            
Boldtryk ud fra ergoterapeutiske principper i 
forhold til trygbehandling.  

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Som elev på Sofie Rifbjerg Efterskole skal den 
enkelte blive bevidst om egne psykiske, fysiske og 
sociale kompetencer. Ved at undervises 
afspænding bevidstgøres eleven om egne 
ressourcer. Muliggørelse af yderligere selvindsigt 
både individuelt og som en del af et fællesskab 
skaber grobund for yderligere udvikling. 



Ved at mestre en bred vifte af teknikker til bl.a. at 
dæmpe uro, forebygge spændinger i kroppen og 
afhjælpe søvnproblemer muliggøres forhåbentlig  
øget velvære, kropsbevidsthed og livskvalitet. 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Robusthed muliggøres ved et trygt 
undervisningsmiljø hvor eleverne oplever der er 
plads til alle. Der arbejdes individuelt med egen 
udvikling ud fra fælles faglig viden.  Trygheden 
opstår via accept af egne og andres ressourcer 
med udgangspunkt i undervisning hvor 
forventninger og ressourcer er tilpasset til den 
enkelte. Herigennem opnås dernæst et fagligt 
socialt trygt fællesskab. De individuelle 
tilpasninger muliggøres via 
undervisningsstrukturen status og 
evalueringsformer. 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Der anvendes ikke prøver eller test.  
Der er verbal evaluering i forhold til hvad, der 
virker bedst for den enkelte elev. 
Erfaringsudveksling eleverne imellem i forhold til 
hvad der virker og hvad de benytter i deres 
hverdag på skolen.  
Forslag og afprøvning af andre metoder til de 
elever der har svært ved den fysiske kontakt og 
berøring. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

De elever der har svært ved kropslig ro over 
længere tid får egen aftale om hvordan de 
undervejs kan arbejde med dette mens 
undervisningen er i gang. Når behovet for 
bevægelse opstår henvender de sig med 
øjenkontakt eller en finger i vejret. Derefter kan de 
eksempelvis sidde op, benytte ballstick, hjælpe 
med at give andre boldtryk…                                   
Der differentieres i sværhedsgrad, kravsætning og 
deltagelse ud fra elevens individuelle 
forudsætninger, ønsker, udfordringer og 
fokuspunkter. 
 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 
Indgang til lokalet? 
Hvordan sikres en tryg fysisk ramme? 

Undervisningen foregår i et lokale, hvor der er 
mulighed for at eleverne ubesværet kan have 
deres egen plads uden at komme i for tæt fysisk 
kontakt med andre elever.  
Så vidt det er mulig placeres eleverne i en cirkel 
for at opnå en følelse af, man ikke er alene selvom 
man fysisk ligger langt fra hinanden. Cirklen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 muliggør også øjenkontakt som virkemiddel til 
kommunikation så det verbale sprog ikke er 
forstyrrende. 



Indholdsplan 2021-2022                                                                         
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag: Min it-rygsæk Underviser: MA 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 

Svært ved at få tanker ned på papir og finde de 
rigtige bogstaver? Er læsning og skrivning 
noget, du generelt prøver at undgå? 

Læse- og skrivevanskeligheder kan være 
begrænsende, men vi tror på, at alle kan opnå 
deres fulde læse- og skrivepotentiale med den 
rigtige støtte. 

Undervisningen henvender sig særligt til 
elever med dysleksi, samt de elever, der 
anvender læse- og skriveunderstøttende 
hjælpemidler. 
 
Der fokuseres på, at der skal være et godt 
læringsmiljø, hvor der er plads til den enkelte 
elev uanset, hvilke forudsætninger og 
udfordringer man måtte have. 
 

Fagets indhold                                                                       
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

Der arbejdes med individuelle forløb, som 
tager udgangspunkt i den enkelte elevs 
nærmeste udviklingszone. 

 

Eleven vil stifte kendskab til App-writer og 
andre it-kompenserende hjælpemidler. 

Læse- og skrivevanskeligheder kan være 
begrænsende, men vi tror på, at alle kan opnå 
deres fulde læse- og skrivepotentiale med den 
rigtige støtte. 

Med f.eks. AppWriter får du hjælp til at læse og 
skrive gennem en række funktioner såsom 
tale-til-tekst, ordforslag og OCR-scanning. 

Eleven skal stifte bekendtskab til følgende: 



 Oplæsning: Et oplæsningsprogram kan 
læse en tekst højt for eleven( tekst til 
tale) når teksten er i digital form. 

 Ordforslag: Hjælper eleven til at stave 
ord ved at komme med forslag ud fra de 
bogstaver eleven skriver. 

 Tale til tekst: Tale til tekst giver eleven 
mulighed for at tale til enheden, som 
derefter skriver det for denne. 

 Scanning og OCR: Gør det muligt at få 
teksten overført til digitalt form, som 
derefter f.eks. kan oplæses. 

 

 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Undervisningen tilpasses som udgangspunkt 
individuelt til den enkelte elev.  
 
Undervisningen starter med minimum 30 
minutters læsning. Herefter er det muligt  
fortsat at læse eller arbejde med skriftlige 
opgaver enten på digitale platforme eller 
bøger. 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Eleverne opfordres til at anvende NOTA som 
platform til at læse alderssvarende litteratur. 
 
Endvidere vi benytter forskellige digitale 
platforme såsom Gyldendal, Clio mm. 
 
Eleverne præsenteres også for 
skriveskabeloner der kan være 
understøttende for dem. 
 
  

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

De fleste elever oplever det at lære at læse 
og skrive som noget spændende - en ny 
verden åbner sig for dem.  
 
En lille gruppe elever har dog så store 
vanskeligheder, at de har brug for at lære det 
på en anden måde. Det er vigtigt, at vores 
gruppe af unge mennesker får udviklet deres 



læse- og skrivefærdigheder, så de bedre kan 
begå sig på lige fod med andre unge. 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 

Vi arbejder på at skabe små succeser, der 
kan give overskud til at arbejde med nye og 
større mål.  
 
Vi forsøger at skabe et læringsrum, hvor der 
er trygt og rart at være. Hvor der er plads til 
at have en dårlig dag, men alligevel få det 
bedste ud af undervisningen.  
 
Vi giver plads til hinanden og respekterer 
hinandens udfordringer.  
 
Vi lærer af hinanden. 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Der er i samarbejde med den enkelte elev 
opstillet delmål, der tager udgangspunkt i 
den nærmeste udviklingszone.  
 
Der vil løbende evalueres på de opstillede 
mål, hvorefter der vil blive sat nye delmål. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn? 

Vi tager individuelle og særlige hensyn ved at 
have fokus på at skabe et trygt læringsmiljø.  
 
Der skal være plads til, at vi har forskellige 
kompetencer og udfordringer. 
 
Gennem dialog med underviser og elev, 
tages der individuelle og særlige hensyn.  
 
 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 
 

Undervisningen foregår på skolen. Der vil 
være mulighed for at lave afskærmning, 
såfremt en elev måtte have behov for dette. 
 
 

Metode/klasserumsledelse Undervisningen tilstræbes at være varieret 
med tydelige mål for læringen. 
Der er som udgangspunkt faste rutiner, samt 
tydelige og præcise udmeldinger.  
 
Undervisningsmiljøet skal være præget af en 
respekt for hinandens forskelligheder og med 
en dialogisk holdning. Lydniveauet skal være 
så alle kan lide at være i klasserummet.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det relationelle arbejde er vigtigt og vil blive 
prioriteret højt. 
 
Der vil blive taget højde for den fysiske 
indretning i forhold til den enkelte elev. 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag:  Mig og mine 7 sanser Underviser:  Mette Pedersen 

Fagets indhold                                                                        
Hvordan sikres det at undervisningen 
står mål med Fælles mål?  
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

 

Vi skal udfordrer vores 7 sanser og grine 
kærligt af os selv og hinanden. Alle oplever 
verden på deres helt egen måde og det er 
gennem vores sanseoplevelser vi kan lærer 
mere om hvem vi hver især er og hvorfor vi 
alle er forskellige.                                                                                                                                                  
Hvorfor kan jeg ikke lide andre rører ved mig – 
Hvorfor kan jeg bedst lide at bevæge mig i 
stedet for at sidde ned – Hvorfor er en gåtur 
godt for mine sanser – Hvorfor kan jeg ikke 
smage løg hvis jeg lukker øjnene og holder 
mig for næsen. Hvad og hvordan kan jeg fodre 
mine egne sultne sanser med så jeg kan 
mærke hvem jeg er.                                                                                                                                        
Sammen skal vi råbe, være stille, trampe, 
snurre, smage og vigtigst af alt grine og turde 
prøve nye ting. Elven vil lærer hvordan 
hjernen fortæller den enkelte, hvordan de selv 
og de andre oplever verden. At sanse er at 
leve hver vores liv sammen med andre. 
 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 
Hvilke personlige mål er der for 
undervisningen? 

