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At vælge efterskolelivet er ikke blot en elev 
eller forældrebeslutning, det er en familie 
beslutning. Det er beslutningen om, at 
påbegynde rejsen fra barn til voksen, en rejse 
ind i fremtiden. Efterskolelivet er 24 timer i 
døgnet, det er en oplevelse, som ikke kan 
forklares, men som udelukkende kan opleves. 
Det er livet blandt mange andre unge, hvor de 
ting du bare opfatter som en selvfølgelighed 
forandres. 
 
Du har ikke længere dit eget værelse, men 
i stedet en roomie eller flere, som du skal 
dele værelse og badeværelse med. Vennerne 
findes udenfor værelsesdøren, lærerne er der 
både morgen, middag og aften, parate til at 
undervise, guide og meget andet og skolelivet 
slutter nu ikke længere kl. 15.
 
Efterskolelivet på Ølgod Efterskole, er 
hverdage med faglige timer, sure pligter og 
gymnastik, men det er også store oplevelser, 
rejser, sportskampe, opvisninger, venskaber, 
kærester og konflikter. Kort sagt en total 
oplevelse af livets værdier og udfordringer.
 
Ølgod Efterskole er for dig, der gerne vil 
udfordre dig selv fagligt og personligt, med 
udgangspunkt i det individ du er. 
Vi byder dig velkommen på en moderne, 
veludstyret efterskole, hvor du og de øvrige 
efterskoleelever er i centrum gennem et helt år.
Så pak tasken og bliv en af de kommende 
årgange på Ølgod Efterskole.
 
Jytte Aggebo, forstander

Velkommen
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VELKOMMEN
Vi har lavet dette magasin for at svare på alle 

dine spørgsmål. For hvad vil det sige at gå på 

efterskole? Hvor mange bor på et værelse? 

Hvad hvis man får hjemve? Det er en stor be-

slutning du skal tage, men vi håber, at vi med 

dette magasin kan hjælpe dig med at blive 

klædt bedre på. God fornøjelse.

Hvis du ikke får svar på alle dine 
spørgsmål, så sidder vi klar ved 
telefonerne mandag til fredag fra 8 - 16. 
Giv os et kald på 75244522
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På Ølgod Efterskole tror vi på, 
at samarbejde og fællesskab er 
essentielt i den verden, I er en del 
af. En stor del af undervisningen 
tager derfor udgangspunkt i 
Google Chromebooks. 
De gør det lettere at arbejde i 
gruppe, aflevere til lærerene, og 
så kan du jo se Netflix på den 
om aftenen. Derfor vil du efter 
de første par dage på Ølgod 
Efterskole få udleveret din egen 
helt personlige computer.
 
Din egen computer
Som en af de første skoler i 
Danmark giver vi alle elever en 
Chromebook, der er det nyeste 
skud på stammen fra Google. En 
computer udviklet til læring og 

skolebrug, hvor du afleverer dine 
opgaver og modtager materialer 
fra læreren – alt sammen via 
nettet.
 
Lærerne benytter, at alle elever 
har en computer, til både at gøre 
undervisningen mere levende og 
spændende, men også til at gøre 
undervisningen mere effektiv, så 
du lærer mere på kortere tid.
 
Niveaudelt undervisning
Da alle ikke er lige gode til alt, har 
vi niveaudelt undervisning. Det 
betyder, at vi udbyder næsten 
alle fag på to niveauer. Samtidig 
er det vigtigt for lærerne, at 
kunne tilbyde dig en varieret 
og udfordrende undervisning, 

uanset hvilket niveau du kommer 
fra. 
 
Nej til kedelig undervisning
Vi ved godt at en skoledag kan 
være lang, og netop derfor gør 
vi meget ud af at tænke ud af 
boksen, også når det gælder 
undervisning. Både ved at være 
aktive i løbet af dagen, men også 
ved at sikre mange forskellige 
læringsaktiviteter. Det er altså 
slut med at sidde stille hele 
dagen. 

Skolen

FAGLIGHED
At gå i skole på en efterskole er bare noget andet. Lærerne er der morgen, middag og aften, og er klar til at undervise, spille spil, lave sjov og tage de alvor-lige samtaler. Med andre ord, du vil opleve spilleven-de og superengagerede lærere på Ølgod Efterskole. Undervisningen tager udgangspunkt i verden om-kring dig og foregår på Google Chromebooks. Jeps, du får din helt egen computer! 
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Allerførste gang vi havde gymnastik på Ølgod Efterskole, 
var rigtig sjovt og hyggeligt. Det var ret underligt at skulle 
lave en masse gymnastik med så mange fremmede men-

nesker, for man vidste ikke, hvor gode de var i forhold til en 
selv, men det fandt man hurtigt ud af, og så var det faktisk 

ret sjovt.

