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Geografisk placering
Skolen er placeret i Brøndby Kommune, tæt på Brøndby Stadion og Idrættens Hus, i
bygningerne fra en tidligere folkeskole, som senere er ombygget til hotel- og
konferencecenter.
Bygningerne har alle faciliteter, der kræves for at drive efterskolevirksomhed såsom
elevværelser, undervisningslokaler, køkken og kantine, idrætssale, lærerværelse og kontorer
samt grønne områder og parkeringsarealer.
Hele området omkring Brøndby Stadion og Idrættens Hus udgør desuden rammen for
skolens udendørsaktiviteter.
Busstoppested forefindes lige udenfor døren med forbindelser til flere destinationer i
hovedstadsområdet.

Skolens
adresse

Brøndbyvester Boulevard 6
2605 Brøndby

Telefon

36 35 08 03 (8.30-11.30 og 13.00-15.00)

Vagttelefon

30 30 08 03 (16.00-8.00)

e-mail

kontor@brondby-ie.dk
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Elevgrundlaget
Skolen har pt. plads til 125 idrætsinteresserede elever på 9. og 10. årgang.
Det tilstræbes hvert år at opnå en ligelig kønsfordeling samt en repræsentativ geografisk
fordeling.
Det er under særlige omstændigheder og ud fra en individuel vurdering muligt at være elev
på skolen i flere år.

Ledelse og styring.
Repræsentantskabet er skolens overordnede myndighed. Repræsentantskabet vælger hvert

år
bestyrelsen.
Bestyrelsen
repræsentantskabsmødet.

konstituerer

sig

selv

umiddelbart

efter

I skoleåret 2020-2021 har bestyrelsen følgende sammensætning:
Michael Gatten - formand
Sten Lerche - næstformand
Kasper Lund Kirkegaard - bestyrelsesmedlem
Josephine Touray bestyrelsesmedlem
Steen Laursen bestyrelsesmedlem
Steven Schumann 1. suppleant
Jan Møller 2. suppleant
Skolens ledelse består af forstander, og forstanderen refererer til skolens bestyrelse.
Forstanderen uddelegerer de enkelte arbejdsopgaver til skolens øvrige personale.
Ledelsen og personalet holder et ugentligt møde. På møderne følges der op på de fastsatte
mål, ugeplaner, undervisning og øvrige aktiviteter, køkken, administration og sidst, men ikke
mindst, status på elevgruppen.

Vision
Brøndby Idrætsefterskole ønsker at skabe mulighed for udvikling af personlige, faglige,
sociale og sportslige kompetencer i et givende miljø, hvor elever og voksne i samarbejde har
fokus på den enkelte elev.
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Formål og mission
Brøndby Idrætsefterskole driver en fri kostskole, inden for rammerne af den gældende
lovgivning.
Brøndby Idrætsefterskole skaber rammerne for, at alle skolens elever sikres en faglig
optimal undervisning med naturligt udgangspunkt i den enkelte elevs særlige kompetencer
og forudsætninger.
Brøndby Idrætsefterskole har fokus på elevernes udvikling som hele mennesker som
grundlaget for trivsel og livsglæde i fællesskab med andre.
Brøndby Idrætsefterskole giver alle elever en forståelse af idræt og bevægelse som vejen til
positiv personlig udvikling, fysisk såvel som mentalt.
Brøndby Idrætsefterskole giver eleverne mulighed for at dyrke deres idræt på så højt niveau
som muligt, samtidig med at de deltager i efterskolens daglige liv.
Brøndby Idrætsefterskole spiller en aktiv rolle i forhold til elevernes videre
uddannelsesforløb.
Brøndby Idrætsefterskole forsøger at skabe positive oplevelser for alle elever.

Værdigrundlag
Brøndby Idrætsefterskole bygger sit grundlag på vilje, ambitioner og engagement og vil i sit
daglige virke give eleverne mulighed for at udleve disse værdier, både i forhold til deres
idræt, deres skolegang og det sociale fællesskab.
Vi forventer, at alle elever såvel som personale engagerer sig i efterskolens daglige liv.
Det giver sig udtryk i en glæde og en entusiasme, der knytter sig til at være en del af BIE.
Nysgerrighed, formidling, tilegnelse og bearbejdelse af viden kræver et personligt
engagement.
Vi forventer, at alle elever såvel som personale er ambitiøse i forhold til deres virke på
skolen. Ambitioner er et udtryk for lysten og viljen til at ville det bedste og det skal være
synligt i alt, hvad man foretager sig.
Man skal løbende udfordres på forståelse, holdninger og egne evner med respekt for såvel
andre som konkret viden.
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Der skal være plads til individuel udfoldelse og individuelle udfordringer med forståelse for
fællesskabets rammer og muligheder.
Udsyn og nytænkning er en forudsætning for løbende udvikling og forbedring af efterskolen
Ordet idrætsefterskole består af 3 begreber, som vi tillægger følgende betydning:
Skole er det forum, der bibringer eleverne de kundskaber, der skal ligge til grund for deres
videre udvikling og valg af uddannelse og erhverv. Skolen underviser i almindelige skolefag
og afholder prøver på FP9- og FP10-niveau.
Efter er den øvrige tid, når idræt og skole er slut. Det er den tid, elever og lærere tilbringer
sammen på tværs af alder, etnisk baggrund, køn og evner. Det er her, fællesskabet for alvor
udvikles - det fællesskab, der skal bære den enkelte elev igennem skoleåret og på sigt danne
grundlag for livslange venskaber.
Idræt er fundamentet og udgangspunktet i skolens hverdag, hvor det at være ambitiøs
omkring sin sport er naturligt, og hvor den enkelte/holdet udvikles i denne sammenhæng.
Brøndby Idrætsefterskole ønsker med baggrund i ovenstående at udvikle dygtige
idrætsudøvere, som tilegner sig de faglige, sociale og demokratiske kompetencer, der
sætter dem i stand til at yde positivt i forhold til dem selv, deres familie og venner og senere
som voksne samfundsborgere.

Pædagogik
Skolen arbejder ud fra en relationsbaseret metode, der bygger på at skabe gensidig tillid,
tryghed og respekt mellem den voksne og eleven.
Der arbejdes endvidere efter en procesorienteret teori, hvor der sættes fokus på elevens
udviklingspotentialer.
Der arbejdes med at konkretisere og synliggøre såvel udfordringer som metoder i arbejdet
med den enkeltes ansvarlighed for sig selv.
Der er fokus på undervisningsdifferentiering i alle fag. Det er således skolens holdning, at
eleverne besidder forskellige intelligenser, og at vi derfor tænker brugen af forskellige
læringsstile ind i dagligdagen.
På Brøndby Idrætsefterskole stræber vi også efter at udvikle vores undervisningsform, så
den i højere grad har et projektorienteret sigte. Vi tilstræber at den daglige undervisning
kommer til at bestå af en vekselvirkning mellem forelæsninger i større grupper samt
vejledning i mindre studiegrupper.
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Personalet
Personaleoversigt
Forstander Mikkel Christoffersen kontakt- og relationslærer
Lærer Morten Lind fodbold, engelsk, naturfag, kontakt- og relationslærer
Lærer Gitte Andersen fodbold, dansk, idræt, kontakt- og relationslærer
Lærer Jesper Bundgaard Fit2Perform, kontakt- og relationslærer
Lærer Tim Myllerup Kjær matematik, fysik/kemi, kontakt- og relationslærer
Lærer Sisse Bruun Jepsen vejleder, Fit2Perform, matematik, kontakt- og relationslærer
Lærer Christina Baun vejleder, dansk, matematik, kontakt- og relationslærer
Lærer Stine Stensvig Olsen dansk, engelsk, samfundsfag, kontakt- og relationslærer
Lærer Frederik Krabbe fodbold dansk, engelsk og relationslærer
Lærer Niels Gorm Andreasen fodbold, matematik, fysik/kemi, kontakt- og relationslærer
Lærer Mikkel Bo Hansen Esport, engelsk, matematik, naturfag, kontakt- og relationslærer
Lærer Jenna Bagge dansk engelsk, kontakt- og relationslærer
Lærer Jack Samrawi dans, kontakt- og relationslærer
Lærer Nanke Nicolaisen tysk
Lærer Klara Geist tysk
Lærer Kristian Rejnhold eSport
Lærer Mads Skousen - bordtennis
Støttelærer Signe Wandt
Instruktør Magnus Bargholz Fit2Perform
Sekretær Lotte Tangrid Rune
Bogholder Henrik Birch
Teknisk serviceleder Jarl Dargo Hansen
Teknisk servicemedarbejder Søren Skovrup
Rengøringskoordinator Nanna Blom
Køkkenchef Michel Lothart Mønsted
Kok Daniel Mikic
Ernæringsassistent Ida Hjort
Smørrebrødsjomfru Susanne Jensen