Faglige mål:  
Viden om hver af de syv sanser både fagligt 
og praktisk. Hjernens måde at fortælle hvad vi 
sanser både fagligt og praktisk. 
De vigtige sanser (indre sanser): den taktile, 
den vestibulære og den proprioceptive sans. 
De suppelerende sanser (ydre sanser): den 
visuelle, den auditive, den olfactoriske og den 
gustatoriske sans. 
Sociale mål: 
Den enkelte skal opleve en forståelse af 
holdets deltagere har hver sin måde at opleve 
deres liv på. Eksempelvis kunne respektere og 
efterleve hvis en elev har en taktil sans der 
hurtigt overstimuleres og oplever ubehag hvis 
en anden elev er for fysisk tæt på – tager man 
hensyn fordi man ved det er vigtigt ikke at 
sætte sig helt tæt ved siden af denne elev. 
Personlige mål: 



Blive bevidst om hvilke sanser, der påvirker 
den enkeltes hverdag, Kunne italesætte både 
overfor sig selv, en lærer eller andre elever 
hvad der sker i deres krop når de har både 
gode og lidt mere udfordrende fysisk og 
psykiske oplevelser. F.eks. hvad har jeg 
behov for hvis der er høje lyde, hvis jeg ikke 
kan sidde stille, hvis jeg har svært ved at 
koncentrere mig ect..  
Opleve tillid til at omgivelserne, både lærer og 
elever på holdet, passer på mig så den 
enkelte tør øve sig og udfordrer alle 7 sanser.  
 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Teoretisk viden altid koblet med 
praksisøvelser. Fast start med fællesrunde og 
fast afslutning med 5 min. 
vejrtrækningsøvelser med fokus på 
proprioceptive sans. Selve undervisningen 
progredieres for hver gang med en ny sans 
koblet på elevernes praksisøvelser fra sidste 
gang.  
 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Der benyttes: diverse redskaber tilknyttet den 
enkelte sans og fast hver gang : ballstik, 
luftpuder, tørklæder, bolde i forskellige 
strukturer  

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Som elev på Sofie Rifbjerg Efterskole skal den 
enkelte blive bevidste om egne psykiske, 
fysiske og sociale kompetencer. Ved at 
undervises i de syv sanser bevidstgøres 
eleven om egne ressourcer.  Muliggørelse af 
yderligere selvindsigt både individuelt og som 
en del af et fællesskab skaber grobund for 
yderligere udvikling. 
 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Robusthed muliggøres ved et trygt 
undervisningsmiljø hvor eleverne oplever der 
er plads til alle. Der arbejdes individuelt med 
egen udvikling ud fra fælles faglig viden.  
Trygheden opstår via accept af egne og 
andres ressourcer med udgangspunkt i 
undervisning hvor forventninger og ressourcer 
er tilpasset til den enkelte. Herigennem opnås 
dernæst et fagligt socialt trygt fællesskab. De 
individuelle tilpasninger muliggøres via 
undervisningsstrukturen status og 
evalueringsformer. 



 

 

 

 

 

 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Inden hver undervisningsgang tales om hvad 
lærte vi sidst og hvad kan vi bruge det til. Det 
er eleverne der skal fortælle hinanden om 
hvordan de oplevede sanseopgaverne. Dette 
for at give ejerskab over egen læring og 
muliggøre tilpasning og eventuel 
differencering af dagens undervisning.                
Jo længere i forløbet vi kommer, når der er 
viden og tillid opbygget vil eleverne skulle 
undervise hinanden. 
Hver gang laves fælles afslutning med 
opsummering af dagens forløb og elevernes 
oplevelser samt uddybning af eventuelle 
spørgsmål.  

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Den første gang vil der være fælles 
undervisning med introduktion og fælles 
rammesætning for hvordan vi skal lære 
sammen.                                               
Efterfølgende undervises der i flere sanser og 
forskellige parallel forløb af de enkelte sanser 
ad gangen. Der sikres individuelle og særlige 
hensyn ved fællesrunde inden start hvor den 
enkelte fortæller lidt om hvordan de har det i 
dag. Undervisningen gradueres så alle kan 
deltage med de forudsætninger og ressourcer 
den enkelte har den dag. F.eks hvis en elev 
har sovet dårligt kan der være behov for at 
denne elev deltager med sine egne opgaver i 
sit eget hjørne for senere i undervisningen at 
deltage i fællesopgaver.  

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 
Indgang til lokalet? 
Hvordan sikres en tryg fysisk ramme? 

 

Undervisningen foregår i gymnastiksalen hvor 
der er rig mulighed for at opdele lokalet i 
mindre enheder der passer til den enkelte. 
Dette lokale indrettes fra gang til gang med 
udgangspunkt i dagens sans og den enkeltes 
behov for at muliggøre deltagelse. 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag:  Salg og service Underviser: Betina F Dahlbom (BD)  

Fagets indhold                                                                        
Hvordan sikres det at undervisningen 
står mål med Fælles mål?  
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

 

Der arbejdes frem mod, at eleven: 
 
-At eleven får mod og lyst til at arbejde med 
Salg og service 
 
-Vedligeholder de 4 regn arter kompetencer, 
eleven har tilegnet sig, samt arbejder på at 
tilegne sig nye færdigheder, der muligvis viser 
sig at være mangelfulde . 
.    
 
-  formulere sig skriftligt og mundtligt. Lærer 
hvordan man snakke til en kunde, 
 
-Sætte sig ind i og udtrykke sig såvel mundtligt 
som skriftligt om fremgangsmåder og 
løsninger i forbindelse med salg og service 
problemstillinger. 
 
-Forberede og gennemføre mindre 
præsentationer af eget arbejde med salg og 
service.  
 
-Arbejde individuelt og sammen med andre 
om praktiske og teoretiske problemstillinger, 
problemløsning samt øvelse. 
-Kende, vælge og anvende hensigtsmæssige 
hjælpemidler, herunder konkrete materialer, 
lommeregner og it, bl.a. til eksperimenterende 
udforskning af salg og service sammenhænge 

 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 
Hvilke personlige mål er der for 
undervisningen? 

Indhold i undervisningen: 
Der afklares, hvilke færdigheder eleven har 
tilegnet sig og hvilke færdigheder, der ønskes 
styrket. Dette gøres ved samtale og test ved 
skolestart. Ud fra disse samtaler og test, 
udformes en prøve, der viser hvor eleven står 
ved skoleårets afslutning. 



 

 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Undervisningen tager udgangspunkt i den 
enkelte elevs behov og tilrettelægges derefter. 
Vi arbejder med generelle behov i fælles 
plenum. De vanskeligheder eleverne ønsker 
hjælp til, afdækkes ved samtale. Her afklares 
også, hvordan eleven lærer bedst og 
undervisningsformen afspejler, i videst muligt 
omfang, dette ønske.     

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Der arbejdes med materialer, der giver eleven 
tryghed, samt en tilpas stor udfordring til, at 
eleven oplever succes og faglig udvikling.  
 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Der arbejdes med, at eleverne oplever, at de 
bliver i stand til kritisk at vurdere salg og 
service anvendelse således, at de bliver i 
stand til at tage ansvar og øve indflydelse i det 
demokratiske fællesskab. 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Der arbejdes med tanken om nærmeste 
udviklingszone. At eleven opøver sociale og 
faglige kompetencer, ved at tage 
udgangspunkt i det, de mestrer og bygge 
videre herfra.   
Åbenhed om, at samtlige elever er med til at 
sætte egne mål. Dette gør eleverne bevidste 
om, at der er forskellige mål for alle elever 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Hvert forløb startes med en tydeliggørelse af 
forløbets mål for den enkelte elev. Ved 
forløbes slutning inddrages eleverne i formativ 
evalueringen. Dette gøres ved, at der 
evalueres om der har fundet læring sted. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Der differentieres ved at stille opgaverne 
således, at alle kan være med og byde ind på 
det niveau, den enkelte elev er på. 
 