- Cecilie K.P. elev 2015/2016 
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Gymnastik er obligatorisk på 
Ølgod Efterskole, og med to 
timers fællesgymnastik og to 
timers drenge-/pigegymnastik vil 
du få masser af sved på panden.
 
Gymnastik på en efterskole er 
grundtræning på højeste niveau, 
og du kommer til at skulle give 
dig fuldt ud til hver træning. 
Udbyttet er til gengæld uden 
sammenligning. 
 
Kom i form
Med øvelser taget fra moderne 
sportsgrene som crossfit og 
HIIT (High Intensity Interval 
Training) vil du blive udfordret  
maks. Gymnastiktimerne er en 

blanding af ordinær gymnastik, 
konceptspring, house, funk, 
wagging og alt det ind imellem. 
Gymnastik på en efterskole 
handler om at komme i god form, 
om at have det sjovt og om at 
udfordre sig selv og hinanden. 
Kunne du godt tænke dig at 
komme på DGI’s verdenshold? 
Måske starter din rejse her.
 
Opvisninger
Du vil blive undervist af nogle 
af de bedste instruktører, der 
har mange års erfaring som 
instruktører med gymnastik på en 
efterskole.
Hvert år vil du opleve at tage 
med til op til 20 opvisninger 

i hele Danmark, møde andre 
efterskoler til gymnastikstævner 
og lokalopvisninger. 
 
Fællesskab
Sammenholdet i de mange 
gymnastiktimer er unikt, og 
fællesskabet når nye højder, 
når publikum rejser sig til 
opvisningerne, klapper i takt og 
hujer! Det bliver ikke bedre! At 
have gymnastik på en efterskole 
er ikke bare sjovt, hårdt og fedt 
– du vil opleve nye sider af dig 
selv, når du hopper i trampolinen 
første gang eller fyrer svedige 
moves af på opvisningsgulvet.

Fællesskab

GYMNASTIK
Gymnastik er sjovt, udfordrende, svedigt og 

anderledes. Vi leger, løber, griner, træner og sveder, 

men vigtigst af alt, så er vi sammen om det! Gymnastik 

handler om at skabe noget i fællesskab, og uanset 

om du har været gymnast lige siden du kunne gå, 

eller du aldrig har prøvet det før, så vil du være med 

til at skabe noget unikt sammen med resten af Ølgod 

Efterskole 
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10. klasse

ØE10
Løber du om kap med bøger og lektier? ØE10 er 

en anderledes 10. klasse, der retter sig mod erh-

vervsuddannelserne og ungdomsuddannelserne. 

Bliv klædt på til din fremtid på Ølgod Efterskole.

ØE10 er en anderledes 10. klasse. 
Her veksler vi året igennem mel-
lem fag- og projektperioder. Vi har 
fokus på studieteknik, præsenta-
tionsteknik, gruppedynamik og 
meget mere. Alt sammen så vores 
elever står bedst muligt rustet til 
en kommende videreuddannelse. 
 
Sammensæt dit eget skema
I forbindelse med skolestart væl-
ger du selv, sammen med dine 
forældre, hvilke emner du gerne 
vil arbejde med inden for de for-
skellige fag. Du har altså medind-
flydelse på hvordan dit skema for 
skoleåret kommer til at se ud. Vi er 
klar over at alle ikke kan være lige 
gode til det hele, derfor er vores 
undervisning niveauinddelt, så du 
bliver udfordret på lige netop det 
niveau du ligger på. 
 

Projektperioder
5 gange i løbet af året, har vi pro-
jektperioder. På samme måde som 
i de boglige timer, er du selv med 
til at vælge hvilke emner du gerne 
vil arbejde med. Er du f.eks. inte-
resseret i at arbejde med podcasts, 
sundhed, projektledelse, brand/
politi/redning og up-cycling, eller 
er du mere til “Hands-On” projek-
ter som tømrer, mad/gastronomi, 
IT eller frisørfaget, eller et af de 
mange andre spændende projek-
ter som tilbydes. 
I projektperioderne styrker vi ele-
vernes evner til at arbejde i grup-
per, lave den perfekte problem-
formulering, formidlingsevner og 
præsentationsteknikker. 
 
Gør dig klar
Projektperioderne skal gerne være 
med til at forberede eleverne på 
deres kommende ungdomsud-

dannelser, så de står bedst muligt 
rustet. I vores projektperioder har 
vi ingen boglige timer, eleverne 
følger dog stadigvæk linjefag, mål-
tider osv. 
 
Projekt
Vi afslutter 10. klasse med et års-
projekt, hvor eleverne skal gøre 
brug af den viden og teori de har 
oparbejdet i løbet af året. Derud-
over afsluttes året med den almin-
delige 10. klasses prøve. 
 