Forventninger
Skolens personale udgør hele grundlaget for at drive en god efterskole, hvor eleverne trives
og udvikles. Udover de formelle faglige kvalifikationer skal personalet udgøre en homogen
gruppe, der med respekt for hinandens personligheder møder eleverne tydeligt og
respektfuldt.
Skolens formål, mission og værdier er grundlaget for de forventninger, der til enhver tid
knyttes til personalet på Brøndby Idrætsefterskole. Det betyder, at alle ansatte er ansvarlige
for, at der hersker en kultur, der bygger på ansvarlighed, anerkendelse, åbenhed,
nysgerrighed og mod samt humor.
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Ansvarlighed er grundstenen for arbejdet på Brøndby Idrætsefterskole. Heri ligger en
forventning om, at personalet til en hver tid går forrest med en positiv og engageret
indstilling. Således er det også givet, at evnen og viljen til at påtage sig ansvaret for at
relationen personale/elev bliver givende, nødvendigvis og til en hver tid, må være den
voksnes.
Anerkendelse er udgangspunktet for det pædagogiske virke. Anerkendelse betyder, at der
tages udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og potentialer såvel i
undervisningen som i alt andet. Det fordrer et naturligt og vedkommende engagement i
elevens liv.
Åbenhed er nøglen til at undgå mytedannelse og utryghed. Det er forstanderens og
personalets ansvar at få skabt et arbejdsmiljø, hvor der sikres et højt informationsniveau og
en dialog, der bygger på ligeværd, således at en proces omkring en problemstilling ikke
bygger på fejlfinding eller skyld, men i stedet fokuserer på potentialer og udvikling. Det
handler om at holde fokus på opgaven og give konstruktiv kritik. Det er forstanderens
opgave at gå forrest i denne proces med gode råd og vejledning.
Det er et mål, at personalet på sigt erhverver sig værktøjer, der sætter dem i stand til at
coache hinanden, således at kulturen udbredes - også til gavn for eleverne.
Nysgerrighed og mod er nøgleord i arbejdet med at opbygge Brøndby Idrætsefterskole. Det
er en klar forventning at alle på skolen har en naturlig nysgerrighed og opmærksomhed på
nye projekter eller nye måder at gøre tingene på.
Begreberne er nøglen til den udvikling, som altid skal foregå på Brøndby Idrætsefterskole,
idet samfundet og dermed ungdomskulturen udvikler sig i et helt andet tempo, end da
gamle Grundtvig levede.
Personalet skal turde denne udvikling - men samtidig have modet til som væsentlige voksne
at udfordre eleverne på både de positive og negative sider af ungdomskulturen.
Humor er et væsentligt element, når man arbejder med mennesker. Derfor er det en
kvalitet at have denne gave, når man skal arbejde i et ungdomsmiljø, både i forhold til de
unge, men lige så væsentligt i forhold til sine kolleger.
Der er imidlertid forskel på, hvordan humor udfoldes i dag, og det skal derfor præciseres, at
vi på Brøndby Idrætsefterskole griner med hinanden og ikke af hinanden.
Det er forstanderens og bestyrelsens ansvar at opstille klare og overskuelige mål for skolens
virksomhed, således at hverken lærere eller TAP-personale er i tvivl om, hvor vi skal hen, og
hvordan vi gør det.
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Tilsynsarbejdet
En væsentlig del af arbejdet på Brøndby Idrætsefterskole er relationsarbejdet.
Relationsarbejdet sikrer, at medarbejder og elev mødes i en anden kontekst end i den
faglige undervisningssituation.
Morgenvagt:
- Sikre at alle elever er mødt til morgenmad.
- Være med til at skabe en hyggelig stemning ved morgenmaden.
- Sygemelde elever.
Kostskoletilsyn / aftenvagt
- Være med til at skabe en hyggelig stemning ved aftensmaden.
- Kontrollere at områderengøring bliver udført tilfredsstillende.
- Tilbyde lektiehjælp.
- Være med som igangsætter/medhjælper i forbindelse med aktiviteter.
- Være til rådighed.
- Sikre at alle elever er på egne værelser, når der skal soves.
Nattevagt
- Kontrollere at der er ro på skolen, og at alle elever er på egne værelser.
Weekendvagt
- Tilbyde et inspirerende aktivitetsprogram i samarbejde med weekendeleverne.
- Være igangsætter/medhjælper i forbindelse med aktiviteter.
- Være med til at skabe en hyggelig weekend.
- Være til rådighed.
Vagtbog
Skolen benytter sig af intrasystemet Viggo til registrering af elevernes sygdom, fritagelser,
fravær, daglige pligter mv. Derudover bruges Viggo til den daglige kommunikation og
information personalet i mellem. Det er derfor afgørende, at alle løbende holder sig ajour
via Viggo og samtidig bidrager aktivt til at dele den nødvendige viden om eleverne og skolen
i det hele taget.
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Skole
Undervisningen på Brøndby Idrætsefterskole har som overordnet mål at dygtiggøre
eleverne, således at de opnår de bedste forudsætninger for at kunne vælge den
ungdomsuddannelse og på sigt det erhverv, de ønsker sig. Desuden skal undervisningen som
helhed fremme livsoplysningen, den folkelige oplysning og den demokratiske dannelse.
Eleverne er som udgangspunkt inddelt i klasser på tværs af linjefag. Det tilstræbes at
undervisningen tilrettelægges som en vekselvirkning mellem klasseundervisning,
holdundervisning, forelæsninger og studiegrupper, således at der skabes de bedst mulige
forudsætninger for undervisningsdifferentiering og dermed for den enkelte elevs læring.
Skolen arbejder hen i mod at samle undervisningen i brede fagblokke, således at de
humanistiske fag (historie, kristendom og samfundsfag) og de naturfaglige fag (fysik/kemi,
biologi og geografi) udgør helheder, som indholdsmæssigt hænger sammen med fokus på
slutmålet i de enkelte fag.
Undervisningen veksler mellem uger med almindeligt skema (normaluger) og andre uger
(tema- og projektuger), hvor indholdet veksler mellem tværfaglige projekter og temaer, som
udfordrer elevernes nysgerrighed, holdninger og evne til at argumentere og respektere.
I løbet af året arrangeres ekskursioner i Københavnsområdet, idet vi ser det som en
forpligtigelse og en enestående mulighed at inddrage landets hovedstad i undervisningen og
oplevelsesrummet. Der inddrages temaer som kunst, musik, miljø, arkitektur, innovation og
det politiske liv på Christiansborg, som en del af den demokratiske og almene dannelse.
Som fast tradition afholder vi hvert år en studietur til et andet land, hvor alle elever og
ansatte deltager. Herudover afholdes en linjetur med linjelærerne.
Det forventes, at eleverne deltager aktivt i alle skolens fag og i de faglige fællesskaber, der
udspringer af disse (gruppearbejde, studiegrupper, afleveringer, fælles fremlæggelser,
ekskursioner og lejrskoler). Det er et vigtigt mål for opholdet på Brøndby Idrætsefterskole,
at eleverne lærer at prioritere deres arbejdsopgaver herunder lærer at kombinere sociale
og sportslige aktiviteter med de faglige udfordringer
Brøndby Idrætsefterskole tilbyder ikke specialundervisning.
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Årsplan
Uge
33-34
35-39
40
41
42
43-44
45
46
47
48
49
50
51
52
2-3
4
5-6
7
8-9
10
11-14
15
16-18
19-21
22
23-25
26

Skoleuge
1-2
2-7
8
9
10-11
12
13
14
15
16
17
18
19-20
21
22-23
24-25
26
27-30
31
32-34
35-37
38
39-41
42

Aktivitet
Temauger
Skemauger
Særligt fokus
Temauge
Efterårsferie
Skemauger
Linjetur
Terminsprøver
Skemauger
Brobygning/faguge
Skemauger
OSO/projektuge
Særligt fokus
Juleferie
Skemauger
Studietur
Skemauger
Vinterferie
Skemauger
Temauge
Skemauger
Temauge
Skemauger
Skriftlige prøver
Eksamen
Mundtlige prøver
Temauge

Bemærkninger
Introuge/faguge
Test- og samtaleuge
Top Performance

Sportslinjerne

10.kl. brobygning, 9.kl. faguge
10.kl. OSO, 9.kl. projekt
Test- og samtaleuge

Samlet udenlandstur for hele skolen

Top Performance
Galladage
Herunder synopser
Sportslinjernes eksamen
Herunder prøveforberedende uv
Outrouge far eldag lørdag
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Dagens gang
Ikke alle dage ligner hinanden men som udgangspunkt forsøger vi at holde den amme
dagsrytme, hvad enten der er tale om almindelige skemauger eller øvrig undervisning. En
typisk dag på Brøndby Idrætsefterskole ser således ud:
7.00 7.30:

Morgenmad i

eren skolens kan ine

7.30 8.00

Oprydning på værelset

8.00 9.30:

Undervisning

9.30 10.10:

Pause med lidt brød og frugt i aulaen

10.10 11.40:

Undervisning

11.40 11.50:

Pause

12.00 12.45:

Frokos i

12.45 14.15:

Undervisning

14.15 14.30:

Pause med brød og lidt frugt i aulaen

14.30 16.00:

Undervisning

16.30 17.30:

Stilletime/lektiehjælp lektier, træning, afslapning, rengøring på
værelset.