 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 
Indgang til lokalet? 
Hvordan sikres en  

 

Salg og service forgår i et undervisning lokale 
lokale med mulighed for kortere relevante 
ekskursioner og vil være tilrettelagt således at 
forestående krav og regler i forbindelse med 
sikkerhed omkring Covid-19 kan overholdes. 



Indholdsplan 2021-2022 
 for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

 

Fag: Verden omkring os Underviser: MA 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen? Hvilke sociale mål er 
der for undervisningen? 
 

Undervisningen i ”Verden omkring os” tager 
udgangspunkt i de aktuelle problemstillinger og 
temaer, der opstår både på skolen, lokalt, nationalt 
og internationalt.  
Målet med undervisningen er, at eleverne individuelt 
og i plenum skal have mulighed for, at tilegne sig 
viden, samt forholde sig til deres nære og fjerne 
omverden. 
Vi forsøger at skære igennem 
informationssamfundets strøm af fake news ligesom 
det er et mål, at vi skærper vi vores kritiske sans og 
prøver kræfter med at bearbejde og formidle vores 
egne historier. 

Fagets indhold                                                                       
Hvilke faglige emner indgår? Hvilke 
kurser, forløb og SRE- prøver? 
 

Verden omkring os: 

 På efterskolen/SRE news 

 Ultra news eller andre medier med aktuelle 
nyheder. 

 Livsformer 

 Livskvalitet 

 Social udstødelse 

 Grupper og fællesskaber 

 Levevilkår og livsformer 
 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 
 

Undervisningen starter hver gang med at dagens 
topaktuelle nyheder danner belæg for samtaler i 
plenum eller mindre grupper. 
 
 
 
Undervisningen varierer mellem fælles oplæg i 
klassen og individuel tilegnelse af aktuel viden. 
 
 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 
 

Clio online. Samfundsfagsportal 7-9 kl. 
DR.dk/skole 
TV2 nyhederne 
Samfundsfag.gyldendal.dk 
Ultranews 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier 
 

Eleverne præsenteres for aktuelle temaer og 
problematikker fra deres nære og fjerne omverden. 
Eleverne skal tilegne sig personlige, sociale og faglige 
forudsætninger for at træffe deres egne valg i det 
samfundsfællesskab, de skal leve i. 
Den enkelte elev kan i faget tilegne sig viden om livet 
i praksis samt, hvad det indeholder og kræver. 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
 

Robusthed og social tænkning inddrages ved: 

 at forøge den enkelte elevs viden og 
erfaringer, både personligt og fagligt. 

 at udvikle ansvarlighed over for sig selv og 
andre. 

 at eleven forholder sig til sin egen omverden. 

 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 

elevernes læring? 
 

Undervisningen evalueres efter hvert emnes 
afslutning og elevens udbytte evalueres løbende og 
dokumenteres bl.a.  i elevprofilen. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn? 
 
 

Undervisningen vil som regel foregå som 
gruppeundervisning, hvor der tages individuelle 
hensyn til den enkelte elevs forståelsesverden og 
faglige niveau.  Alle skal have en følelse af, at kunne 
biddrage til gruppen samt få et fagligt udbytte. 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag:  Lystfiskeri Underviser:  SA 

Fagets indhold                                                                        
Hvordan sikres det at undervisningen 
står mål med Fælles mål?  
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

 

 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 
Hvilke personlige mål er der for 
undervisningen? 

Målet for faget lystfiskeri er, at eleverne får et 
grundlæggende kendskab til at fiske med 
stang.  
At eleverne forbedre deres øje-hånd 
koordination og deres generelle motorik. 
At eleverne oplever et stærkt fællesskab og en 
personlig udvikling af deres sociale 
færdigheder.  
At eleverne når at opleve en personlige 
succes ved at fange en fisk. 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Vi mødes til undervisningen ved naturlokalet, 
hvor alle bliver udstyret med fiskegrej, hvis de 
ikke har det med hjemmefra. 
Vi cykler til et spot, der kommer til at afhænge 
af vejr og vind. 
Vi fisker ved den havn eller kyst vi vælger og 
snakker om hvilket grej vi vælger og hvorfor.  
Vi prøver nye metoder og grej hver gang for at 
udvikle og afprøve vores færdigheder. 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Cykel, fiskestang, line, endegrej, fornuftig 
påklædning. 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Når eleverne har et fælles fokus lærer de 
gennem sammenspilsprocessen at 
samarbejde. 
Vi lærer at bruge naturen på en god måde 
med respekt for miljøet. 
De fisk vi fanger bliver enten sat fri eller brugt 
på en bæredygtig måde. 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 

Eleverne vil i undervisningen lære praktiske 
strategier til at indgå i grupper. Det tilstræbes, 
at eleverne lærer om deres personlige- og om 
gruppens forudsætninger for at kunne indgå 
på lige vilkår i en gruppe.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Undervisningen differentieres så vidt muligt i 
forhold den enkelte elevs individuelle behov.  

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Undervisningen evalueres fra gang til gang, da 
der kan være ting der skal rettes til afhængig 
af vejr, vind og årstid. 
I den proces består en del af indlæringen. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Det er svært at ændre på f.eks. vejret som kan 
være en afgørende faktor for mange der 
fisker, men undervisningen tager 
udgangspunkt der, hvor eleverne befinder sig. 
For at fange en fisk skal der som regel være 
en portion held til stede og det fordrer en del 
tålmodighed hos deltagerne.  

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 
Indgang til lokalet? 
Hvordan sikres en tryg fysisk ramme? 

 

Vil vi fortrinsvis fiske i de farvande der ligger 
inden for cykelrækkevidde fra skolen. Dvs. 
Guldbord, Nordskoven og Alstrup Strand. 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag: Kreativ hverdag Underviser: JR 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 

At elevens egne ideer kan blive omsat til 
virkelighed i en kreativ og skabende proces. 
Det er målet, at eleverne oparbejder 
handlemuligheder, der gør dem i stand til at 
lave produktioner, hvor de bruger egne 
produkter og allerede færdige produkter på en 
ny og kreativ måde.  
 
Sigtet er, at eleverne opbygger tro på egne 
evner og oplever sig som en skabende og 
medbestemmende del af fællesskabet.  
 
 

Fagets indhold                                                                       
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

Indhold i undervisningen: 
 
Der arbejdes med idé dannelse, hvor vi bruger 
allerede eksisterende produkter på en ny og 
kreativ måde.  
Der arbejdes med håndværksmæssige 
færdigheder, der også ligger i faget håndværk 
og design. 

 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Undervisningen tager udgangspunkt i 
elevernes egne ideer. Herefter afklares, hvilke 
materialer, samt håndværksmæssige 
færdigheder, der skal til, inden ideen kan 
realiseres. Eleverne bevidstgøres i processen 
om arbejdets omfang og realiserbarhed. Den 
daglige rutine hviler på samtalen om, at 
justeringer er en vigtig del af den skabende 
proces. Samtalerne og justeringerne sker 
løbende i produkternes tilblivelse. 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Der bruges materialer fra de kreative og 
håndværksmæssige værksteder. Derudover er 
det allerede færdige produkter, fra gemmer 
eller genbrugsforretninger, der er 
grundsubstansen i faget. 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 

Faget giver eleven indsigt i at vi lever i en 
”brug og smid væk” kultur. Faget giver også et 
indblik i, at vi selv er aktører i denne kultur og 
dermed kan være med til at ændre den.  Faget 



 

 

 

 

 

dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

vil fokusere på, at klodens resurser er 
begrænsede, samt fornuften i at tænke 
bæredygtigt. Faget giver eleven oplevelsen af 
at være medbestemmende og aktiv deltager i 
samfundet. 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Undervisningen bygger på elevernes egne 
ideer og drømme. Målet er at eleverne tør 
tænke og dele egne ideer og komme med 
input til andres ideer. På denne måde oplever 
eleverne, at egne og andres ideer kan styrkes 
og blive til virkelighed ved at deles med andre. 
Den daglige rutine i at samtale, når der opstår 
forhindringer, er en god øve-bane i at lære at 
navigere i eget liv. 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Det tilsigtes at elevernes produkter udstilles.  
En bevidstgørelse af processens læring, 
sikres ved løbende samtaler og en evaluering 
af hele forløbet til sidst. Ved slut-evalueringen 
er fokus på, hvordan ideen har udviklet sig, 
samt hvilke strategier eleven gjort brug af 
under vejs. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Arbejdet bygger på elevernes egne ideer, så ingen 
arbejdsproces eller produkter kommer til at være 
ens. Arbejdet vil bygge på elevens forudsætninger 
og tilpasses elevens formåen, ved løbende samtale 
i processen. 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 

 

Undervisningen vil foregå i vores krea-lokale. 
Eleverne har god plads og der er mulighed for at 
skærme sig, hvis det er et behov. 

