STRUKTUR

På Rudehøj har vi, som udgangspunkt, to 9. klasser. I mange af
hverdagens aktiviteter og undervisning arbejder vi godt sammen
på tværs af klasserne. Vi rejser også sammen i foråret. Efterskolens 9. klasser på Rudehøj er, skolemæssigt, meget lig alle andre
9. klasser. Vi arbejder frem mod sommerens prøver ud fra Ministeriets krav, og søger at gøre alle vores elever klar til prøverne
på bedst mulig måde.

ÅRGANGSREJSE

8. KLASSE

Er du 8. klasse elev
inkluderes du i 9. klasse.
Der afvikles 8. klasse.
årsprøver og ikke
fp9-prøver
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På Rudehøj Efterskole har vi en fag-faglig
årgangsrejse for 9. klasse. Vi ved, at det er hyggeligt at rejse, og at det gør noget for fællesskabet. Og, da vi i vores 9. klasser arbejder
meget sammen - både i den niveaudelte
undervisning og uden for de timer, så
synes vi det er oplagt at have en tur
sammen, som 9. klasse. Samtidigt giver
det at rejse, også muligheden for at få
noget faglighed ind i undervisningen,
som ellers ikke måtte være helt så nem.
Der er forskel på at læse om 2. verdenskrig
og jødeforfølgelsen og så at stå i Auschwitz
og høre et foredrag.
Det er en kæmpe værdi for os, når vi rejser
sammen i 9. klasse - at det kan bruges
direkte i vores undervisning, og gerne
til sommerens prøver også. De seneste
år har vi haft stor succes med at være i
Berlin.

UNDERVISNINGEN I 9. KLASSE PÅ RUDEHØJ

I 9. klasse har vi niveaudelt undervisning i fagene dansk, matematik og engelsk. Det
betyder helt praktisk, at vi i starten af året screener alle elever, og efter en samtale
med hver enkelt elev, inddeles alle eleverne så de forskellige niveauer. Vi arbejder med
niveaudelt undervisning fordi vi oplever, at det giver god mening for både elever og
lærere, og giver et fagligt løft til alle elever. Hvis du har et fag du er særligt udfordret i,
så har du nu muligheden for at få den støtte og hjælp du har brug for. Samtidigt er det
nemmere at udfordre de elever, som har særlig let ved et givent fag - så også de oplever at undervisningen er interessant og er med til at rykke dem fagligt. De hold, hvor
eleverne med de største udfordringer er samlet, vil desuden også være noget mindre,
rent antalsmæssigt. Det er grundet vores erfaring om, at det kan være godt med mindre
hold for hurtigere at skabe tryghed for den enkelte elev, men også fordi der så, gennemsnitlig, er mere lærertid til hjælp og enkeltmands-forklaring pr. elev.
Cepos undersøgelsen i både 2017 og 2018 viser, at undervisningen på Rudehøj, er blandt
de 2% bedste efterskoler i landet til at løfte elevernes faglige niveau. Det er af stor betydning for os, at vi og vores elever gør det bedste vi kan, for at få elevens potentialer
frem.

MASSER AF VALGFAG

Selvom man i 9. klasse på efterskole
har mange skolelektioner om ugen,
så er der heldigvis også tid til at
fordybe sig i noget af det man ikke
skal til prøve i. På Rudehøj Efterskole
har vi masser af tilbud. Særligt er vi
vilde med både sport og musik, og
derfor har vi nogle helt særlige tilbud
til de elever, der måtte have netop
de interesser. Du kan læse mere om
vores idrætsprofil og musikprofil på
vores hjemmeside. Vi har også flere
kreative valgfag.

ALT DET ANDET

9. klasses-eleverne deltager som alle de
øvrige elever i vores musical-, projektog alternative uger. De er også
med på den fælles skitur
til Hemsedal i Norge.
Alle rejseudgifter
er inkluderet i
skolepengene.