18.30 19.00:

Af ensmad i

19.00 22.00:

Aktiviteter der er planlagt forskellige aktiviteter, eleverne kan og i
visse tilfælde skal være med til herunder Top Performance
aktiviteter. Eleverne har naturligvis også mulighed for at slappe af
på værelserne eller bare hygge sig med hinanden.

22.00 7.00:

Eleverne skal være på deres værelser. Godnat.

eren

eren

Der vil være en række dage i løbet af året der, afhængig af aktiviteten, afviger mere eller
mindre fra ovenstående.
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Undervisningen på 9. årgang
9. skoleår er det sidste obligatoriske år i grundskolen, hvor afgangsprøven (FP9) viser om
skolen og eleven lever op til slutmålet i de enkelte fag.
Af hensyn til vores målsætning på skoledelen, er det vigtigt at sikre, at Fælles Mål i de
enkelte fag er kendt af både lærere, forældre og elever.
Projektopgaven er obligatorisk på Brøndby Idrætsefterskole og er en tværfaglig opgave hvor
forskellige fags indhold og metoder benyttes. Det er tilladt at inddrage de praktisk musiske
fag.
Der stilles følgende formkrav til projektopgaven:
Der skal være et fælles overordnet emne for hele klassen eller klassetrinnet
Der skal være et delemne med problemstilling(er)
Delemnet kan findes i et samarbejde mellem eleven og læreren, så det giver eleven
udfordringer
Problemstillingen skal inddrage stofområder, metoder, arbejds- og udtryksformer
fra flere fag og samfundsområder
Eleven skal arbejde selvstændigt med emnet med lærerne som vejledere
Eleven vælger selv udtryksform
Eleven skal fremlægge sin projektopgave
Eleven skal have en skriftlig vurdering
Arbejdet med projektopgaven skal være færdigt inden 1. maj, og opgaven skal være bedømt
senest 1 uge før de skriftlige prøver.
Senest d. 1. juni skal skolen vide, om eleven vil have udtalelsen og/eller karakteren skrevet
på sit afgangsbevis.
Timefordelingsplan – 9. klasse
Dansk
HS

4,5 timer
3 timer

Engelsk
Tysk

3 timer
1,5 timer

Matematik
Naturfag

3 timer
3 timer
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Linjefag

6 timer

Idræt
Fællestime

1,5 timer
1 time

Undervisningen på 10. årgang
Undervisningen på 10. årgang skal som minimum omfatte fagene dansk, matematik og
engelsk. Eleverne har mulighed for at gå til prøve på FP10-niveau. Hertil skal eleverne
udover linjeidrætten fordybe sig i en række andre valgfag.
I 10. klasse skal den enkelte elev lave en obligatorisk selvvalgt opgave (OSO).
Opgaven skal give eleven mulighed for at arbejde selvstændigt med et givent emne, der
tager sit udgangspunkt i elevens uddannelsesplan.
I udarbejdelsen af opgaven skal eleven anvende varierede arbejdsmetoder og
udtryksformer.
Eleven beslutter i samråd med de relevante lærere opgavens emne og indhold.
Eleven udarbejder et konkret produkt. En eventuel fremlæggelse sker i forlængelse af
arbejdet med opgaven.
Den skriftlige udtalelse er en vurdering af den selvvalgte opgaves emne og indhold med
udgangspunkt i:
- elevens uddannelsesplan
- elevens valg og brug af arbejdsmetoder og undersøgelsesformer
- elevens valg og brug af kilder og materialer
- sammenhængen mellem indholdet og det færdige produkts udtryksform
Eleven kan efter eget ønske få medtaget den skriftlige udtalelse og/eller karakteren på
afgangsbeviset. Ønskes opgaven bedømt med en karakter, skal eleven meddele skolen dette
senest ved aflevering af opgaven.
Senest 1. juni skal eleven meddele skolen, om udtalelsen og /eller karakteren skal påføres
afgangsprøvebeviset.
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Timefordelingsplan – 10. klasse
Obligatoriske fag
Dansk
4,5 timer
Engelsk
3 timer
Matematik
4,5 timer
Linjefag
Fællestime

6 timer
1 time

Tilbudsfag
Fysik/kemi
Tysk/fransk
Idræt

1,5 timer
1,5 timer
1,5 timer
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Skolefag
Dansk
Antal timer pr. uge/kursus/semester/år:
3 moduler om ugen svarende til 4,5 timer pr. uge i skemalagte uger
Mål for undervisningen i dansk:
Målet er identisk med formålet med undervisningen i faget dansk i Folkeskolen som
beskrevet i Under isningsminis erie s Fælles Mål
19:
Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af
sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel
identitet.
Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske
forståelse.
Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i
samspil med andre.
Undervisningen skal styrke elevernes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk
indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer.
Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse
og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer.
Undervisningsmetode: På Brøndby Idrætsefterskole anvendes følgende arbejdsmetoder;
Skriftligt arbejde:
Der arbejdes med procesorienteret skrivning i kendte skriveformer og i alle genrer
Der trænes i forskellen mellem læst, talt og skrevet sprog gennem skriveøvelser
Mundtligt arbejde:
Der skal arbejdes med den mundtlige fremstilling gennem oplæg og samtale.
I undervisningen kan eksempelvis indgå:
sam ale og arg men erende drøf elser kons r k i dialog i klassen og i gr pper
længere m nd lig fremstilling, fx fortælling, redegørelse, rapportaflæggelse, genfortælling,
foredrag evt. med efterfølgende debat.
Arbejde med tekster:
I arbejdet med tekster indgår der foruden teksternes indhold, tekstiagttagelse og -analyse,
sproglig
iagttagelse og læsemåde.
Fiktion:

Brøndby Idrætsefterskole 18
Indholdsplan 2020 / 2021
Litteratur, ældre (før 1870) og nyere (efter 1990) samt den mellemliggende periode.:
romaner no eller dig e essa s
sagn og m er e en r
folke iser
sange
Ikke fiktion:
Ar ikler ledere læserbre e kronikker essa s
geblade og magasiner
Andre udtryksformer:
Film og drama
K ns billeder
Tr k e reklamer TV-reklamer,
N heds dsendelser pressefo os
Evalueringsmetode:
På niende klassetrin bliver eleverne løbende evalueret igennem forskellige skriftlige
afleveringer (retstavning m.m.) og også i de daglige undervisningsforløb bliver eleverne
jævnligt evalueret. På tiende klassetrin bliver eleverne primært evalueret gennem den
daglige undervisning og i forbindelse med div. projektopgaver.
Fælles for begge klassetrin er, at vi tilstræber at lave projekter på tværs af alderstrin og
eleverne bliver i den forbindelse evalueret ved projektfremlæggelser.
Bedømmelsesmetode/elevens bevis for gennemførelse og niveau:
Eleverne går til folkeskolens afgangsprøver og modtager afgangsbevis efter skoleåret, hvor
de også modtager udtalelse for OSO/projektopgaven. Løbende bliver eleverne evalueret
bl.a. vha. terminskarakterer.