Metode/klasserumsledelse Undervisningen tilstræbes at være varieret med 

tydelige mål for læringen. Faste rutiner ved 

start og slutning af hver lektion. Det relationelle 

arbejde er vigtigt og vil blive vægtet højt.  

   



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag: Drengeliv  Underviser: CBS  

Fagets indhold                                          
Hvordan sikres det at undervisningen 
står mål med Fælles mål?  
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

 

Faget Drengeliv tager udgangspunkt i Fælles 
målene for Sundheds- og seksualundervisning 
og familiekundskab. Der arbejdes frem mod, 
at eleverne opnår viden om og kan vurdere 
egen og andres sundhed og trivsel. Hertil skal 
eleverne have grundlæggende viden om 
normer, rettigheder for krop og køn og 
seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv. 
 
Faglige emner: 
 
Sundhed og trivsel 
 

 Sundhedsfremme 

 Livsstil og levevilkår 

 Ulighed i sundhed 

 Personlige grænser 

 Relationer 

 Seksuel sundhed 

 
Køn, krop og seksualitet 
 

 Normer og idealer 

 Seksuelle rettigheder 

Der er ikke deciderede prøver i Drengeliv, 
men vi bruger Sex og samfunds 
undervisningsportal hvori der findes quizzer 
der er målrettet skolen målgruppe. 
 

Mål for undervisningen                             
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 
Hvilke personlige mål er der for 
undervisningen? 

Drengeliv tager udgangspunkt i 2 
hovedemner: 
 

 Sundhed og trivsel 

 Køn, krop og seksualitet 

 
Hovedemnerne skal understøtte elevernes 
mulighed for at tage stilling til egne holdninger 



og ikke mindst mulighed for at deltage i 
samtaler/diskussioner med andre mennesker. 
 
Eleverne bliver i undervisningen udfordret på 
deres personlige grænser via arbejdet med 
egne og andres følelser og eksempelvis 
holdninger til seksualitet. Det stiller store krav 
til elevernes Robusthed, som vi arbejder 
sideløbende med i Drengeliv. 
 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                               
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Udgangspunktet i Drengeliv er, at 
underviseren forbereder mindre emner der 
indgår i fagets to hovedemner. 
 
Eleverne i Drengeliv har mulighed for at 
komme med forslag til kommende emner, og 
det er både aktuelle emner og emner, som 
eleverne finder interessante. 
 

Undervisningsmaterialer              
Hvilke materialer benyttes? 

Materiale fra sundhedsstyrelsen 
Materiale fra Sex og samfund 
Materiale fra WHO og FN 
Diverse dokumentarer primært fra mitcfu.dk, 
dr.dk og filmstriben.dk 

Materialer fra Robusthed.dk 
Eget produceret materiale 
 

Almene perspektiver                                  
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Udgangspunktet for Drengeliv er at give hver 
enkelt elev mulighed for at udvikling egne 
holdninger og anerkendelse af andres 
holdninger. 
Der lægges meget vægt på, at eleverne 
oplever, at Drengeliv er et sted med en stor 
grad af fortrolighed, og de har tillid til, at emner 
der tages op i undervisningen ikke 
videreformidles til andre.  
FNs menneskerettigheder er et centralt punkt i 
undervisningen, da vi både arbejder intenst 
med både personlige og seksuelle rettigheder. 
 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Drengeliv arbejder meget med Robusthed 
både direkte og indirekte. Elever skal forholde 
sig til og udvikle sig individuelt via følgende 
hovedpunkter: 

 At turde gå i det tøj man har lyst til, og 

acceptere at andre gør det samme. 



 At kunne tåle at blive fravalgt som 

kæreste, og hvilke værktøjer kan man 

bruge til selvhjælp? 

 At sætte egne grænser ift. hvad man 

selv er klar til. 

 At stå ved egne holdninger, og ikke 

bare overtage andres. 

I drengeliv er det essentielt, at der er tillid, hvis 
vi sammen skal skabe et trygt 
undervisningsmiljø. Tilliden skabes via 
fortrolighed og oplevelsen af, at andre 
accepterer dine og andres holdninger. 
Undervisningen er primært individuelt tilpasset 
ved, at undervisningsmaterialet primært er film 
dokumentarer på dansk eller tekst i så 
begrænset omfang at det kan læses op uden, 
at eleverne mister koncentrationen.   
 

Status og evalueringsformer                        
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Mange af emnerne der tages op i Drengeliv 
har ikke en facitliste, og den ene holdning er 
ikke nødvendigvis bedre end den anden, men 
det er meget tydeligt om eleverne er 
deltagende i undervisningen og byder ind 
undervejs. Hertil snakker vi altid inden 
undervisningen slutter om, hvordan de har 
oplevet emnet. 
 

Differencering                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn- og hvilke? 

Der tages både hensyn til elevernes 
udgangspunkt i forhold til seksualitet og 
generelle holdninger til omverdenen. 
Elevernes læse- og forståelsesfærdigheder er 
ofte meget forskellige, og det er forskelligt 
hvilken forventning, der er til deres mundtlige 
deltagelse. 
 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 
Indgang til lokalet? 
Hvordan sikres en tryg fysisk ramme? 

 

Drengeliv foregår i Grønt familielokale.   
Vi bruger ikke afskærmning, da det er vigtigt at 
alle kan se hinanden, når vi snakker om 
dagens forskellige emner. Elever der bliver 
presset i løbet af undervisningen, de har 
mulighed for at tage en pause på gangen. 
Smartboard bliver i vid udstrækning benyttet, 
og eleverne er derfor alle vendt samme vej. 
Eleverne har selv valgt deres pladser, og de 
sidder enten i små grupper eller hver for sig. 
De faste pladser og den faste 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

undervisningsstruktur skaber sammen et trygt 
miljø, i et fag der ofte kræver stor Robusthed 
af deltagerne. 
 



Indholdsplan 2020-2021                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag: Lydstudie/Sangskrivning Underviser: SA / BM 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 

Det er målet med undervisningen, at give 
eleverne indblik i, hvordan man kan indspille 
den musik man laver, i en god kvalitet, så den 
kan udgives på forskellige medier. 
Gennem arbejdet med egne eller andres 
sange er det målet at eleverne bliver mere 
bevidste om egne personlige og sociale 
kompetencer. 
 
 

Fagets indhold                                                                       
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

Eleverne vil få hjælp til at skrive deres egne 
sange ud fra egne oplevelser og erfaringer. 
Under processen vil vi snakke om rim, flow og 
tekstens betydning. Eleverne skal forholde sig 
til om det er en glad, trist, energisk eller måske 
vred sang og hvilke virkemidler i musikken, 
man kan bruge til at fremhæve de følelser. 
Gennem undervisningen får eleverne 
Kendskab til studieprogrammet Logic Pro X. 
Eleverne vil lære at lytte til de forskellige dele 
af musikken og lære at skelne mellem bas, 
treble, midtone, reverb, delay sustain, 
compressor mm. 

 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Eleverne vil blive introduceret til brugen af 
lydstudiet og de tilhørende instrumenter og 
software. 
Undervisningen tager udgangspunkt i 
elevernes egne ønsker til numre de gerne vil 
indspille. 
Eleverne vil blive præsenteret for nogle 
teknikker til brug ved sangskrivning, som de 
så skal bruge til at skrive deres egne sange. 
Vi vil arbejde samlet som hold men også hver 
for sig, da nogle tekster vil give anledning til 
personlige snakke. 
Vi vil øve numre og teknikker forud for 
indspilningen. 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Vi bruger de instrumenter og software der 
forefindes i skolens Lydstudie. 
 