Prøver
Du har mulighed for at tage 10. 
klasses prøve hos os, men du kan 
også vælge at lade være. Efter hver 
fagkursusperiode og projektperio-
de får du en karakter, som kommer 
til at stå på din ØE10-udtalelse. 
Årsprojektet bliver derudover be-
dømt af en ekstern censor. 
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”Jeg synes undervisningen er meget 

forskellig, og lærerne er gode til at veksle 

mellem teori og praksis” 
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Hver dag starter med en halvanden 
kilometer lang gåtur, hvor træthe-
den kan gnides ud af øjnene. Her-
efter er der morgenmad. 

07.00 08.00  12.00 

Formiddagstimerne kan byde på 
alt fra boglige fag til linjefag, gym-
nastik osv. Fælles for dem er, at du 
er sikker på, at læringen vil være 
spændende, anderledes og nytæn-
kende. 

Før frokost samles man på fløjene, 
hvor dine kontaktlærere vil kigge 
forbi, og fløjen kan få en snak om 
løst og fast. Der er altid salatbar 
med lækre salater og varm mad.

Hverdagen
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12.00 13.00  18.00     22.00

I skolens samlingssal vil du kun-
ne opleve foredrag, den ugentlige 
sangtime, fællesinfo eller måske 
en gyser i weekenden på storskær-
men. Mulighederne er mange.

Du har typisk fri fra aftensmad, og 
indtil du skal i seng, og du må bru-
ge tiden, ligesom du vil. Der er ind-
lagt obligatorisk lektielæsning hver 
aften hele ugen.

Ved sengetid skal du være på din 
egen fløj kl. 22.00, hvor værelset 
lige skal ryddes op, og så slukkes 
lyset kl. 23.00. En dag på Ølgod 
Efterskole er slut, og du er blevet 
mange oplevelser rigere.

ALL INCLUSIVEStaten yder et tilskud til dit efterskoleophold. Det-
te tilskud er indkomstbetinget af husstandens ind-
komst. Se vores vedlagte omregningstabel for at
finde din pris for et år på Ølgod Efterskole.
Ellers kan du gå ind på www.efterskole.dk/pris
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Forældre
Der er 1.000 spørgsmål, som pres-
ser sig på. Og vi kan svare på dem 
alle sammen, for det er ikke første 
gang, vi får dem. Som forældre til 
et barn på efterskole er det vigtigt 
at finde balancen mellem at være 
aktiv og inaktiv. 
 
Vi hjælper også jer
Hvornår skal du støtte dit barn, og 
hvornår skal du holde dig i bag-
grunden? Det er en øvelse, som 
ikke er lige nem, men ligesom vi 
guider jeres børn gennem hele 
året, guider vi også jer. For at opnå 
fuld effekt af et efterskoleår er det 
derfor vigtigt med en sund dialog 
mellem skole og hjem, uanset om 

det handler om lektier, uddannel-
sesvejledning eller de svære valg 
og samtaler. 
 
Efterskoleåret er en proces, som 
kræver fuld tilstedeværelse. Vi for-
venter derfor også, at lægebesøg 
bliver lagt uden om skole, at frisør-
tider bliver holdt i weekenden, at 
I kontakter skolen, hvis jeres barn 
skal have fri, og at I støtter jeres 
barn i dets forandring fra barn til 
voksen. 
 
Praktisk, praktisk, praktisk
Eleverne skal møde hver søndag 
mellem kl. 18 og 21 og skal være 
på skolen hele ugen indtil fredag 

kl. 16, hvor weekenden starter. 
Eleverne er velkomne til at blive i 
weekenden, men er forpligtet til at 
deltage i aktiviteter. 
 
Hvis en elev bliver syg i løbet af 
ugen, kontakter han eller hun selv 
kontoret, som i nødvendigt om-
fang vil kontakte hjemmet eller 
lægen. 
 
Samtidig har vi samlet en masse 
praktisk information på hjemme-
siden under menupunktet “Til 
forældre”, hvor du kan læse om 
elevbanken, regler, uddannelses-
vejledning og se en udførlig pak-
keliste.

TIL MOR OG FAR
At sende sit barn på efterskole er oftest sværere 

for forældrene, end det er for eleven at starte 

på skolen. Du føler, det er nu, din opdragelse 

skal stå sin prøve. Bare rolig. At udvikle sig 

fra barn til voksen er den fedeste tid i ethvert 

barns liv, men også dit! Du vil opleve et mere 

selvstændigt og beslutsomt menneske, når 

efterskoleåret er omme.
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Vores filosofi er helt enkel: Det 
er din skole. Vi stiller de fedeste 
rammer til rådighed for dig, så er 
det din opgave at udfylde dem 
og bruge dem, som du gerne vil. 
 
Ølgod Efterskole råder over to 
stortrampoliner og en Dorado-
trampolin med en kæmpe 
springgrav. 
 
Vi har 16 spritnye iMacs, nye 
Nikon-spejlreflekskameraer og 

et stopfyldt musiklokale med 
elektroniske trommer, guitarer 
og alt, hvad hjertet ellers kan 
begære. 
 