Matematik
Antal timer pr. uge/kursus/semester/år:
9. klasse: 2 moduler svarende til 3 timer pr. uge i skemalagte uger
10. klasse: 3 moduler svarende til 4,5 timer pr. uge i skemalagte uger
Mål for undervisningen:
Matematikundervisningen på Brøndby Idrætsefterskole bygger grundlæggende på
nder isningsminis erie s Fælles mål for fage
Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder indenfor de
nedenstående matematiske områder. Derudover er det vigtig at eleverne lærer at kunne
anvende matematik i sammenhænge som vedrører hverdagsrelateret matematik. Eleverne
skal gennem undervisningen erfare, at matematik er et redskab til problemløsning.
Matematiske emner:
Inden for de matematiske emner arbejder vi med følgende områder:
Geometri og målestoksforhold
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brøker og procent
statistik og sandsynlighed
økonomi
ligninger, funktioner og uligheder
Alle elever skal komme til at føle sig rustet til folkeskolens afgangsprøver i henholdsvis FSA
og FS10 samt til videregående uddannelse. Faget skal også medvirke til, at eleverne via
undervisningen føler sig kompetente til at agere i samfundet.
Undervisningsmetode:
I undervisningen arbejder vi frem mod at komme omkring alle otte emner i
kompetenceblomsten, som bliver beskrevet som de Matematiske kompetencer

Matematik i anvendelse
Omhandler hverdagsrelateret matematik med problemstillinger fra dagligdag og
samfundsliv.
Matematiske arbejdsmetoder
For at tilgodese de matematiske kompetencer lægger vi vægt på en alsidig undervisning, der
bl.a. indeholder tavleundervisning, individuelt og gruppearbejde, projektorienteret tilgang
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til et emne, nye installationer på tværs af årgangen, som alt sammen skal være med til at
motivere eleverne.
Evalueringsmetode
F.eks. gennemfører vi ved skoleårets begyndelse en relevant test, som sammenholdes med
en afsluttende test ved skoleårets afslutning.
5-6 gange om året skal eleverne aflevere et FSA/FS10 prøvesæt. Dette er et godt
evalueringsredskab for os såvel som for eleverne, da vi bliver bevidste om den enkeltes
stærke og svage sider.
Derudover anvender vi også løbende evaluering i form af klassedialog og mundtlige
fremlæggelser.
Bedømmelsesmetode/elevens bevis for gennemførelse og niveau:
Elverne får standpunktskarakterer samt årskarakterer.
Eleverne i 9. og 10. klasse går til skriftlige prøver FP9 og FP10.
Eleverne i 10. klasse går desuden til en mundtlig prøve.

Engelsk
Antal timer pr. uge/kursus/semester/år:
10 klasse: 2 moduler om ugen svarende til 3 timer om ugen i skemalagte uger
9 klasse: 2 moduler om ugen svarende til 3 timer om ugen i skemalagte uger
Mål for undervisningen:
Målene er identiske med formålet med undervisningen for faget engelsk i folkeskolen som
beskre e i nder isningsminis erie s n e Fælles Mål
som er flg
Stk. 1. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og
færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt
og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og
sprogbrug samt om sprogtilegnelse.
Stk. 2. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke
elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer
lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.
Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i
engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen
kultur.

Undervisningsmetode:
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For at opfylde trinmålene og lede eleverne frem til afgangsprøven bliver der lagt vægt på i
undervisningen, at eleverne selv kommer til at tale engelsk så meget som muligt. Dette
gøres ved forskellige samtale øvelser og gruppearbejde, hvor dialogen foregår på et engelsk,
der svarer til elevens eget niveau. Samtidig arbejdes der med skriftlige opgaver af
varierende art og øvelser i præsentation af eget arbejde. Både mundtligt og skriftligt.
Det er vigtigt at skabe motivation hos den enkelte elev. Motivation er vigtigt for en god og
stabil indlæring, så der lægges vægt på at tage udgangspunkt i arbejdsopgaverne i elevernes
egen hverdag og interesser, i det omfang dette kan gøres med en opfyldelse af målene for
undervisningen. Samtidig er det også et mål, at eleverne er bevidste om de krav, der er for
undervisningen og til afgangsprøven for, at de kan blive så aktive medspillere i
planlægningen og udførslen af de ting, der skal til for, at alle bliver klar til prøven.
Vi arbejder med temaer som vil blive belyst med tekst arbejde, film, musik, samtaler og
egne undersøgelser. Der arbejdes i grupper eller individuelt efter aftale med lærer om
hvilken metode der giver mest læring og stabilt arbejde for den enkelte.
Temaerne er tilrettelagt, så de lever op til kravene for trinmålene.
Evalueringsmetode:
Vi tester eleverne løbende skriftligt og mundtligt. De får to standpunktskarakterer og en
årskarakter i løbet af skoleåret.
Bedømmelsesmetode/elevens bevis for gennemførelse og niveau:
Eleverne i 9. klasse tager FP9 i engelsk
Eleverne i 10. klasse tager FP10 i engelsk

Tysk
Antal timer pr. uge/kursus/semester/år:
1 modul om ugen svarende til 1,5 timer om ugen i skemalagte uger
Mål for undervisningen:
Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder,
således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.
Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug samt
om sprogtilegnelse.
Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande
og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur.
Undervisningen b gger på Under isningsminis erie s Fælles Mål i folkeskolen og afsl
med prøver på henholdsvis 9. og 10. klasses niveau.
Undervisningsmetode:

es
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Vi arbejder med emner, som i videst mulig udstrækning har elevernes interesse, og hvor de
samtidig kan klare at udtrykke sig på sproget. Eksempler på emner: Berlin, ungdomskultur i
tysktalende lande, job og fremtid, sport. Vi arbejder med forskellige teksttyper såvel skrevne
som ikke skrevne tekster fx fiktion, sangtekster, digte, avisartikler, film, billeder, lyttetekster,
hjemmesider. Der indgår både mundtligt og skriftligt arbejde.
Undervisningen er varieret. Der arbejdes individuelt, gruppevis og klassevis med forskellige
arbejdsformer i tysktimerne. Mundtligt fx med oplæsning, referat, samtaleøvelser,
dramaøvelser/rollespil, præsentationer. Skriftligt fx med referat, interviews, grammatiske
øvelser og frie skriftlige opgaver. Der indgår ordbogstræning såvel papir som computer.
Undervisningen skal være varieret, da eleverne har deres egne individuelle måder at lære
på. Indholdet skal også være varieret for at tilgodese de mange interesseforskelle, som
eksisterer i en klasse.
Vi prøver på forskellig vis at gøre eleverne interesseret i sproget og tysk kultur og
samfundsforhold og udvikle deres sprog- og kulturkendskab, så de er godt rustet i deres
videre uddannelsesforløb.
Overordnet set skal undervisningen skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde
samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne
bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.

Evalueringsmetode:
Elevernes mundtlige færdigheder evalueres løbende i den daglige mundtlige del af
undervisningen, men også særligt gennem mundtlige fremlæggelser på baggrund af større
projekter, dispositioner eller lignende. Skoleårets indhold repeteres i slutningen af året,
hvor eleverne med hinanden og på klassen mundtligt afprøver de færdigheder, de har
opøvet i løbet af året.
De skriftlige færdigheder evalueres gennem skriftlige afleveringer, grammatikprøver og
fælles skriftlige opgaver på klassen.
Der bliver givet en standpunktskarakter tre gange om året - i efteråret, efter Jul og i foråret.
Bedømmelsesmetode/elevens bevis for gennemførelse og niveau:
FP9 for 9. kl. og FP10 for 10. kl.

Fysik/kemi
(prøven afvikles efter ny bekendtgørelse Naturfag)
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Antal timer pr. uge/kursus/semester/år:
1 modul om ugen svarende til 1,5 timer om ugen i skemalagte uger
Mål for undervisningen:
Fysik/kemiundervisningen på Brøndby Idrætsefterskole bygger grundlæggende på
Under isningsminis erie s Fælles mål for f sik kemi
Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske
forhold, således at undervisningen kan bidrage til, at eleverne erkender, at naturvidenskab
og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede.
Eleverne skal opnå en videnskabelig forståelse for samfundets og verdens sammenhænge,
således at de bedre kan tage ansvar i det danske samfund. Eleverne skal kunne tage aktiv
stilling til samfundsdebatter og problematikker inden for de naturvidenskabelige og
teknologiske områder.
Fysiske og kemiske emner:
Inden for de fysiske og kemiske emner arbejder vi med følgende emner:
- Radioaktivitet
- Syrer og baser
- Bølger lyd og lys
- Madkemi
Undervisningsmetode:
Undervisning tager udgangspunkt i følgende:
- Teori
- Praktisk og eksperimenterende arbejde
- Relationer til dagligdagen
Undervisningen bygger på teoretisk viden, vigtige begreber og formler.
I det praktiske arbejde skal eleverne arbejde selvstændigt med opstilling af teorier om
fysiske fænomener samt afprøvning og evaluering af de fremsatte teorier.
Gennem debatter og diskussioner i klassen vil eleverne skabe grundlag for at kunne være
aktivt stillingstagende i samfundets naturvidenskabelige problematikker.
Undervisningen tager udgangspunkt i klasseundervisning, gruppeforsøg samt fællesforsøg.
Evalueringsmetode:
I fysik-kemi evaluerer vi bl.a. i form af rapporter. Dette er en god metode til, at visualisere
og skabe overblik over fysiske og kemiske begreber, deres sammenhænge og elevens egen
viden.
Løbende gennem hele året udarbejder eleverne en portfolio, som består af deres egne
noter, tekster og forsøgsbeskrivelser.
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Den åbne dialog er også et godt evalueringsredskab, så eleverne kan få mulighed for at
sætte ord på den teori, der er blevet gennemgået samt relatere det til dagligdagen.
Bedømmelsesmetode/elevens bevis for gennemførelse og niveau:
Elverne får standpunktskarakterer samt årskarakterer.
Eleverne i 10. klasse går til FP10.