 

 

 

 

 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Undervisningen tilrettelægges med 
hensynstagen til den enkelte elevs sociale, 
personlige og faglige kompetencer.  
Når vi skriver sange er det vigtigt at snakke 
om, hvad der er ok at skrive og hvilke 
holdninger man bliver disponent for. 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Når vi skriver sange, så snakker vi om hvilken 
effekt musikken kan have på modtageren og 
på afsenderen. De følelser der er på spil i 
sangskrivningen skal bearbejdes og spejles i 
de andre på holdet. Gennem denne proces 
bliver eleverne mere bevidste om deres egne 
og andres følelser og bliver mere selvsikre og 
robuste. 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Vi evaluerer løbende på holdet, når vi 
undervejs i sangskrivningen viser det vi har 
skrevet til de andre og snakker om hvordan 
det virker. 
Når et produkt er færdigt, bestemmer 
sangskriveren hvordan sangen skal publiceres 
og derved får eleverne tilbagemeldinger fra 
andre udenfor holdet. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Undervisningen vil tage hensyn til at eleverne 
befinder sig på forskellige sociale, personlige 
og faglige niveauer og alle vil blive hørt, da 
alles meninger er lige meget værd. 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 

 

Undervisningen vil foregå i lydstudiet, i musik 
og nogle gange i andre lokaler når der skal 
skrives tekster. 
Lydstudiet er ikke stort, så derfor er eleverne 
forholdsvis tæt sammen. 

Metode/klasserumsledelse Undervisningen foregår i en vekselvirkning 
mellem undervisning, eksempler, snak, lytte til 
musik og reflektering og fordybelse i 
tekstskrivning. 
Noget undervisning vil foregå på instrumenter i 
musiklokalet. 



 

Indholdsplan 2021-2022                                                                          

for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag:  IT Fredag Underviser:  KR 

Fagets indhold                                                                        
Hvordan sikres det at undervisningen 

står mål med Fælles mål?  

Hvilke faglige emner indgår?  

Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

 

Faget IT tager udgangspunkt i IT og medier, 

som er det ene af 3 tværgående temaer i 

Fælles mål. Faget arbejder primært som 

understøttende undervisning og har sit 

udspring i social træning og digital dannelse. 

 

En stor del af de opgaver eleverne 

præsenteres for er lavet specielt til vores 

elevgruppe, og eleverne kan tilgå opgaverne 

via discord.  

 

 

 

 

 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 

undervisningen?  

Hvilke sociale mål er der for 

undervisningen? 

Hvilke personlige mål er der for 

undervisningen? 

De faglige mål for undervisningen er at 

forbedre elevernes kendskab til såvel 

computerens hardware og software. Eleverne 

udfordres kreativt såvel som teknisk og 

tilegnes et godt fundament inden for it området 

på brugerniveau. 

Målet er ligeledes, at give dem en interesse 

for at fordybe sig i computerrelaterede 

opgaver, og opdage computerens 

anvendelighed til andet end spil.  

 

Arbejdsmetoder og 

arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           

Hvordan inddrages eleverne?                                              

Undervisningen begynder altid med fælles 

undervisning, og herefter vil arbejdet foregår 

enten i grupper eller individuelt.   Eleverne har 

jævnligt mulighed for at vælge sig ind på 



Hvordan skal rytmen og variationen 

være? 
interesseområder, når fællesundervisningen er 

færdig, ligesom særlige ønsker i 

undervisningen vil blive forsøgt efterkommet. 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

En stor del af de opgaver eleverne 

præsenteres for er lavet specielt til vores 

elevgruppe, og eleverne kan tilgå opgaverne 

via descord.  

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 

omverdenen, skolens vision og værdier. 

Herunder elevernes demokratiske 

dannelse og grundlæggende kendskab 

til frihed-og menneskerettigheder. 

For den enkelte elevs videre faglige udvikling i 

et moderne samfund, er det yderst relevant, at 

være fortrolig med brugen af computer og de 

mest anvendte software. Det er ligeledes en 

stor fordel for eleven, at kende til internettets 

mange muligheder. 

 

Sociale og personlige 

perspektiver 

Hvordan inddrages robusthed og social 

tænkning i undervisningen? 

Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 

Hvilke individuelle tilpasninger ind 

tænkes? 

Der vil blive arbejdet med forventet og ikke 

forventet adfærd i læringssituationer. 

Robusthedsprincipperne vil blive inddraget, 

når der opstår situationer, hvor det vil være 

fordelagtigt. 

Relationer mellem lærer og elever vil blive 

vægtet højt, og der vil blive skabt et trygt miljø 

i klassen, hvor man tør vise sit niveau samt at 

fejle. 

 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 

elevernes læring? Hvilke test eller prøver 

anvendes? 

 

Der evalueres samlet eller i de grupper 

eleverne har arbejdet i. Små emneprøver med 

jævne mellemrum fortæller om elevernes 

forståelse af stoffet. SRE-prøven senere på 

året, indeholder spørgsmål og praktiske 

opgaver indenfor det gennemgået stof. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 

Hvordan tager vi individuelle og særlige 

hensyn?- og hvilke? 

Undervisning vil tage udgangspunkt i den 

enkelte elevs evner og niveau. Eleverne vil få 

opgaver som kan styrke dem i deres 

individuelle udvikling inden for faget og på det 

personlige plan. 



Fysisk ramme 

Hvor foregår undervisningen? 

Hvor tæt sidder eleverne? 

Er der afskærmning? 

Er der pausehjørner? 

Indgang til lokalet? 

Hvordan sikres en tryg fysisk ramme? 

 

Undervisningen foregår i skolen e-sports 

lokale, Der er enkelte computere der står med 

ekstra afskærmning . 

Eleverne kan benytter headsets til at skabe ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag:  Pigeliv Underviser:  Betina F Dahlbom (BD) 

Fagets indhold                                                                        
Hvordan sikres det at undervisningen 
står mål med Fælles mål?  
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

 

 
Målet med pigeliv undervisning er at oplyse og 
give pigerne et indblik i teenager livet i alle 
dets facetter. 

 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 
Hvilke personlige mål er der for 
undervisningen? 

  Emner der vil blive taget op er : Veninder, 
venner og venskaber, 
 kærlighed og forhold, sex og beskyttelse samt 
kønssygdomme 
 påklædning og signaler vi sender ud både 
med påklædning og vores opførsel. 
 Livet som unge pige. 
Forhold til mine forældre.  
 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Pigelivet er et lukket forum, kun for piger, hvor 
de hver især skriver under på en tavshedspligt 
erklæring og hvor der frit kan drøftes, 
diskuteres og betros med samme køn. Der vil 
af lærere blive holdt oplæg i de forskellige 
emner, ligesom der vil blive uddelt relevant 
materiale samt vist film, med efterfølgende 
diskussioner. Efterhånden vil der dukke nye 
emner op f.eks. situationer i efterskolelivet, 
som vil være relevante at diskutere. Samtidig 
vil der være mulighed for at drøfte emner som 
elever kommer selv med. 
 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

 
IT, foldere, oplæg, oplysningsmateriale, film 
og lignende. 
 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

At dette forum kan være trygt sted, at sætte 
ord på tanker og følelser, og at man ikke er 
alene med disse. 
At kunne rumme andres spekulationer og 
måske kunne bidrage med egne erfaringer 
 



 

 

 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Mental robusthed 
1. Tænkning og problemløsning 
2. Positive følelser 
3. Relationer 
4. Selv regulering 

5. Styrker 

Hvad er Social Tænkning? 
Langt de meste kommunikation mellem to 
mennesker består ikke af de konkrete ord, der 
bliver sagt. Kropssprog, tonefald, 
kropsholdning, berøring/ikke-berøring, 
rammerne omkring kommunikationen og så 
videre sender alt sammen signaler, som de 
fleste af os har lært at tolke intuitivt – helt uden 
at tænke over det. Og derfor tager vi ofte 
forgivet, at andre besidder de samme evner til 
at tænke socialt. 
Trygt arbejdsmiljø 
Gennem social tænkning arbejdes der 
målrettet på at eleverne lærer at begå sig i 
klasserummet i forhold til sig selv, andre 
elever og lærere, samt inkludere i et 
forpligtende fællesskab. 
 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Der vil 2 gange om året blive udarbejdet 
elevudtalelser på hver enkelt elev. 
 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Undervisningen tilrettelægges og justeres ud 
fra elevernes forudsætninger 
 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 
Indgang til lokalet? 
Hvordan sikres en  

 

Pigeliv forgår i et undervisning lokale , med 
mulighed for kortere relevante ekskursioner og 
vil være tilrettelagt således at forestående krav 
og regler i forbindelse med sikkerhed omkring 
Covid-19 kan overholdes. 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag: Moviemaker Underviser: VF 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 

Der arbejdes frem mod, at eleven: 
Skal lære mobiltelefonens videofunktion at 
kende således at de kan bruge de manuelle 
indstillinger, kende forskel på de automatiske 
indstillinger og vide hvilken effekt det har på 
filmen. De skal lære at redigere film på 
forskellige platforme. Eleverne skal lære om 
filmiske virkemidler. Der skal arbejdes med 
lyssætning, klipning, musik i forskellige 
redigeringsprogrammer. 
Elevernes produkter skal gennem konstruktiv 
kritik, danne grundlag for en øget tiltro på 
deres evner til at kunne skabe noget. 
 