Strukturen
for 10. REACH

STRUKTUR

DANSK

Strukturen i 10. REACH er anderledes end 9.kl. Der er obligatoriske
fag, tilvalgsfag og valgfag. 10. REACH arbejder med at se ind og se
ud. Vi oplever, at alle vores elever har ressourcer, som de kan bruge til at hjælpe andre med, derfor har vi særligt fokus på humanitært iværksætteri. Derudover er der i løbet af skoleåret temadage
med fokus på Kloge hænder.

MASSER AF VALGFAG

På Rudehøj Efterskole har vi masser af tilbud til aktiviteter
om eftermiddagen. Særligt er vi vilde med både sport og
musik, og derfor har vi nogle helt særlige tilbud til de elever, der måtte have netop de interesser. Du kan læse mere
om vores idrætsprofil og musikprofil på vores hjemmeside. Vi har også flere kreative valgfag.

ALT DET ANDET

10. REACH-eleverne deltager som alle de øvrige elever i
vores musical-, projekt- og alternative uger. De er også
med på den fælles skitur til Hemsedal i Norge.

ÅRGANGSREJSE

På Rudehøj Efterskole har vi også en årgangsrejse for 10.
REACH. Denne tur har de seneste år gået til Barcelona med
et snit af humanitært iværksætteri, kulturliv samt skolebesøg, men destinationen kan ændre sig.

Alle rejseudgifter
er inkluderet i
skolepengene.

Lektioner
pr. uge

6

Niveaudelt, prøvefag

ENGELSK

4

Niveaudelt, prøvefag

IDRÆT

4

Niveaudelt, prøvefag

2

Fællesskab, fysisk fokus

2

Etik, dannelse

2

Individuel talk hver uge

MATEMATIK

UNDERVISNINGEN
I 10. REACH PÅ
RUDEHØJ

I 10. REACH har vi niveaudelt undervisning i fagene dansk, matematik og
engelsk. Det betyder helt
praktisk, at vi i starten af
året screener alle elever, og
efter en samtale med hver
enkelt elev, inddeles alle
eleverne på to forskellige
niveauer. Alle elever afvikler folkeskolens prøver
på enten fp10-niveau eller
fp9-niveau.

TÆNK
MENTORERING

TILVALGSFAG
HUMANITÆRT IVÆRKSÆTTERI
KLOGE HÆNDER

SAMFUNDSFAG

KRISTEN LIV

Fysik og tysk på fp10-niveau

3

+Temadage
Temadage

2

Vi kigger ud i verden

2

Tro og religion

Humanitært Iværksætteri

er et fag, som sætter rammerne for, at eleverne kan blive bevidste om deres ressourcer for at hjælpe andre. De
modtager undervisning i innovation, projektledelse og
humanitært arbejde. Derigennem får de indsigt i, hvordan de kan række ud til lokalsamfundet, der hvor de er
og med de evner, de har. Vi øver os i dette ved at lave
events og happenings lokalt under navnet ”Elsk Odder.”

Kloge hænder

Formålet med vores temadage, er at skabe viden om
erhvervsuddannelserne og de forskellige hovedretninger:
1 OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK
2 KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE
3 FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSER
4 TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT
Der vil være flere forskellige virksomhedsbesøg.
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RUDEHØJ EFTERSKOLE

Alle rejseudgifter
er inkluderet i
skolepengene.

STRUKTUR

FRONT er en alternativ 10. klasse, hvor vi har fokus på
”At være og gøre disciple”. Et år på FRONT består overordnet
af undervisning, ACT, bøn og personlig tid med Gud, talk,
rejser og valgfag.
Klassen har sit eget skema, men er ellers inkluderet i
efterskolelivet på Rudehøj.

TALK

TALK er en fast afsat tid, hvor den
enkelte elev vil have samtaletid med
en FRONT-lærer. Samtalerne er med til
at hjælpe den enkelte på vej, give rum
for at dele tanker og udfordringer, både
personlige og åndelige. TALK er en vigtig
hjælp til den personlige og åndelige
udvikling.