Biologi
(prøven afvikles efter ny bekendtgørelse Naturfag)
Antal timer pr. uge/kursus/semester/år:
0,75 timer pr. uge i skema ugerne
Mål for undervisningen:
Biologiundervisningen på Brøndby Idrætsefterskole bygger grundlæggende på
Under isningsminis erie s Fælles Mål for fagene
Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder indenfor de
nedenstående områder:
De levende organismer og deres omgivende natur
Miljø og sundhed
Biologiens anvendelse
Arbejdsmåder og tankegange
Derudover er det vigtig, at eleverne gennem undervisningen får styrket lysten til, at
beskæftige sig med biologiske emner og problemstillinger, samt at de lærer, at kunne
anvende biologiske begreber og metoder til at beskrive og forklare biologiske
sammenhænge.
Alle elever skal komme til at føle sig rustet til folkeskolens afgangsprøve i henholdsvis (FSA)
samt til videregående uddannelse. Faget skal også medvirke til at eleverne via
undervisningen føler sig kompetente til at agere i et naturvidenskabeligt samfund.
Undervisningsmetode:
Biologiundervisningen bidrager til at skabe struktur og sammenhæng i elevernes
naturvidenskabelige forståelse.
For at tilgodese dette, lægger vi vægt på en alsidig undervisning, der bl.a. indeholder
tavleundervisning, individuelt og gruppearbejde, projektorienteret og eksperimenterende
tilgang til et emne, nye konstellationer på tværs af årgangen som alt samme skal være med
til at motivere eleverne. Derudover tilstræber vi også at arbejde tværfaglig med andre
naturvidenskabelige fag som geografi og fysik får at opnå at eleverne får en bedre
helhedsforståelse.
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Evalueringsmetode:
Vi anvender løbende evaluering i form af klassedialog, mundtlige fremlæggelser,
projektorienteret og eksperimenterende arbejde, hvor der er plads til fordybelse.
Bedømmelsesmetode/elevens bevis for gennemførelse og niveau:
Elverne får standpunktskarakterer samt årskarakterer. Derudover går eleverne i 9. klasse til
skriftlige prøve (FSA), der bliver bedømt med karakterer.

Geografi
(prøven afvikles efter ny bekendtgørelse Naturfag)

Antal timer pr. uge/kursus/semester/år:
0,75 timer pr. uge i skemaugerne
Mål for undervisningen:
Geografiundervisningen på Brøndby Idrætsefterskole bygger grundlæggende på
Under isningsminis erie s Nye fælles mål for fagene
Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder indenfor de
nedenstående områder:
Regionale og globale mønstre
Naturgrundlaget og dets udnyttelse
Kultur og levevilkår
Arbejdsmåder og tankegange
Undervisningen skal være med til, at eleverne skal tilegne sig grundlæggende geografisk
viden som baggrund for forståelse af geografiske begreber, sammenhænge, viden om
samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Undervisningen skal give eleverne
fortrolighed med natur- og kulturgeografiske arbejdsformer.
Alle elever skal komme til at føle sig rustet til folkeskolens afgangsprøve (FSA) samt til
videregående uddannelse. Faget skal også medvirke til, at eleverne via undervisningen føler
sig kompetente til at agere i et naturvidenskabeligt samfund.
Undervisningsmetode:
Geografiundervisningen bidrager til at skabe struktur og sammenhæng i elevernes
naturvidenskabelige forståelse.
For at tilgodese dette, lægger vi vægt på en alsidig undervisning, der bl.a. indeholder
tavleundervisning, individuelt og gruppearbejde, projektorienteret og eksperimenterende
tilgange til et emne og nye konstellationer på tværs af årgangen, som alt sammen skal være
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med til at motivere eleverne. Derudover tilstræber vi også at arbejde tværfagligt, med andre
naturvidenskabelige fag som biologi og fysik-kemi for at opnå en bedre helhedsforståelse.
Evalueringsmetode:
Vi anvender løbende evaluering i form af klassedialog, mundtlige fremlæggelser,
projektorienteret og eksperimenterende arbejde, hvor der er plads til fordybelse.
Bedømmelsesmetode/elevens bevis for gennemførelse og niveau:
Eleverne får standpunktskarakterer samt årskarakterer. Derudover er der mulighed for at
eleverne i 9. klasse går til skriftlig prøve (FP9), hvis denne udtrækkes. Der bliver bedømt
med karakterer.

Samfundsfag
(prøven afvikles efter ny bekendtgørelse HKS.)
Overordnet set arbejdes der med fagene samfundsfag, historie og kristendom som en
helhed, der indholdsmæssigt hænger sammen
Antal timer pr. uge/kursus/semester/år:
0,75 timer pr. uge i skemaugerne
Mål for undervisningen:
Formålet med samfundsfagsundervisningen er, at eleverne får kendskab til samfundets
opbygning og får redskaber til at agere i dette samfund. Det er afgørende for os, at eleverne
bliver fortrolige med demokratiske måder at kunne være med til at forandre dette samfund
på og at de opnår indsigt i det danske samfunds mekanismer, også sat op over for andre
landes regeringsformer.
Undervisningsmetode:
Gennem forskellige skriftlige og billedmæssige eksempler fra nutiden og fra
verdenshistorien præsenteres fagets mange facetter. Fokus lægges både på det nære og
genkendelige med vægten lagt på demokratiets opbygning i Danmark.
Der er fokus på diskussioner i klassen. Eleverne skal tage stilling til det samfund, de lever i og
være i stand til at ytre deres holdninger og lytte til andres. Aktuelle begivenheder vil blive
brugt i undervisningen, som afsæt til de forskellige emner vi arbejder med i klassen.
Der inddrages spil, interaktive digitale programmer, film, radiointerviews, avisartikler o.lign.
Evalueringsmetode:
Via dialog og diskussioner i de daglige undervisningsforløb bliver eleverne evalueret både i
forhold til deres evne til at reflektere, diskutere, perspektivere og tilegne sig ny viden.
Derudover evalueres eleverne i forbindelse med div. projektopgaver og fremlæggelser.
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Bedømmelsesmetode/elevens bevis for gennemførelse og niveau:
Eleverne modtager mundtlig respons i den daglige undervisning i forbindelse med
elevoplæg/fremlæggelser. Derudover vurderes eleverne i forhold til deres udsagn under
klassediskussioner, med afsæt i deres evne til at reflektere og give udtryk for egne
holdninger og værdier. Løbende bliver eleverne også evalueret og vurderet vha.
standpunktskarakterer.
Faget er desuden muligt udtræksfag til folkeskolens afgangsprøve og eleverne skal derfor,
hvis faget udtrækkes, til mundtlig prøve i faget. For 10. klassernes vedkommende afholdes
en intern prøve.

Historie
(prøven afvikles efter ny bekendtgørelse HKS)
Overordnet set arbejdes der med fagene samfundsfag, historie og kristendom som en
helhed, der indholdsmæssigt hænger sammen
Antal timer pr. uge/kursus/semester/år:
0,75 timer pr. uge i skemaugerne
Mål for undervisningen:
Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og
identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.
Det sker ved at fremme deres indsigt i, at mennesker er historie skabte såvel som
historieskabende. Der lægges stor vægt på tværfagligt arbejde med fagene kristendom og
samfundsfag. Ved at arbejde med samspillet mellem fortid, nutid og fremtid skal eleverne
udvikle deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de
videreudvikle deres forståelse af og holdning til egen kultur, andre kulturer og menneskers
samspil med kulturen. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik og
fordybelse i vedkommende historiske kundskabsområder og fremme deres indsigt i
kontinuitet og forandring. Undervisningen skal bygge på og stimulere elevernes evne til
indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at videregive og skabe historiske
fortællinger på baggrund af tilegnet viden.
Under isningen følger faglige Nye Fælles mål som er form lere af
Undervisningsministeriet.
Undervisningsmetode:
Der arbejdes med de tre centrale kundskabs- og færdighedsområder.
Historie i fortid og nutid
Tid og rum
Fortolkning og formidling
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Der arbejdes med emner, der behandler et bestemt indhold og et geografisk område i et
afgrænset tidsrum, samt temaer med det samme fænomen eller problem til forskellige tider
og eventuelt i forskellige geografiske områder.
Der arbejdes med følgende kildemateriale:
- Ind i his orien
-Fagtekster, opslagsværker.
-Varierede former for historiske fortællinger, der er produceret af eleverne, læreren eller
andre.
-Billede, film og lyd, herunder elektroniske medier, som eleverne anvender som
informationskilde og som redskab til formidling.
Emner kan være:
Industrialiseringen
Socialreformer i
erne og
erne
Danmark under besættelsen.
2. Verdenskrig, de krigsførende landes roller.
Verden efter 2. verdenskrig, og den kolde krig.
Maastricht-traktaten 1992.
11 september 2001 og terrorisme.
Evalueringsmetode:
Vi anvender løbende evaluering i form af klassedialog, mundtlige fremlæggelser,
projektorienteret og eksperimenterende arbejde, hvor der er plads til fordybelse.
Bedømmelsesmetode/elevens bevis for gennemførelse og niveau:
Eleverne får standpunktskarakterer samt årskarakterer.
Faget er desuden muligt udtræksfag til folkeskolens afgangsprøve og eleverne skal derfor,
hvis faget udtrækkes, til mundtlig prøve i faget.