Fagets indhold                                                                       
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

Filmiske virkemidler, herunder klipning og brug 
af musik og forskellige redigeringsværktøjer. 
SRE-prøven består af at eleven skal fremstille 
en film med et specifikt budskab inden for den 
tidsramme der er afsat til prøven. 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Undervisningen bliver en blanding af arbejde 
med egen mobiltelefon, egen tablet, eget 
gopro. 
Undervisningen tilrettelægges som en 
blanding af praktisk arbejde og teori/ 
undervisning. Således at eleverne får brugt de 
tilegnede færdigheder, efterfulgt af konstruktiv 
kritik. 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Der benyttes forskellige redigeringsplatforme, 
og film på nettet om emnet. 
 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Undervisningen tilrettelægges således at den 
enkelte elevs sociale og faglige kompetencer 
kommer i spil og bliver udfordret, der hvor 
eleven er. Dette gøres bla. gennem processen 
fra ide til optagelse til produkt, hvor eleverne 
har et fælles mål og skaber noget. Der bliver 
undervist i forskellige filmiske genrer. 

Sociale og personlige 
perspektiver 

Eleverne skal gennem deres egen og de 
andres proces med filmarbejdet lære at give 
og modtage konstruktiv, fremadrettet kritik der 
er leveret på en fornuftig måde der ikke 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

efterlader grå skyer eller alarmhjerne hos 
modtageren. 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Hvert forløb afsluttes med en gennemgang af 
elevernes film snakkes igennem i forhold til 
redigering - valg af klipning og musik for at 
underbygge budskabet. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs 
forudsætninger for faget, således at den 
enkelte elev bliver udfordret på elevens eget 
niveau. 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 

 

Undervisningen vil foregå i klasseværelse og 
vil være tilrettelagt således at forestående krav 
og regler i forbindelse med sikkerhed omkring 
Covid-19 kan overholdes. 

Metode/klasserumsledelse Eleverne vil blive undervist ud fra et fælles 
oplæg hvorefter de selv skal arbejde med 
materialet med underviseren som facilitator. 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag:   Underviser:  HR/TJ 

Fagets indhold                                                                        
Hvordan sikres det at undervisningen 
står mål med Fælles mål?  
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

 

Der arbejdes frem mod, at eleven: 
Eleverne vil gennem Bo-undervisningen blive 
gjort bevidst om, hvad det vil sige at flytte 
hjemmefra og bo i et bofællesskab. De skal 
lære hvad det vil sige at være en god 
samfundsborger, med de pligter og rettigheder 
der hører til. 
Målet er: 
Alle i huset selv står op om morgenen. 
Alle klarer deres eget afsnit på værelset. 
Alle rydder op efter sig selv på fælles-
områder. 
Morgenholdet gør klar til morgenmad. 
Frokostholdet gør klar til den kolde mad. 
Efter det første halve år skal eleverne selv 
kunne klare 5 morgenmåltider, 4 frokoster 
(kold mad) og enkelte varme retter. 

 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 
Hvilke personlige mål er der for 
undervisningen? 

Indhold i undervisningen: 
Husholdning: Menuplan, indkøb, 
indkøbsliste, madlavning, opvask og brug af 
opvaskemaskine, tjanseliste, budgetlægning, 
affaldssortering. 
Rengøring: Anvendelse af rengøringsmidler, 
rengøring af køkken, baderum, 
opholdsarealer, gangarealer og værelser. 
Tøjvask: Brug af vaskemaskine og 
sæbedosering, vasketider, sortering af eget 
tøj, tørring af tøjet - tørrestativ / tørretumbler, 
vask af husets klude. 
Der arbejdes med kurser i individuelle 
færdigheder inden for ovenstående områder. 
Emner til teori-uv.: Sund mad og økologi, 
Flytte hjemmefra, Sundhed og sex, om 
samfundet, demokrati og rettigheder. 
Ture ud af huset. 
Sociale ture: Spise ude, fællesspisning, 
biograftur 
Det sociale og personligt mål er at den enkelte 
elev lærer samarbejde og acceptere andre og 
deres forskelligheder. At tage ansvar for sig 



selv, men også tage ansvar i et lille fællesskab 
hvor alle er afhængige af hinanden og man 
gør sine pligter. 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

 Tilrettelæggelse af kosten – hensyn til 

alle. 

 Tilrettelæggelse af indkøb. 

 Tilrettelæggelse og tilberedning af 

maden. 

 Tilrettelæggelse af rengøringen: 

instruktion af rengøring og følge 

rengøringsmanualer. 

 Tilrettelæggelse af kurser i løbet af året 

 
 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Kogebøger, Net-opskrifter, dokumentar 
udsendelser 
Rengøring: Rengøringsmanualer i hvert rum i 
form af rammer med beskrivelser og visuelle 
manualer 
Winner: Social tænkning og robusthed 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

 At den enkelte elev lærer at lave 
husholdningsbudget. 

 At den enkelte elev lærer at kunne 
handle, betale for varerne og få penge 
tilbage 

 At den enkelte elev lærer at bruge 
borgerservice. 

 At den enkelte elev lærer at udfylde 
flytteformular og andre offentlige 
papirer. 

At den enkelte elev lærer om det danske 
samfund, demokrati, rettigheder som 
menneske og borger. 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Undervisningen vil være baseret på 
selvstændigshedstræning (robusthed)  
Der vil også blive arbejdet med deres 
tolerance, så de lærer at acceptere / 
respektere de andres elevers forskellighed. 
Eleverne skal lære, at det er en fælles opgave 
at passe huset og samarbejde om de givne 
opgaver. Alle eleverne skal lære socialt 
engagement for at få dagligdagen til at 
fungere. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Vi vil løbende støtte eleverne, så de føler et 
ansvar og får ansvar uddelegeret. 
Der vil gennem hele skoleåret afholdes kurser 
i forskellige temaer, ud fra den enkelte elevs 
færdigheder. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Vi vil løbende støtte eleverne, så de føler et 
ansvar og får ansvar uddelegeret. 
Der vil gennem hele skoleåret afholdes kurser 
i forskellige temaer, ud fra den enkelte elevs 
færdigheder. 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 
Indgang til lokalet? 
Hvordan sikres en  

 

Undervisning foregår i bo træningshuset, som 
også er elevernes bo sted. De har deres 
værelser til at trække sig tilbage på, hvis de 
har behov for dette. 



Indholdsplan 2020-2021                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag: Lejrskoleugen 26.-29/10 2022 Ansvarlige:  AN, MJM og SH 
Undervisere:  AN, CG, HR, HEH, JR, KR, MJM, MP, 
SH, MB, MH 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 

Lejrskolen går til Weissenhäuser Strand i 
Nordtyskland. 
Målet er at give eleverne mulighed for at 
opleve sig selv i et andet perspektiv, og at give 
dem mulighed for at få en kulturoplevelse i 
nogle rammer, som er anderledes end 
hjemme. Derudover er målet at give eleverne 
mulighed for at indgå i et forpligtende 
samarbejde med de andre elever omkring 
madlavning, rengøring og alment samvær. 
 
Målet med lejrskolen er desuden at give 
eleverne nogle lærerige oplevelser og 
udfordringer, og derigennem opleve 
vigtigheden af sammenhold og fællesskab. 

Ugens indhold                                                                       
Hvilke faglige emner indgår?  