Dit værelse er din base, og du og 
din roomie kan hænge plakater 
op eller printe billeder ud af dem 
derhjemme. Måske har I lyst til en 
lyskæde? Kun fantasien sætter 
grænser. 
Vi har 11 fløje, hvor I bor mellem 
8 og 20 elever sammen. Du 

kommer til at bo på to- eller 
firemandsværelse, men det 
vigtigste er, at du altid kan lukke 
døren, når fællesskab, musik 
og mange mennesker bliver for 
meget. 
 
Vi ønsker, at du føler, at Ølgod 
Efterskole bliver dit hjem for dit 
efterskoleår. Faktisk siger mange, 
at de helst vil blive, når det hele 
er slut.

Faciliteter
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Rejser 

Du skal med på 2 rejser og endnu 
flere ture med Ølgod Efterskole. 
De årlige rejser er nogle af højde-
punkterne på Ølgod Efterskole. 
 
Fællesskab og linjefag
At tage på efterskolerejse er en 
unik oplevelse, der styrker både 
fællesskab, indlæring og historie-
fortællingen. 
Alle vores linjefag tager til euro-
pæiske destinationer, hvor du 
sammen med dine lærere har lagt 
et komplet program, der handler 
om netop de aktiviteter, som I sy-
nes er spændende. 
Vi beslutter fra år til år hvor de for-
skellige linjefag rejser hen. Vi plan-
lægger altid at rejser til destinatio-
ner, der har super gode faciliteter 
til at understøtte linjefaget. 
Og så er det kun jer, som har linje-

faget, der tager af sted, så I forbli-
ver en helt unik gruppe af elever. 
 
Ture ud af huset
Derudover kan du se frem til en 
masse ture til gymnastikopvisnin-
ger, ligakampe, intro,- og outrotur 
og naturligvis ture i forbindelse 
med den boglige undervisning. 
 
Skitur
Hvad enten du er en garvet skilø-
ber eller aldrig har haft ski under 
fødderne, så vil vores skitur helt 
sikkert være noget for dig. Det er 
fællesskab og hygge på højeste 
plan.
De første 3 dage skal vi ud og op-
leve den norske natur med lang-
rendsski under fødderne, og vi lo-
ver at alle vil blive udfordret, hvad 
enten det er ned af bakke med høj 

fart, eller op af bakke mens sveden 
pibler frem. 
De efterfølgende 3 dage tager vi 
alpinski eller snowboards under 
fødderne, og viser os frem på sla-
lom bakkerne. Under opholdet bor 
vi i egne hytter, hvor eleverne selv 
skal stå for madlavning.
Derudover er de fleste hytter ud-
styret med sauna, så de ømme 
muskler kan plejes efter en hård 
dag i sneen.
 
All inclusive
Alle rejser og ture er inkluderet 
i prisen for dit efterskoleophold. 
Det betyder også, at det eneste du 
skal bekymre dig om er rent un-
dertøj og lommepenge. Nemmere 
bliver det ikke. 
 

”AT REJSE
ER AT LEVE”

– Dette har mange sagt: På Ølgod Efterskole synes 

vi, Danmark er et dejligt sted, men resten af verden 

skal også opleves. Med op til seks rejsedestinationer 

hæftet på dit linjefag, er der noget for enhver smag. 

Samtidig tager vi også på fede udflugter og på ture 

og konkurrencer på andre efterskoler.
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Bliv bedre, eller lær noget nyt 

Linjefag er din mulighed for 
at fordybe dig i noget, som du 
allerede synes er spændende, eller 
du kan lære noget helt nyt. 
Du kan vælge imellem 8 forskellige 
linjefag, der alle har det til fælles, at  
du vil blive udfordret. Ikke kun på 
din fysik eller faglighed, men også  
på din evne til at arbejde sammen 
med andre. 
 
Alle kan være med
På Ølgod Efterskole har du dit 
linjefag 3 gange om ugen. På den 
måde har du rigtig god  tid til at 
fordybe dig.  
Nogle er dygtige til at gå i skole, 
andre er dygtige til noget meget 
specifikt og ofte overset. Dét vil vi 
gerne se. Vores mål er, at du enten 
udvikler det du allerede er god til, 
eller blive god til noget du ikke har 
prøvet før. Det betyder også, at der 
ikke er nogen krav til dit niveau. 

Du skal hverken kunne lave en full-
half, eller vide hvad det betyder 
for at vælge spring, have dit eget 
kamera for at vælge medie, eller 
allerede have over 100.000 XP for 
at kunne vælge eSport. 
Det vigtigste er at du har lyst. Lyst 
til at give dig selv 100%. Også når 
det er hårdt på fodboldbanen eller 
du sidder 10m oppe i et træ og 
egentlig har lidt højdeskræk. 
 