SYDAFRIKA

UNDERVISNINGEN

Undervisningen på FRONT er meget anderledes end traditionel boglig undervisning. Vi har
fokus på personlig og åndelig udvikling, Bibelundervisning, bevidstgørende og identitetsskabende undervisning, undervisning der handler om discipelskab, gode vaner, om mod til at
være i det liv, vi er blevet givet…samt meget mere. Emnerne fordeles mellem underviserene
på FRONT, og overordnet arbejdes der ud fra den sammen plan og røde tråd.
Der er i løbet af skoleåret ugentlige undervisningslektioner i engelsk og matematik. Engelsk
i ½-året frem til Sydafrikaturen og matematik det sidste ½ år. Både for at vedligeholde disse
fag og forberede en del af den sydafrikanske historie på engelsk. (Vi forbereder eleverne på
den optagelsesprøve de skal til for at komme ind på deres ungdomsuddannelse)

LIVSHISTORIER

Det er vigtigt at sætte fokus på fællesskabet hurtigt. Vi investere tid i hinanden og har særligt fokus på at dele liv.
Livshistorier bliver delt med hinanden
og FRONT-holdet bliver kastet ud i tillid
og venskaber på en meget berigende
måde.

I februar/marts står den på to ugers outreach til Sydafrika. FRONT skal til
Pietermaritzburg, i det østlige Sydafrika. Her arbejdes der tæt sammen
med iThemba Projects, som er en kristen non-profit organisation som
arbejder sammen med det nærliggende township, Sweetwaters. Det er
altid en helt særlig rejseoplevelse, at være af sted og se mennesker leve så
forskelligt i forhold til os. Det gør indtryk og påvirker vores teenagere for
livet. Derfor er der også efterfølgende et efterbehandlingsforløb. Før turen
har vi et større fundraisingarbejde og knokler for at rejse penge til turen.

ACT

Fire lektioner om ugen, er FRONT ude
at gøre noget for andre mennesker
primært med hjælpende praktiske
hænder. Det er primært, mennesker
der har brug for hjælp i Odder og omegn. Det kan variere meget, hvilken
type arbejde der vil være, men oprydning, maling og havearbejde vil nok
fylde en del.

FRONT

BROBYGNING OG OSO

Selv om FRONT er en anderledes 10. klasse, skal klassen, ligesom alle andre 10. klasser i brobygning. Det vil
sige, at der går en uge af undervisningen på at prøve
ungdomsuddannelser. Efter den uge skal der skrives
OSO (den Obligatoriske Selvvalgte Opgave). En opgave,
som handler om fremtiden på uddannelsesfronten og
slutteligt afleveres der en jobansøgning. Forløbet afsluttes med en jobsamtale, og der gives en samlet karakter.

DANMARKSTUREN

I oktober er der en fire-dages tur rundt i Danmark i kalenderen.
Her besøger vi forskellige kirker og kirkelige tiltag. Klassen inspireres og får nye øjne på, hvad det vil sige at være kirke i Danmark.
Der vil også være et stort fokus på det interne fællesskab i FRONT
på denne tur.

MASSER AF VALGFAG

På Rudehøj Efterskole har vi masser af tilbud til aktiviteter om
eftermiddagen. Særligt er vi vilde med både sport og musik, og
derfor har vi nogle helt særlige tilbud til de elever, der måtte have
netop de interesser. Du kan læse mere om vores idrætsprofil
og musikprofil på vores hjemmeside. Vi har også flere kreative
valgfag.

ALT DET ANDET

FRONT-eleverne deltager som alle de øvrige elever i vores
musical-, projekt- og alternative uger. De er også med på den
fælles skitur til Hemsedal i Norge.

DANSKOASES EFTERSKOLE

Rude Havvej 11
8300 Odder
+45 87 80 06 06
info@rudehoj.dk
rudehøj.dk