 

Ugen indeholder forløb med besøg i et 
middelaldercenter, et ubådsmuseum samt ture 
til Oldenburg. Derudover aktiviteter i badeland 
og i aktivitetscenteret samt ture i den 
omkringliggende natur. 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Eleverne bor på turen i 3- 5 personers 
lejligheder. Eleverne skal selv stå for 
planlægning, indkøb og madlavning ud fra et 
givent budget. Desuden skal eleverne selv 
klare den daglige oprydning og rengøring i 
lejlighederne.  På turen vælger eleverne 
aktiviteter dag for dag. 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Alle dage byder på ture ud af huset. 
Derudover foregår der mange aktiviteter på 
Weissenhäuser Srand 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Eleverne vil opleve at samarbejde med andre 
elever end de er vant til, og derved opleve at 
der opstår en fællesskabsfølelse, når de gør 
ting sammen der er svære og måske hårde, 
samt at man når længere ved at hjælpe dem, 
der har det svært eller hårdt. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Eleverne lære på lejrskolen andre elever at 
kende bedre, fordi holdene er sammensat på 
tværs af teams og alder. Derved udvides 
elevernes perspektiv i forhold til andre sociale 
relationer. 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

lejrskolen evalueres efterfølgende, hvor hver 
elev bliver spurgt om forløbet og til, hvad der 
skal gøres anderledes næste gang.  

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Der differentieres ved at planlægge 
aktiviteterne således, at alle kan være med og 
byde ind på det niveau, den enkelte elev er på 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 

 

Ugens aktiviteter er enten baseret på ture i 
lokalområdet eller aktiviteter på 
Weissenhäuser Strand. Alle krav om afstand 
og andre retningslinjer i forbindelse med 
Covid-19 kan og vil blive overholdt. 

Metode/klasserumsledelse  



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag:  Kultur og traditioner Underviser:  TP, HD, HR,   

Fagets indhold                                                                         Julen er for mange et kommercielt 
foretagende, hvor de oprindelige 
begivenheder og de gamle traditioner er trådt 
i baggrunden. På emnedagen vil eleverne 
stifte bekendtskab med juletraditioner som  
er glemte og som stadig eksisterer.  

Mål for undervisningen                                                    
 

 At eleverne bliver introduceret for 
forskellige juletraditioners baggrund  

 At elevene bevidstgøres om danske 
juletraditioner 

 At eleverne bliver bevidste om kultur 
og traditioners betydning for 
samfundet. 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                              

Eleverne inddeles og roterer på værksteder a 
1 times varighed. Værkstederne er som følger: 

 Julemad 

 Julelege 

 Julekonkurrence 

 Jul i gamle dage 

Arbejdsmetoder og former vil veksle fra 
værksted til værksted 

Undervisningsmaterialer                                                     

Almene perspektiver                                                           At eleverne gøres fortrolige med dansk kultur 
og historie 
 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

At eleverne afvikler emnedagen i trygge og 
velkendte rammer på skolen i deres eget 
team. 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 

Summativ evaluering -spørgeskemaer 



 

 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag: Skolernes motionsdag Ansvarlige:  HD,SA 
 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 

Målet er, at eleverne prøver kræfter med sig 
selv og deres fysiske formåen og lærer hvor 
deres personlige fysiske grænse er. 
Målet er, at eleverne får en opfattelse af, at 
man i fællesskab kan udrette mere end man 
kan alene. Derved er det målet at eleverne 
oplever vigtigheden af sammenhold og 
fællesskab. 

Fagets indhold                                                                       
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

Hvordan er din Fysiske formåen? 
Hvordan spiller din psyke ind på din fysiske 
præstation? 
Hvordan håndterer du nederlag? 
Hvordan kan du støtte andre? 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Motionsdagen foregår dels udenfor, hvor 
eleverne vælger at cykle, løbe eller gå og dels 
i en svømmehal, hvor eleverne vælger at 
svømme. Eleverne støttes til at yde deres 
bedste og hjælpes undervejs, hvis det bliver 
for hårdt. 
 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Materialer til motionsdagen beror på elevernes 
eget fodtøj, svømmetøj og cykel. 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Eleverne vil i processen lære mere om sig selv 
og hvad han/hun fysisk er i stand til. Desuden 
vil eleverne opleve, at der opstår en 
fællesskabsfølelse når de gør ting sammen 
der er svære og hårde og at man når længere 
ved at hjælpe dem der har det svært eller 
hårdt. 
 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Eleverne lærer undervejs på motionsdagen 
andre elever at kende bedre, fordi holdene er 
sammensat på tværs af teams og alder. 
Derved udvides elevernes perspektiv i forhold 
til andre sociale relationer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Motionsdagen evalueres efterfølgende, hvor 
hver elev bliver spurgt om forløbet og til, hvad 
der skal gøres bedre næste gang.  

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Der differentieres i kravsætningen og 
forventningen til motionsdagen ud fra elevens 
individuelle forudsætninger, problemstillinger 
og fokuspunkter fra elevprofilen. 
 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 

 

Motionsdagen foregår uden for Efterskolens 
bygninger, på vejene mellem Skolen og 
Vordingborg, på Oringepynten ved 
Vordingborg og i Nørre Alslev svømmehal. 
Alle krav om afstand og andre retningslinjer i 
forbindelse med Covid-19 kan og vil blive 
overholdt. 

Metode/klasserumsledelse Eleverne vil motionere sammen med lærere 
og lærerne vil støtte eleverne med 
understøttende samtale når det bliver svært 
eller hårdt. 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag:  Livskundskab Underviser:   

Fagets indhold                                                                        
Hvordan sikres det at undervisningen 
står mål med Fælles mål?  
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

 

Gennemgående vil der blive arbejdet med 
Robusthed. Dette vil blive i mindre bidder 
løbende gennem skoleåret med et praktisk 
orienteret udgangspunkt, i case-
situationer. 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 
Hvilke personlige mål er der for 
undervisningen? 

Målet er, at eleverne lærer at indgå i og 
tage ansvar for deres andel i forskellige 
fælleskaber i samfundet. At øge elevernes 
evne til at benytte sig af og forstå de tilbud 
samfundet kan tilbyde dem. At eleverne 
kan tilegne sig viden indenfor  forskellige 
praksisområder af samfundet. 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Den første del af skoleåret vil bære præg af 
at opstarte og rette elevprofiler til sammen 
med eleverne - herunder med et specielt 
fokus på elevernes individuelle 
fokuspunkter for skoleåret. Herefter vil 
undervisningen tage form som mindre 
kurser som eleverne tilmelder sig, ud fra et 
interessemæssigt perspektiv og med 
vejledning fra deres kontaktlærer om, hvad 
der for den enkelte elev måtte være mest 
relevant. 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Eksterne samarbejdsparter og relevant 
materiale fundet af underviserne. 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

At udvide elevernes horisont i forhold til 
livet samt kompetenceudviklende 
praksisadfærd – dvs. at begynde at bygge 
bro mellem de forskellige strategier 
eleverne har tillært sig. 

Sociale og personlige 
perspektiver 

Kurserne eleverne skal deltage i vil 
præsentere og indføre dem i 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

grundprincipperne i 
robusthedsprogrammet og social 
tænkning. Endvidere vil alle aktiviteter i 
teamet været styret af disse begreber så 
eleverne efter et helt skoleår vil være 
hjemmevante i robusthed og social 
tænkning. 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Der vil blive evalueret mundtligt løbende 
samt i afslutningen af skoleåret. Den 
løbende evaluering vil blive brugt til at 
finjustere undervisningen til elevgruppens 
fordel. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Der differentieres i kravsætningen og 
forventningen til opgaveløsningen ud fra 
elevens individuelle forudsætninger, 
problemstillinger og fokuspunkter fra 
elevprofilen. 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 
Indgang til lokalet? 
Hvordan sikres en tryg fysisk ramme? 

 

Undervisningen foregår i Teamlokalet. 
Eleverne sidder på deres faste pladser i 
hestesko i lokalet. 
Eleverne sidder med ca. 40 cm. 
Mellemrum. 
Der er afskærmning i det omfang, som det 
er nødvendigt for eleverne. 
 



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag:  Fælles Samling 
Mandag 08.00 – 08.15 

Underviser:  Alle Lærere 

Fagets indhold                                                                        
Hvordan sikres det at undervisningen 
står mål med Fælles mål?  
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

 

På Fælles Samlingen snakker vi om emner 
der er vedrørende for eleverne. Vi deler de 
ting der har været sjove og de ting der har 
været svære og lærerne svarer på eventuelle 
spørgsmål. 
Vi snakker om de ting der er sket i verden, 
Danmark eller i nærsamfundet i løbet af ugen. 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 
Hvilke personlige mål er der for 
undervisningen? 