Lektiecafé
Med et naturligt fokus på elevernes faglige udvikling anser vi det også for væsentligt at
tilbyde alle elever gode muligheder for faglig vejledning og sparring. Hver dag mellem kl.
16.30 og 17.30 er der således lektiecafé i skolens aula. Formålet er, at eleverne kan få hjælp
til såvel de daglige lektier som til større opgaver. Det vil ligeledes være muligt at tilmelde sig
genopfriskningsforløb, hvis der er faglige områder man ønsker at styrke. Lektiecaféen er
som udgangspunkt frivillig, men der kan også være tale om, at elev, lærer og forældre
aftaler et mødepligtigt forløb i lektiecaféen. Der vil i lektiecaféen minimum være én lærer
tilstede hver dag.
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Fællestime
På Brøndby Idrætsefterskole er fællesskabet afgørende. Som en del af styrkelsen af dette
afholdes en fællestime én gang ugentligt for alle skolens elever. Formålet er at give eleverne
et forum og et fællesskab for oplevelser, samfundsrelaterede debatter, underholdning,
foredrag og meget andet. Det er væsentligt at eleverne i løbet af året inddrages i
planlægning og gennemførelse af fællestimerne, bl.a. er fællestimerne også forum for
elevrådsdebatter om dagligdagen på skolen. Det er således et mål, at eleverne også oplever
reel medindflydelse på skolens liv og udvikling.

Projektuger
I løbet af året har vi 1 sportslinje projektuge. Denne beskrives ved skoleårets begyndelse. I
årsplanen er den planlagt i uge 21:
Linjefagsprojektuge

Linjefagsprojekt - fodbold
Mål:
Få større viden om træningsplanlægning
Arbejde med træningsplanlægning i forhold til tilrettelæggelse, udførelse og
evaluering af dele af et træningspas
Have tid til at fordybe sig i træningsplanlægning såvel teoretisk som praktisk
Formidle gruppens tilegnede teori til praksis

Evaluering og bedømmelse:
Projektopgaven slutevalueres ved såvel en teoretisk skriftlig opgave samt en praktisk
udførelse af den planlagte træning. Eleverne får en skriftlig udtalelse på projektet.
Undervejs foretages løbende evaluering via den daglige træning og vejledning hvor eleverne
får mulighed for at prøve forskellige øvelser i praksis.

Linjefagsprojekt – dans
Mål:
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At eleverne viser, at de kender til kroppens fysiologi og anatomi i forhold til en
bestemt koreografi
At eleverne kan udvælge musik, som er passende for opgavens koreografi
At eleverne viser, at de er bevidste om kroppens betydning i forhold til hverdag,
livsstil og udtryk.
At eleverne viser, at de kan sætte mål og kender til egen begrænsning
At eleverne evner at give konstruktiv kritik til andre
At eleverne generelt får vist, hvad de har lært i løbet af skoleåret. Dette gøres såvel
praktisk som skriftligt

Evaluering og bedømmelse:
Umiddelbar feedback fra de andre på holdet. Derudover får eleverne en skriftlig udtalelse i
forhold til årets gang samt i forhold til projektopgaven. Dette vedlægges afgangsbeviset.

Linjefagsprojekt – bordtennis
Mål:
Udfærdiges i samarbejde med DBTU
Evaluering og bedømmelse:
Projektopgaven slutevalueres ved såvel en teoretisk skriftlig opgave samt en praktisk
udførelse af den planlagte træning. Eleverne får en skriftlig udtalelse på projektet.
Undervejs foretages løbende evaluering via den daglige træning og vejledning hvor eleverne
får mulighed for at prøve forskellige øvelser i praksis.

Linjefagsprojekt – Fit2Perform
Mål:
Udfærdiges i samarbejde med faggruppen
Evaluering og bedømmelse:
Projektopgaven slutevalueres ved såvel en teoretisk skriftlig opgave samt en praktisk
udførelse af den planlagte træning. Eleverne får en skriftlig udtalelse på projektet.
Undervejs foretages løbende evaluering via den daglige træning og vejledning hvor eleverne
får mulighed for at prøve forskellige øvelser i praksis.

Linjefagsprojekt – Ishockey
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Mål:
Udfærdiges i samarbejde Hvidovre Ishockey Klub
Evaluering og bedømmelse:
Projektopgaven slutevalueres ved såvel en teoretisk skriftlig opgave samt en praktisk
udførelse af den planlagte træning. Eleverne får en skriftlig udtalelse på projektet.
Undervejs foretages løbende evaluering via den daglige træning og vejledning hvor eleverne
får mulighed for at prøve forskellige øvelser i praksis.

Studietur
Vores studietur har først og fremmest et socialtfagligt sigte derfor er det afgørende for os,
at turen har et indhold, der gør det muligt for eleverne at være sammen i andre rammer
end de plejer
herunder møder andre udfordringer end i dagligdagen. Pt. foregår
studieturen på ski i Norge, hvor eleverne bor i store hytter og selv er ansvarlige for de
daglige pligter, herunder madlavning. Der er obligatorisk skiundervisning hver dag og
derudover en fast samling hver aften af 2 timers varighed. Aftensamlingen bruges til
underholdning, sang, konkurrencer, beretninger fra dagen og meget andet.

Linjetur
Hvert år tager linjefagene fodbold, dans, Fit2Perform, ishockey, eSport og bordtennis på
hver deres linjetur. Turen har dels et socialfagligt sigte, men i lige så høj grad er målet, at
eleverne får dyrket deres linjefag. Linjeturen 2020/21 ændres muligvis pga. COVID-19.

Introuge
Den første uge i skoleåret er en introuge. Det overordnede formål med introugen er, at
eleverne introduceres til livet på Brøndby Idrætsefterskole og i processen lærer hinanden og
personalet at kende. Ugen byder på mange forskellige aktiviteter der opfylder følgende
delmål:
- at eleverne lærer dagens rytme at kende
- at eleverne lærer deres kontaktlærer og -gruppe at kende
- at eleverne lærer deres linjefag at kende
- at eleverne introduceres for de almindelige skolefag
- at eleverne lærer deres pligter at kende
- at eleverne lærer nærmiljøet at kende
- at eleverne introduceres til Viggo og får logins og koder
- at hele elevgruppen har sjove, fælles oplevelser

Mitrouge

Brøndby Idrætsefterskole 32
Indholdsplan 2020 / 2021
Sidste uge i december måned afholder skolen en mitrouge. Det overordnede mål for denne
uge, er at eleverne får arbejdet med kreative processer i en anderledes kontekst end
normalt. Det store fællesskab er overskriften for ugen.

Outrouge
Den sidste uge i skoleåret er en outrouge. Det overordnede formål med outrougen er, at
eleverne får en ordentlig og mindeværdig afsked med Brøndby Idrætsefterskole. Ugen
byder på mange forskellige aktiviteter der opfylder følgende delmål:
- at hele elevgruppen har sjove, fælles oplevelser
- at eleverne får udleveret diverse dokumentationer for deres deltagelse på Brøndby
Idrætsefterskole herunder prøvebeviser, udtalelser mv.
- at eleverne får efterladt de fysiske rammer i god stand til de kommende elever

Test- og samtaleuge
Der gennemføres fire årlige test- og samtaleuger, hvor det primære fokus er den enkelte
elev personlige udviklingsområder, herunder fagligt, sportsligt og socialt. Det er kontakt-,
relations- og linjelærerne samt de aktuelle faglærere, der er ansvarlige for gennemførelse af
disse tests og samtaler.

