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INDHOLDSPLAN FOR SKOLENS KOSTSKOLEAKTIVITETER:
Morgensamling:
Formålet med morgensamlingen er at give eleverne et indtryk af den verden vi lever i og derigennem at give
dem mulighed for at tage stilling og forholde sig til nationale og globale aktuelle problemstillinger. Derfor
indeholder faget også behandling af aktuelle problemer på skolen ligesom faget er en af de aktiviteter som er
med til at skabe fællesskab og fælles forståelse på skolen. Morgensamlingen finder sted 4 gange om ugen,
mandag til torsdag og varer ca. 10-15 minutter.

Kontaktgruppemøder:
Det ugentlige kontaktmøde bruges til at skabe trivsel i gruppen / på skolen, til at afklare stemningen i
grupperne og på at lære eleverne selv at løse konflikter i gruppen / på skolen.
Det er samtidig hensigten med kontaktgruppemøderne at lære eleverne at lytte til hinanden, se en sag fra flere
sider, samt opdrage eleverne til en hensigtsmæssig demokratisk adfærd. Det er skolens ambition, at der
gennem individuelle samtaler udformes mål for elevens personlige udvikling, som evalueres løbende.
Samtalerne tages gennem hele skoleåret. Der indgår emner, som vedrører medborgerskab og
kompetenceafklaring i kontaktgruppemøderne. Der er 1 ugentligt kontaktgruppemøde af 30 min
Vejledning:
Formål: Vejledningen skal medvirke til, at eleven opnår erkendelse af egne forventninger og forudsætninger
og bliver i stand til at udarbejde en personlig uddannelsesplan. Gennem vejledningen skal eleven opnå
mulighed for at forberede sit uddannelses- og erhvervsvalg og forstå valget som en række beslutninger, der
må træffes ud fra egne forudsætninger, behov, holdninger og de samfundsmæssige muligheder.
Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse i vejledningen
Livsoplysning kommer til udtryk i uddannelsesvejledningen gennem elevens bevidstgørelsen af personlige
kompetencer – socialt som fagligt - for herigennem at træffe det rigtige valg af videreuddannelse.
Folkelig oplysning kommer til udtryk i uddannelsesvejledningen gennem refleksion over de givne muligheder
sat ind i et samfundsperspektiv enten lokalt, regionalt eller globalt.
Demokratisk dannelse kommer til udtryk i uddannelsesvejledningen ved aktiv deltagelse i samtale/diskussion
om arbejdsmarkedet/uddannelsesmulighederne og refleksion herover – samt respekt for at der findes
forskellige ligeværdige muligheder.
Vi arbejder med følgende områder i uddannelsesvejledningen:
• Vejledningssamtaler
• Uddannelsesplaner
• Uddannelsesaften
• Uddannelsesparathed
• Oso-opgave
• Brobygning
Vi er tre vejledere på skolen, Mie, Lisbeth og Helle.
Samtalerne med eleverne tager udgangspunkt i eleven selv. Der drøftes baggrund, skolekundskaber,
interesser og fremtidsplaner. Herefter vejledes eleven om valg af ungdomsuddannelse

Der arbejdes med elevens uddannelsesplan. Inden den Fælles koordinerede tilmelding, i starten af marts
måned, gøres uddannelsesplanerne færdige, og de godkendes af forældrene. Herefter sendes planen videre
til elevens kommende uddannelsessted
Eleven kan til enhver tid deltage i relevante åbent hus arrangementer på erhvervs- og gymnasieskoler på
Sydfyn eller i deres hjemkommune.
At eleven på baggrund af vejledning, forudsætninger, behov og muligheder træffer et velovervejet valg for
uddannelse
Stilletime
Formålet med stilletimen er, at give ro til eleverne så de får mulighed for at lave lektier eller tage et hvil
mandag til torsdag fra klokken 19 til 20.
I stilletimen er der 2 muligheder for aktiviteter:
• Eleverne kan læse lektier på deres værelser
• Elverne kan gå i spisesalen, hvor en af aftenlærerne vil hjælpe med lektier
Når vi har stilletime forlanger vi, at der er ro på i alle lande, samt på fællesarealer, sådan at alle har mulighed
for at læse lektier. I løbet af stilletimen går en lærer rundt på gangene for at sikre at der er ro.
De er altid to lærere på aftenvagt, og det er disse lærere der er ansvarlige for stilletimen og lektierhjælp i
spisesalen.
Løb
Formål:
Formålet med undervisningen i løb er, at eleverne skal opleve hvilke muligheder det giver når man træner
imod et overordet mål som er at blive i stand til at løbe/gå en halv maraton.
Desuden skal de være aktive dagligt for at forbedre deres fysiske form. Undervisningen er lagt midt på dagen,
så det giver et afbræk i den boglige undervisning.
Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse i faget:
Løb ønsker at give den enkelte elev forståelse for egne grænser og formåen i, for nogle, et ukendt element –
naturen. Vi søger, gennem oplevelser og udfordringer, at få eleven til at erfare, at et positivt sammenspil
mellem mennesker i forskellige situationer er en kvalitet for individet selv, medmennesker og løsninger af de
stillede opgaver. Faget lægger op til, at eleven udvikler selvstændighed og ansvar som vil ruste vedkommende
i en til tider kompleks fremtid.
Med opholdet i naturen er fagets mål, at bidrage til at eleven får et kendskab til naturen og dennes livscyklus.
Det er hensigten med friluftsliv, at formidle naturen som en central del af den danske kultur og give eleven
forståelse og respekt for vigtigheden at behandle denne med respekt og interesse. Det er ligeledes vores
hensigt i faget, at skabe et natursyn hos eleven der henstiller til at naturen ikke altid er noget man kæmper
imod, men noget man omgiver sig til og kæmper med og for.
I Løb er kommunikation en væsentlig faktor. Det er en central del i faget, at eleven bliver i stand til at føre
selvstændig tankegang ind i en arbejdsproces med sine medstuderende/kammerater. Ligeledes lægger faget

op til at eleven selv er i stand til at kunne skabe, videreformidle og udføre aktiviteter i naturen ud fra den viden
vedkommende har tilegnet sig igennem undervisningen.
En central del af faget er, at bidrage til den enkelte elevs indsigt i arbejdsprocesserne omkring lytning til
medmennesker og i fælleskab kunne udvikle ideer og processer som styrker elevens rolle i faget. Samtidig er
det vigtigt, at eleven lære at kende egne grænser og erkender at det er en menneskelig styrke i et demokrati
at vurdere en givende situation og kunne sige fra.
Eleverne skal lære at lave tydelige aftaler med læreren om hvor og hvor langt de løber.
Metode:
Løbeundervisning vil foregå ude i naturen både udenfor samt inde på stisystemerne. I undervisningen vil en
lokalløbebane og danne ramme for træningen ligesom vi løber på offentlig vej i lokalområdet.
Organisering:
Undervisningen har en times varighed 2 gang om ugen.
Slutmål:
At alle elever deltager i skolens planlagt halv maraton.