Formålet med Fælles Samlingen om 
mandagen er, at give eleverne en bred viden 
om emner af almendannende karakter, samt 
at forberede eleverne på næste uges program. 
Desuden skal samlingen give eleverne en 
fællesskabsfølelse og give eleverne lyst til at 
ytre sig i et demokratisk samfund. 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Lærerne vil komme med oplæg om dagens 
emne og lægger op til, at eleverne giver deres 
personlige mening til kende. 
Vi opfordrer eleverne til at ytre sig og lytte til 
hinandens synspunkter eller problemer. 

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Lærernes egne erfaringer. Mediernes 
nyhedsdækning. 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Vi lærer eleverne at forholde sig kritisk til de 
informationer de får. Vi lærer dem, at deres 
meninger er værdifulde i forhold til at skulle 
agere i deres egen hverdag i et demokratisk 
samfund. 
Vi udfordrer elevernes holdninger til 
spørgsmål om livet og om deres plads i et 
samfund der bygger på tillid og frihed. 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Alle elever er forskellige og vi bruger den 
forskellighed til at synliggøre vigtigheden i at 
kunne acceptere hinandens forskelligheder. 
Det er vigtigt at lære, at alle mennesker kan 
have forskellige ressourcer på forskellige 
tidspunkter. Lære at den enkeltes robusthed 
ikke er en statisk størrelse, men er noget der 
ændrer sig hele tiden hos hvert individ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved at gøre alles meninger betydningsfulde, 
giver vi eleverne en oplevelse af, at de trygt 
kan ytre sig uden at blive marginaliseret. 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Vi evaluerer løbende undervisningen sammen 
med eleverne. 
Ved hver samling tager vi eksempler fra 
tidligere samlinger og bruger dem til at 
forbedre udbyttet for alle elever. 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Samlingen er for alle uanset handicap, 
overbevisning, personlige eller sociale 
udfordringer. Vi tager udgangspunkt i den 
enkelte elevs kompetencer og synliggør de 
udfordringer der ligger i at ytre sig og at lytte. 

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 
Indgang til lokalet? 
Hvordan sikres en tryg fysisk ramme? 

 

Fælles Samlingen foregår pt. I 
gymnastiksalen, hvor eleverne sidder på 
gulvet langs væggen. 
Så snart den nye bygning står færdig flytter vi 
derind. 
Der vil være mulighed for afskærmning i de 
nye rammer. 



Indholdsplan 2020-2021                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag: Teamsamling Underviser: Alle 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 

Skabe struktur og overblik over dagen for den 
enkelte elev 
Skabe en oplevelse af at høre til i en mindre 
gruppe på efterskolen.  

Fagets indhold                                                                       
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

Dagens indhold og evt ændringer 
gennemgåes, for at skabe overskuelighed for 
den enkelte elev. Planlagte emnedage mv 
gennemgås også her, så den enkelte er 
forberedt i god tid på ændring af den gængse 
skema.  
Ved overskydende tid tages der aktuelle 
emner op fra samfundet omkring os. 

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Strukturen er genkendelig og undervisningen 
er lærerstyret. Underviseren skifter fra dag til 
dag men er den samme der går igen fra uge til 
uge.  
Det er et frit rum for eleverne, hvor de kan 
stille opklarende spørgsmål til dagens 
program og den kommende tid.  

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Nyhedsmedier 
Dokumenter der beskriver dagens skema og 
beskrivelse af emnedage. 

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

Vi lærer eleverne at forholde sig kritisk til de 
informationer de får. Vi lærer dem, at deres 
meninger er er værdifulde i forhold til at skulle 
agere i deres egen hverdag. Eleven er sat i 
centrum, i forhold at skabe et genkendeligt og 
godt grundlag for en god dag.  

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Vi skaber en forståelse omkring, at alle er 
vigtige for fællesskabet. Både i undervisningen 
og i fritiden. Vi arbejde med robusthed ud fra 
den enkeltes ressourcer.  

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 

Der er ingen test eller prøver.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Teamsamling er for alle. Vi tager 
udgangspunkt i den enkelte elevs 
kompetencer.  

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 

 

Eleverne mødes og sidder i deres teamlokale, 
hvilket er det samme lokale hver gang. 
Placering i lokalet aftales i det enkelte team, 
alt efter hvad der er gavnligt for eleverne i 
teamet. 

Metode/klasserumsledelse Undervisningen er informationsbaseret og 
styres derfor primært fra tavlen.  



Indholdsplan 2021-2022                                                                          
for undervisningsfag på Sofie Rifbjerg Efterskole 

Fag:  Rengøring Underviser:  Lærere 

Fagets indhold                                                                        
Hvordan sikres det at undervisningen 
står mål med Fælles mål?  
Hvilke faglige emner indgår?  
Hvilke kurser, forløb og SRE- prøver? 

 

Eleverne undervises i almindelige 
rengørings procedurer. Herunder 
Brug af rengøringsmidler, Diverse 
redskaber og klude, svampe m.m. 
Rengøringen foregår i tæt dialog 
mellem underviser og den enkelte 
elev. Disse bor sammen 2 og 2 eller 
nogen gange 3 på et værelse. Der er 
således brug for et skemalagt forløb. 
Fx hvis tur det er til toiletrengøring. 
Værelser og forgange rengøres af 
elever hvorimod hovedgange og 
større arealer varetages af skolens 
rengøringsassistent. 

Mål for undervisningen                                                   
Hvilke faglige mål er der for 
undervisningen?  
Hvilke sociale mål er der for 
undervisningen? 
Hvilke personlige mål er der for 
undervisningen? 

Hensigten med rengøringsundervisningen er 
at eleverne får forståelse for vigtigheden af 
renlighed. Både nu og i fremtiden når eleven 
skal flytte hjemmefra. Da eleverne bor tæt 
sammen er vigtigt med orden og renholdelse.  

Arbejdsmetoder og 
arbejdsformer                                             
Hvordan tilrettelægges undervisningen?                           
Hvordan inddrages eleverne?                                              
Hvordan skal rytmen og variationen 
være? 

Fra skolens dertil indrettede rengøringslager 
får eleverne udleveret div. Klude, sæbe, 
hansker o.a. fx en støvsuger. De instrueres 
således også i brug af støvsuger og skift af 
posen. Underviser viser som oftest hvordan fx 
et toilet rengøres. Herefter er det eleven som 
rengør toilettet for fremtiden.    

Undervisningsmaterialer                                                   
Hvilke materialer benyttes? 

Vi bruger brugsanvisninger og piktogrammer 
som vejledning. Ligeledes dialog med 
eleverne.   

Almene perspektiver                                                          
Fagets indhold set i forhold til 
omverdenen, skolens vision og værdier. 
Herunder elevernes demokratiske 
dannelse og grundlæggende kendskab 
til frihed-og menneskerettigheder. 

På Efterskolen efterlever vi skolens visioner 
værdier.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociale og personlige 
perspektiver 
Hvordan inddrages robusthed og social 
tænkning i undervisningen? 
Hvordan sikres et trygt læringsmiljø? 
Hvilke individuelle tilpasninger ind 
tænkes? 

Robusthed er en del af skolens mindset. Vi 
forbereder eleverne til fremtiden og giver dem 
den bedst mulige ballast. 

Status og evalueringsformer                                   
Hvordan evalueres undervisningen og 
elevernes læring? Hvilke test eller prøver 
anvendes? 
 

Undervisere er dagligt i tæt dialog om 
rengøringen og den enkelte elevs indsats.  

Differencering                                                               
Hvordan differenceres undervisningen? 
Hvordan tager vi individuelle og særlige 
hensyn?- og hvilke? 

Den enkelte elev får differentieret hjælp og 
vejledning i forhold til den enkeltes motivation 
og evner.  

Fysisk ramme 
Hvor foregår undervisningen? 
Hvor tæt sidder eleverne? 
Er der afskærmning? 
Er der pausehjørner? 
Indgang til lokalet? 
Hvordan sikres en tryg fysisk ramme? 

 

Undervisningen foregår i skolens nærmiljø. Fx 
værelser, toiletter m.m. 