Uddannelsesvejledning
Formålet med uddannelsesvejledningen er at give eleverne mulighed for at opnå overblik
over relevante uddannelsestilbud, samt afklare egne uddannelsesønsker.
Skolens vejleder har det overordnede ansvar for vejledningen og basislederne har ansvaret
for, at eleverne udarbejder uddannelsesplaner med henblik på deres videre uddannelse.
Kontaktlærerne bistår hermed i samarbejde med forældrene eleven.
I løbet af skoleåret afholder kontaktlærerne minimum to vejledningssamtaler med den
enkelte elev. Den første samtale vil blive afholdt inden for de første to måneder af
skoleåret, med det formål dels at afdække elevens interesser, forudsætninger og
fremtidsplaner, og dels at informere den enkelte elev om mulighederne for vejledning på
skolen, brobygningstilbuddene og tilbud om at deltage i uddannelsesmesser og lign.
Eleverne deltager i 10. klasse i et obligatorisk brobygningsforløb i 1 uge. Skolen indgår i
denne forbindelse i et tæt samarbejde med UU-Syd.
Herudover udarbejder 10 klasses eleverne i forbindelse med afklaring af studie- og
erhvervsvalg en obligatorisk selvvalgt opgave (OSO). OSO tager udgangspunkt i elevernes
tanker og fremtidsplaner vedrørende fremtidige uddannelsesønsker. Den omhandler en kort
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redegørelse for den enkelte uddannelse og hvordan den enkelte elev ser sig selv i den
pågældende uddannelse. Eleverne fremlægger deres OSO for hinanden i slutningen af
projektugen.
I starten af det nye år kommer eleverne til deres anden samtale. Formålet med denne
samtale er at afklare elevens tanker omkring fremtidig ungdomsuddannelse, herunder
hvilke muligheder den enkelte har, samt proceduren for uddannelsesparathed.
Eleverne bliver ligeledes præsenteret for www.minuddannelse.net og www.optagelse.dk.
Uddannelsesplanen skal være færdigbehandlet og underskrevet af forældre og elev primo
marts.
Primo marts sørger vejlederen for afsendelse af relevante papirer til den aktuelle
uddannelsesinstitution.
Vejlederen har ansvaret for den samlede indberetning til Undervisningsministeriet, samt
tilbagemelding til de stedlige UU-centre om den enkelte elevs uddannelsesønske.

IT
Alle elever og lærere på Brøndby Idrætsefterskole benytter computeren som værktøj i
undervisning og forberedelse.
Da vi også ønsker at understøtte ungdomsmiljøet IT-mæssigt, er skolen forsynet med et
trådløst netværk, der gør det muligt at benytte sig af bærbare computere på stort set hele
matriklen.
IT-kulturen er opbygget omkring disciplin, nysgerrighed og viden.
I undervisningsdelen fungerer IT som et integreret redskab, som både lærere og elever
benytter sig af. Af samme grund er der installeret smartboards i alle store
undervisningslokaler, således at vi skaber en kultur, hvor en stor del af formidlingen går via
dette medie.
Det er målet at arbejde med stadig udvikling af it-baserede undervisningsformer og
studieteknikker.
Ovenstående skal ses som et nødvendigt tiltag, idet undervisningen på de videregående
uddannelser bliver mere og mere virtuel, og fordi enkelte af skolens elever i perioder vil
være bortrejst i forbindelse med deres idræt.
I forhold til ungdomsmiljøet er det muligt for eleverne at kommunikere både internt og
eksternt via PC.
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Det er således et krav at alle elever selv medbringer en bærbar computer.
På Brøndby Idrætsefterskole er skolens lokale intranet en central del i kommunikationen.
Derfor benyttes Viggo intensivt i den daglige kommunikation.

Idræt
På Brøndby Idrætsefterskole er både holdsport og den individuelle idræt vægtet meget højt.
Vi tager udgangspunkt i elevernes aktuelle niveau og opstiller, sammen med eleverne,
individuelle mål for deres udvikling. Disse mål vil blive fastholdt og udviklet gennem
samtaler i årets løb.
Vi tilrettelægger dagen således, at eleven får mulighed for at træne optimalt og samtidig
oplever, hvad der kræves, når man dyrker idræt på højt niveau.
Der tilbydes 4 moduler linjefagsidræt om ugen i skemauger. I linjetimerne indgår emnerne
anatomi og fysiologi.
Brøndby Idrætsefterskole har i skoleåret 2019/2020 seks linjer:
Fodbold
Dans
Bordtennis
Ishockey
Fit2Perform
eSport

Da skolen ønsker at opnå en ligelig kønsfordeling, er det vigtigt at gøre opmærksom på, at
idrætslinjerne er åbne for både piger og drenge.
Hvor det formålsmæssigt skønnes nødvendigt, arbejdes der på linjerne kønsopdelt.
Idrætslinjerne samarbejder med klubber i skolens nærområde, således at træning og logistik
bliver koordineret mellem skole og klub til gavn for eleverne.
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Fodbold (drenge og piger)
Antal timer pr. uge/kursus/semester/år:
4 moduler om ugen a 1½ times varighed i alle almindelige skema uger. Herudover vil der i
løbet af året være en del linjedage/uger.
Mål for undervisningen:
Fodbold på Brøndby Idrætsefterskole er en intensiv linje med struktureret og målrettet
træning, der tager udgangspunkt i den enkeltes niveau i et miljø, hvor eleven afprøver egne
færdigheder og kompetencer. Vi forventer top motiverede og engagerede elever, der er
indstillede på at indgå i et undervisningsforløb som sigter på at vedligeholde og udvikle egne
færdigheder og kundskaber.
Formålet er at fremme elevernes oplevelser i og med fodbolden som en kilde til:
Personlig udvikling og identitet
At udvikle evnen til at sætte og forfølge personlige udviklings mål
At forstå de komplekse krav der stilles til samtidens bredde- og eliteniveau
At styrke bevidstheden om egne muligheder i samspil med andre
At vedligeholde og udvikle egne færdigheder og kapaciteter
Undervisningsmetode:
Den enkelte elevs niveau, træningsmængde og træningsindhold tilrettelægges og justeres
løbende i tæt samarbejde med fodboldlinjens (og klubbens) trænere. Det betyder også, at
udviklingsmål for den enkelte elev, formuleres løbende i samarbejde mellem elev og træner.
På fodboldlinjen deler vi eleverne ind i træningsgrupper efter niveau. Det kan betyde, at
drenge og piger spiller og træner sammen. Fra start bliver både 9. og 10. klasseelever
blandet på tværs af årgange.
Undervisningen tilbyder blandt andet:
Fodboldtræningen tager udgangspunkt i de 4 dimensioner af fodboldspillet: Teknik,
taktik, fysik og psyke.
De 4 dimensioner er både separate og sammenkoblede i vores helhedsopfattelse af
fodbold.
Alle elever deltager i kampe. Der spilles i forskellige turneringer, og der arrangeres
derudover et antal private kampe. Eleverne kan ikke forvente at spille kampe i alle
regi.
Udendørstræning hele året blandt andet på BIF´s nyanlagte kunstgræsbaner.
En linjetur hvor vi fordyber os i den enkelte spiller og de enkelte hold.
en linjeuge hvor vi finder den indre fordboldnørd frem og arbejder med vores fælles
lidenskab på alle mulige og umulige måder
Evalueringsmetode:
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Trænerne på fodboldlinjen evaluerer løbende de nedsatte udviklingsmål for den enkelte
spiller ved personlige samtaler.
Bedømmelsesmetode/elevens bevis for gennemførelse og niveau:
Eleverne skal i slutningen af forløbet lave en projektopgave, hvor hver enkelt elev vil
modtage en skriftlig udtalelse samt et bevis for gennemførelse.

Dans (piger og drenge)
Antal timer pr. uge/kursus/semester/år:
4 moduler a 1,5 timer om ugen i alle almindelige skema uger. Herudover vil der i løbet af
året være nogle linjedage/uger.
Mål for undervisningen på danselinjen
Formål på danse/fitnesslinjen er:
at eleven opnår glæde og begejstring ved at udtrykke sig gennem dansen - og
derigennem udvikler et sundt og højt selvværd
at eleven forbedrer sin danseteknik, kondition, stabilitet og bevægelighed
at elevens horisont udvides i forhold til dansens mange nuancer samt muligheder
at eleven prøver kræfter med at skabe egne koreografier for derved at styrke den
enkeltes kreativitet samt troen på egne ideer
at opleve adrenalinsuset ved at indgå engageret og motiveret i
danseshows/optrædener på og udenfor skolen i løbet af skoleåret
Undervisningsmetode:
Eleverne introduceres til flere forskellige stilarter, men der arbejdes overvejende inden for
genrerne; funk, lyrical, hiphop og showjazz.
Danseundervisningens form varieres således, at hver enkelt elev udfordres på sit niveau.
Derfor kan holddeling i forhold til niveau forekomme i kortere perioder. Dog prioriteres
fællesskabet og oplevelsen af et fælles projekt højt, så undervisningen samt koreografierne
skabes med det for øje, at alle elever har mulighed for at udvikle sig enten på sine
dansefærdigheder eller udtryk.