Undervisere
Vores undervisere er på hver deres 
måde kvalificeret til netop deres 
linjefag, og mange af dem har selv 
arbejdet professionelt med den 
hobby, som nu er blevet deres job. 
Det betyder, at du er sikker på at 
møde undervisere, som brænder 
for at lære dig alle de seneste tricks. 
 
Små og store hold
Der er imellem 8 og 30 elever på 

linjefagene, afhængigt af hvilket 
du vælger. På fodbold, dans og 
spring er der rigtig god plads i 
lokalerne, mens science, eSport, 
medie, musik og adventure kræver 
mere udstyr og derfor ikke har så 
mange pladser. 
I forbindelse med at du tilmelder 
dig Ølgod Efterskole, vælger du 
også hvilket linjefag netop du 
gerne vil have. Hvis du er i tvivl, så 
kom og besøg os. 
 
Rejser
Alle linjefag tager hvert år på en 
udlandstur. Danmark har mange 
muligheder, men der opstår noget 
unikt ved at sætte sig i en flyver og 
tage undervisningen med til Prag, 
London, München, Barcelona 
eller Berlin. Destinationerne 
bestemmes år til år, så hvor netop 
du skal hen, finder I ud af sammen 
med underviseren på linjefaget. 

LINJEFAG
Linjefag er din mulighed for at fordybe dig i noget, 

som du allerede synes er spændende, eller du kan 

lære noget helt nyt. 

Du kan vælge imellem 8 forskellige linjefag, der alle 

har det til fælles, at  du vil blive udfordret. Ikke kun 

på din fysik eller faglighed, men også  på din evne til 

at arbejde sammen med andre. 
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SPRING

Løb hurtigere, og spring hø-
jere. Det er din unikke mulig-
hed for at lære noget, som er 
unikt og ret sejt. Du kan have 
helt op til 8 timers spring om 
ugen, hvor du får målrettet 
undervisning mod de mål, 
du har sat. Skolen råder over 
stortrampoliner, airtracks og 
en Dorado-trampolin. 
I undervisningen vil du op-
leve at få både individuel 
feedback så du ved hvad 
du skal forbedre, og hvilke 
udviklingspunkter og po-
tentiale netop du har. Disse 
revideres i løbet af skoleåret, 
så du altid har nye mål ar ar-
bejde med. 
 
Forventninger
Vi forventer af dig, at du ikke 

er bange for at bevæge dig 
eller at lære nye ting. Som 
springer forventer vi af dig, 
at du har en interesse i også 
at stifte bekendtskab med 
resten af gymnastikverde-
nen. det betyder at du også 
kommer til at lave lidt ryt-
misk gymnastik og dans. 
 
Udvikling
Vi sørger for at du altid bli-
ver hjulpet godt og sikkert 
på vej mod dine mål. Vores 
instruktører har mange års 
erfaring fra både landsdels-
hold, elitehold og eftersko-
ler. 
Du får med linjefaget lov 
til at fordybe dig og nørde 
med dine spring. Uanset om 
det er din første salto, eller 

om du skal have sat den sid-
ste skrue på din rudy. 
I linjefaget spring arbejder 
vi ligeledes med at øge din 
kropsbevidstehed. Det be-
tyder, at du får nemmere 
ved at orientere dig, når du 
snurrer rundt et par meter 
oppe i luften. Du bliver fysisk 
stærkere, og din udvikling 
vil virkelig tage fart. 
 
Træn, træn, træn
Du har altid mulighed for at 
bruge  hallen om aftenen, 
og hvis der er en gymna-
stiklærer på arbejde om af-
tenen, bliver stortrampoli-
nerne ofte åbnet. 

Tager du tilløbet

- lærer vi dig

at springe
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Tager du tilløbet
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RYTMISK GYMNASTIK / DANS

Vi arbejder med de gymnastiske 
grundelementer og krydrer 
dem med et moderne input. Du 
kommer til at rykke dine grænser, 
uanset om du har dyrket dans og 
gymnastik hele livet eller ej. Du 
vil blive mere smidig og opleve 
et helt nyt fællesskab sprede sig. 
I linjefaget rytmisk gymnastik og 
dans vil du lære at bevæge dig 
i takt til musik, lave yndefulde 
serier eller give den maks. gas til 
et fedt funknummer.
 
Forventninger
Vi forventer af dig, at du har lyst 
til at bevæge dig og har mod på 

at blive udfordret. Du vil opleve 
et kreativt miljø hvor der er plads 
til nye ideer, redskaber og skøre 
påfund. 
 
Feedback
Vi sørger for at du får en personlig 
feedback, så du ved hvad netop 
du skal arbejde med for at udvikle 
dig til en bedre danser, og vi 
vurderer i løbet af året, hvilke mål 
du skal arbejde videre med.
Vi bruger spejle i undervisningen, 
så du kan se hvordan dine 
bevægelser kommer til udtryk, 
og derved kan arbejde intensivt 
med selv små momenter. 

 Træn, træn, træn
Du har naturligvis altid mulighed 
for at bruge den store hal til at 
træne og øve alt det du vil. 
Instruktørerne har mange års 
erfaring fra både elitehold, 
landsdelshold og efterskoler.  
Du bliver altid vejledt og hjulpet 
godt og sikkert på vej mod dine 
mål, og vi sørger for at du bliver 
udfordret - uanset niveau. 
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så lærer vi dig at holde den

Har du rytme?
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Taktik, teknik og fokus
Bliv bedre til at se mulighederne på fodboldbanen, 
opdag nye smutveje rundt om modspillerne, og forøg 
din opmærksomhed. Foldbold er bare sjovere, når du 
har et overblik. Vi forventer ikke at du er den nye Messi 
eller Ronaldo, men vi forventer at du har lyst til at blive 
udfordret, og lyst til at være den bedste udgave af dig 
selv.

Vi fokusere på holdet
Undervisningen er bred og varieret, hvor hver 
øvelse har et bestemt fokus. Du vil blive undervist 
i fodboldkulturen, som er meget mere end bare 22 
spillere og en bold. 
Uanset om du er pige eller dreng kan du være med 
på fodboldlinjen, da træningen bliver tilrettelagt ud 
fra dine personlige behov. Den personlige udvikling 
er vigtig i fodbold, men det betyder ikke, at vi kun 
fokuserer på dig som spiller, men også på dig som 
medspiller.  
 
Mere end bare fodbold
Du vil få mulighed for at tage DBU’s C-trænerbevis, 
og derved kunne være en aktiv medspiller i din lokale 
forening når du er færdig på Ølgod Efterskole
Dine undervisere er selv aktive fodboldspillere, som 
både ved hvem de rigtige er at holde med i Premier 
Leauge, men også altid er klar på en god nørdesnak 
om fodbold. 

Fodbold
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Kan du sparke til en bold?

- så sørger vi for du scorer!
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Går du med en opfinder i ma-
ven, og vil du gerne have et ef-
terskoleår med science, farlige 
forsøg og ny viden?
 
Elsker du også store eksplosi-
oner, spændende lugte, spek-
takulære farver og raketter? 
Kan du godt lide at bruge både 
hænder og hoved? 
 
Bliv forundret
I science arbejder vi med de 
store spørgsmål og besvarer 
dem ved hjælp af fysik, kemi, 
biologi, matematik og geografi. 
Kunne du godt tænke dig at ar-

bejde som programmør, dyrlæ-
ge, sygeplejerske eller ingeniør, 
så er det et fag for dig.
 
Du skal være nysgerrig og have 
lyst til at undres, undersøge og 
overraskes. I science tager vi 
udgangspunkt i den naturvi-
denskabelige metode. 
 
Bliv overrasket
Du kommer til at kombinere 
det praktiske med teoretisk un-
dervisning, så du forstår, hvor-
for salmiak lugter af lakrids, el-
ler hvordan en hængebro kan 
holde flere tusinde ton. Kom på 

besøg hos virksomheder, der 
hver eneste dag arbejder med 
kemikalier, store maskiner og 
hemmelige ingredienser.
Du kommer til at stifte bekendt-
skab med syrer og baser på en 
helt ny og spændende måde. Vi 
kigger på, hvorfor farlige kemi-
kalier er alle steder i vores hver-
dag. Måske vil du gerne vide, 
hvordan nanoteknologi virker? 
Vi kigger på teorien og prøver 
det i praksis. Eller har du mere 
lyst til at se på molekyler og 
atomer? I science kan alt lade 
sig gøre – hvad enten det er 
mikrosmåt eller megastort!

Science

Tør du tænke lidt anderledes?

- så har vi det 

helt rigtige lokale til dig!
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Har du øje for detaljen?

- lærer vi dig at fange øjeblikket!
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- lærer vi dig at fange øjeblikket!

Vil du lære at tage bedre foto, 
klippe din egen video eller 
lave din egen hjemmeside? Alt 
sammen på ét efterskoleår? 
 
På Ølgod Efterskole arbejder vi 
med mange forskellige former 
for kommunikation, og hvis dit 
drømmejob indeholder jour-
nalistik, fotografering, webde-
sign eller filmproduktion, så 
giver medielinjen dig værktø-
jerne til at realisere din drøm.
 
Masser af udstyr
Skolen råder over 16 iMac’s 
med avanceret software instal-
leret, så du både kan redigere 
billeder og video. Det får du 
brug for, når du skal lave dine 
egne små eller store projekter 
i forbindelse med undervisnin-
gen. 

Vi beskæftiger os med marke-
ting og ser på hvad der ligger 
bag et godt instagrambillede 
eller et sjovt opslag på Face-
book. 
Youtube er in hos mange unge 
mennesker, men hvilke tek-
nikker kan du selv bruge for 
at fastholde seere på din ka-
nal? Du vil få konkrete tips og 
tricks til at optage en lækker 
video, uanset om du snakker 
om make-up eller er vildt inte-
resseret i fugle. 
 
Din undervisning
Dine undervisere er begge ud-
dannet indenfor mediefaget, 
og har en kæmpe portion vi-
den, de er klar til at dele ud af. 
De sætter rammerne for un-
dervisningen, men det er dit 
ansvar at fylde dem ud. Og hvis 

du har set en effekt på Youtube 
eller et projekt du gerne vil af-
prøve, så sig til. 
 
Teknik og nysgerrighed
Du skal turde at være nysger-
rig og udfordre dig selv til at 
tage både billeder og video af 
andre mennesker.
Du vil lære den elementære 
fototeori og få masterclassun-
dervisning af professionelle fo-
tografer. Vi tager mest digitale 
billeder, og hvis du har dit eget 
kamera, så tag det med, så læ-
rer vi dig at kende det rigtig 
godt. Hvad betyder ISO, blæn-
de, og lukkertid? Hvordan på-
virker de hinanden? Efter et år 
på medielinjen kan du svare 
på disse spørgsmål. 

Medie
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Vil du spille masser af musik, 
koncerter og indspilninger – et 
år med musik som linjefag gør 
dig kompetent.
Har du spillet musik hele livet? 
Drømmer du om at kunne 
spille guitar for pigerne? Eller 
ser du dig selv stå på den store 
scene? 
 
Noder, akkorder og teori
I musiklinjefaget på Ølgod 
Efterskole giver vi dig 
redskaberne til, i samarbejde 
med læreren og de andre 
musikere på holdet, ikke kun 

at spille musik, men også få 
en forståelse for opbygning, 
noder og akkorder. 
Slå takten an sammen med 
fem til ti andre elever, og lad 
jeres musik buldre ud over hele 
skolen. Sammen med jeres 
lærer kommer I til at spille alt 
fra Michael Jackson og AC/DC 
til god, dansk pop. Du kommer 
til at opleve den unikke følelse 
af at producere musik sammen. 
 
Bliv bedre til dit instrument
Du skal have basale 
færdigheder på et instrument 

eller inden for sang og 
yderligere forventes det, at du 
har lyst til at spille musik og 
fordybe dig i det.  Du vil bliver 
undervist i rytme, kvintcirklen, 
indspilningsteknikker og 
meget mere. 
 
Dine undervisere er begge 
aktive musikere, og har i den 
grad fingeren på pulsen når 
det kommer til både ny og 
gammel musik. 
 
Kom ud af din comfortzone og 
prøv kræfter med musikken. 

Musik
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Har du rytme?

- så lærer vi dig at bruge den
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Tør du?

- giver vi de fedeste

oplevelser i naturen
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- giver vi de fedeste

oplevelser i naturen

Skal dit efterskoleår gå med downhill MTB, masser af fysisk 
træning, klatring i træer, beskidt tøj og bål? Så skal du prøve 
adventurelinjen.

Masser af naturoplevelser
Adventurelinjen er opdelt efter 5 kategorier, som du skal 
prøve kræfter med i løbet af året. 
Watersports, klatring, MTB, orientering og vinterfjeld. 
 
Du skal være klar på at komme ud af din komfortzone og 
have lyst til at blive udfordret. Både fysisk  og mentalt. Der 
er både plads til dig, som aldrig har sejlet i en kajak og til dig 
som har kørt MTB hele livet. 
 
Fokus og fart
En del af adventurefaget beskæftiger sig med typisk 
friluftsliv hvor sammenhold, båltænding og ture ud i naturen 
er i fokus. En anden del af faget handler om at få pulsen en 
smule op. Både på MTB i kajak eller når du hænger 15m 
oppe i en trækrone. 
 
Underviserne skaber rammerne for adventuretimerne, men 
det er dig og de andre elever som skal udfylde dem. 
 
Masser af oplevelser
Når vi tager på skitur, så er adventureholdet klar. Vi skal 
bygge snehuler, måske sove udenfor, og opleve de norske 
fjelde helt tæt på. Vi lærer også at finde vej med kompas, 
følge koordinater og komme tilbage til sporet, hvis vi er faret 
vild.
Faget stiller krav til dine samarbejdsevner, for ingen er 
stærkere end det svageste led. I adventure arbejder vi derfor 
med teambuilding, både på vores overlevelsesture, men 
også i den daglige undervisning. 

Adventure



36

eSport og gaming er kæmpestort i udlandet og 
først nu ved at vinde frem herhjemme, også på ef-
terskolerne.
 
Vores nye eSportscenter udstyres med alt hvad 
hjertet begærer af udstyr og computerpower!
Vi har 22 monster PC´er, der er nogle af de mest 
kraftfulde gamer-maskiner og et rigeligt stort hul 
ud til internettet! Hvis du vil se alle specs, så kig 
forbi: oelgoefterskole.dk/elever/linjefag/e-sport/
 
Masser af tid til dig
Vi har pt. ca. 124 elever hvor 20 af disse elever er, 
optaget på vores eSportslinje. 
De passer alle deres skole samtidig med de dyrker 
e-Sport.
Hos os går de to ting hånd i hånd – vil man være 
med på eSportslinjen skal man nemlig passe sin 
skole – og er man lovligt forhindret i passe sin sko-
le – f.eks. pga. deltagelse i et eSportsstævne, ind-
hentes det tabte med ekstraundervisning!
 
CS-GO
At dyrke eSport på professionelt niveau kræver 
også fysisk træning og sund kost - ellers kan man 
ikke holde til at sidde og spille længe af gangen, 
være skarp i hovedet og have hurtig reaktionsev-
ne.
På Ølgod Efterskole deltager du som eSportsud-
øver I skolens gymnastiktræning og har desuden 
mulighed for at benytte skolens træningscenter 
udover dette.
 
Ud over den skemalagte eSportstræning, der fin-
der sted flere gange om ugen, kan eleverne træne 
eSport hver dag efter skole – og i weekender - i det 
nye eSportscenter, hvor de kan arrangere konkur-
rencer med hinanden.

eSport
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Taktik, taktik, taktik

- Udfordre dig selv til mere.

Vi leverer rammerne
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Værksted

Sløjd
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Fortælleteknik

Fysisk træning
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Tøse Tid
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Fodbold
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Tøse Tid
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Fodbold
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Fodbold
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Badminton
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Tag football
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Fysisktræning

Træning

Tøse Tid

Psykolog

Hvert år tilbyder Ølgod Efterskole 
et væld af forskellige valgfag, 
som spænder fra madlavning til 
metalsløjd og svømning. 
Fagene har det til fælles, at 
du får lov at afprøve ting, som 
du normalt ikke ville stifte 
bekendtskab med. 
Du vælger 3 valgfag. Et som 
kører fra skolestart til omkring 
efterårsferien, der efter et som 
kører til medio februar, og et 
sidste, som kører til slutningen 
af skoleåret. Det er din mulighed 

for at snuse til forskellige tilbud. 
Og hvem ved. Måske bliver 
du helt bidt at svømning eller 
psykologi. 
 
Udbuddet af valgfag bliver 
bestemt fra år til år. På den måde 
er udbuddet altid topaktuelt. 
Det kan også være du har nogle 
ønsker eller ideer til valgfag. Vi 
er altid interesseret i at lære om 
nye spændende tiltag. 
 
I både svømning og gymnastik 

har du en helt unik mulighed for 
tage et trænerkursus i løbet af 
valgfaget. Så er du klar til at tage 
et trænerjob, når efterskoleåret 
er slut. Dette kræver at du har 
svømning eller gymnastik i 
begge perioder. 
 
Ølgod Efterskole råder over 
topmoderne faciliteter til 
både træsløjd, metalsløjd og 
billedkunst. Vi har en stor fiskesø 
i baghaven, og ellers ligger 
Vesterhavet ikke langt væk.

Valgfag
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PsykologADVENTURE-CAMP
Sejl i kano, overnat i det fri, lav mad over bål 
og få viden om naturen. Er det noget du har 
lyst til, så meld dig til campen.
 
Tilbud for 5. - 8. klasse
5. August – 8. August 2018 
Pris 600 kr. 

FOTO-CAMP
Vil du lærer at tage de rigtige billeder, med 
telefon og kamera. ”Nørde” med billeder og 
muligheder indenfor brugen af foto på de 
sociale medier, så meld dig 

Tilbud for 7 – 10 klasse
5. August – 8. August 2018 
Pris 820 kr.

eSPORTS-CAMP
Vil du deltage i vores store påsketurnering i 
CS:GO? Så er eSports campen noget for dig. 
Kom og afprøv dine skills, og hyg med de 
andre deltagere. 

Tilbud for 7. – 8. klasser 
18 marts – 20 marts 2018
Pris 570 kr.

BØRNEBØRNS-CAMP
Få nogle aktive dage, hvor der er sørget for un-
derholdning til både børn og voksne. Dagene 
er foregår på skolens adventure-område, hvor I 
også har mulighed for at sove i det fri.

Bedsteforældre og børnebørn 6 - 10 år
1. juli - 3. juli 2018
Pris 600 pr. voksen, 300 pr. barn 

Se mere og tilmeld dig på
www.oelgodefterskole.dk
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Ølgod Efterskole
Efterskolevej 8
6870 Ølgod
T: +45 75 24 45 22
M: info@oelgodefterskole.dk

www.ølgodefterskole.dk

Et år for livet