Evalueringsmetode:
Ved skoleårets start bliver eleven testet på kondition, styrke og bevægelighed (smidighed).
Resultaterne bliver noteret, og der re-testes igen lige efter jul og inden afslutning af året.
Herved øges elevens fokus på og indsigt i træningens relevans.
Eleverne skriver- eller videooptager dagbog i udvalgte perioder, hvor refleksioner over egne
mål og forbedringer tydeliggøres.
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Eleverne skal i løbet af året lave en lidt større opgave. Den ene opgave har fokus på
opvarmning, den anden er en koreografi-opgave.
Som afslutning på forløbet stilles eleven en koreografi-opgave, hvor alle elementer, som er
blevet arbejdet på i årets løb skal indgå. Opgaven kan løses enkeltvis eller i grupper på maks.
tre elever.
Bedømmelsesmetode/elevens bevis for gennemførelse og niveau:
Eleverne modtager en udtalelse ved årets afslutning.
Udtalelsen tager udgangspunkt i semesteropgaverne, den afsluttende koreografi opgave og
elevens daglige præstation, engagement samt deltagelse.

Fit2Perform (piger og drenge)
Fit2Perform-linjen opererer i 2 spor: 1 sportsspor og 1 livsstilspor
Sportssporet henvender sig til alle, der dyrker en særlig sport og samtidig ønsker at forbedre
de grundlæggende fysiske og mentale færdigheder kombineret med sund kost.
Livsstilssporet henvender sig til alle, der generelt ønsker at forbedre deres fysiske og
mentale niveau kombineret med sund kost.
Antal timer pr. uge/kursus/semester/år:
4 moduler a 1,5 timer om ugen i alle almindelige skema uger. Herudover vil der i løbet af
året være nogle linjedage/uger.
Mål for undervisningen på danselinjen
Formål på Fit2Perform er:
at eleven opnår forbedret fysisk styrke og viden fysiske træning, såvel som psykisk
balance og kostmæssig indsigt.
Eleven gives mulighed for at deltage i Nordic Race, Halv Marathon, Triathlon/OL
distance, Fit & Fun-tur
Undervisningsmetode:
Eleverne træner og undervises i kroppens opbygning, fysiske og psykiske test,
ernæringslære og forskellige former for mentaltræning
Undervisningen foregår både i skolens nye sportshal, i svømmehal og i naturen omkring
skolen.

Evalueringsmetode:
Ved skoleårets start gennemføres test og samtaler indenfor relevante områder og disse test
og samtaler danner løbende udgangspunkt for fastsættelse af evaluerbare mål.
Som afslutning på hele årets forløb gennemføres en større eksaminationsopgave
(linjeprojektugen) og denne bedømmes med en skriftlig udtalelse såvel som en karakter.

Brøndby Idrætsefterskole 38
Indholdsplan 2020 / 2021

Bedømmelsesmetode/elevens bevis for gennemførelse og niveau:
Eleverne modtager som nævnt en udtalelse ved årets afslutning.
Udtalelsen tager udgangspunkt i projektopgaven.
eSport
Som et nyt tiltag, hører skolens nyoprettede eSport-linje delvist under Fit2Perform. Eleverne
på eSport-linjen er således en del af linjen to gange ugentligt. De to øvrige linjetræninger
foregår i skolens Esport-lokale med plads til 10 aktive gamere. Der undervises udelukkende i
CS:GO. Dertil har linjens elever to ugentlige linjetræninger fra kl. 16.00 18.00 tirsdag og
torsdag.

Bordtennis
Antal timer pr. uge/kursus/semester/år:
4 moduler a 1,5 timer om ugen i alle almindelige skema uger. Herudover vil der i løbet af
året være nogle linjedage/uger.
Bordtennislinjen er lavet i et tæt samarbejde med Dansk Bordtennis Union (DBTU).
Baggrund:
Brøndby Idrætsefterskole startede i august 2013 en bordtennislinje i et tæt samarbejde med
Dansk Bordtennis Union. Målet er, at linjen består af minimum 4-6 elever det første år og
efterfølgende 8-10 elever, der alle har ambitioner om at udvikle sig til elitespillere og
dermed på sigt at repræsentere Danmark internationalt. Disse elever/spillere har al deres
træning under Dansk Bordtennis Union.
Formål:
At talenter på 9. og/eller 10. skoleår kan dyrke og ikke mindst videreudvikle sig
indenfor deres idrætsgren.
At give talenterne chancen for at færdiggøre deres 9. og/eller 10. skoleår samtidig
med at de dyrker deres sport på så højt niveau som muligt
At give talenterne en sikker og tryg base i et miljø 130-140 andre aktive
idrætsudøvere, hvor der er et naturligt fokus på idræt, sundhed og samvær i
dagligdagen.
At give DBTU mulighed for at samle deres talenter for derved at kunne gøre en
ekstra indsats i talentudviklingsarbejdet.
Det bordtennismæssige indhold:
Som elev på bordtennislinjen har man følgende obligatorisk træning:
Træningsmængde:
3 x 1½ times morgentræningspas:
Træningen varetages af DBTU´s ungdomslandstræner. Start og sluttidspunkt for træningen
planlægges i samarbejde med Brøndby Idrætsefterskole.
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3 x 2,5 timers eftermiddagstræningspas:
Træningen varetages af DBTU´s ungdomslandstræner. I denne træning indgår både
bordtennistræning samt styrketræning.
2 x 2 timers eftermiddagstræning:
Træningen varetages enten af den enkelte elevs egen klub, eller efter aftale med DBTU´s
ungdomslandstræner.
Indhold i træningen:
Som elev på bordtennislinjen, vil eleven indgå som en naturlig del af den daglige træning på
DBTU´s hovedcenter i Idrættens Hus, Brøndby. Eleverne vil her blive trænet af DBTU´s
ungdomslandstræner, og træningen vil være tilrettelagt efter DBTU´s aldersrelaterede
træningskoncept (BAT). Her bliver der lagt vægt på alle 4 grundpiller (teknik, taktik, mental
og fysik) i bordtennis. Eleverne vil modtage individuelle fokuspunkter inden for de 4
grundpiller, for at optimere deres bordtennismæssige udvikling. Disse fokuspunkter vil også
blive koordineret med træneren i elevens klub, således at træningen i klub regi også bliver
optimeret.
Træningen vil være opdelt således, at ca. 50 % af træningen vil være med fokus på teknisk,
taktisk og fysik grundtræning og 50 % med fokus på de individuelle fokuspunkter.
Evaluering:
Hver 3. måned vil elevens udvikling i forhold til de individuelle fokuspunkter blive evalueret.
Turneringsaktivet og Træningslejre:
Det forventes at eleverne deltager i div. nationale og internationale turneringer og
træningslejre under forløbet. Dette planlægges i samarbejde mellem DBTU og elevens klub.

Ishockey
Antal timer pr. uge/kursus/semester/år:
4 moduler a 1,5 timer om ugen i alle almindelige skema uger. Herudover vil der i løbet af
året være nogle linjedage/uger.
Ishockeylinjen er lavet i et tæt samarbejde med Hvidovre Ishockey Klub.
Baggrund:
Brøndby Idrætsefterskole startede i august 2017 en ishockeylinje i et tæt samarbejde med
Hvidovre Ishockey Klub. Målet er, at linjen består af minimum 8-10 elever, der alle har
ambitioner om at udvikle sig til elitespillere og dermed på sigt at repræsentere Danmark
internationalt. Disse elever/spillere har al deres træning i Hvidovre Ishockey Klub.
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Formål:
•
At talenter på 9. og/eller 10. skoleår kan dyrke og ikke mindst videreudvikle sig
indenfor deres idrætsgren.
At give talenterne chancen for at færdiggøre deres 9. og/eller 10. skoleår samtidig
med at de dyrker deres sport på så højt niveau som muligt
At give talenterne en sikker og tryg base i et miljø 130-150 andre aktive
idrætsudøvere, hvor der er et naturligt fokus på idræt, sundhed og samvær i
dagligdagen.
At give Hvidovre Ishockey Klub mulighed for at samle deres talenter for derved at
kunne gøre en ekstra indsats i talentudviklingsarbejdet.
Det ishockeymæssige indhold:
Som elev på ishockeylinjen har man følgende obligatorisk træning:
Træningsmængde:
4 x 1½ times morgentræningspas:
Træningen varetages af trænere fra Hvidovre Ishockey Klub. Start og sluttidspunkt for
træningen planlægges i samarbejde med Brøndby Idrætsefterskole.
Eftermiddagstræningspas:
Spillerne tilbydes træning med enten klubbens U17, U20 eller 1. Divisionshold aftalt efter
niveau.

Indhold i træningen:
Som elev på ishockeylinjen tilbyder vi dig 4 ugentlige morgentræninger, hvoraf de 2 er på is
sammen med Team Danmarks Kraftcenter. De øvrige 2 morgentræninger består af
målrettet fysisk træning enten på skolen eller i Hvidovre Ishockey Klub. Du kommer til at
arbejde intenst med at sætte dig personlige mål og planlægge din træning, så du konstant
udvikler dig. I planlægningen af din træning og øvrige skoleliv, tages der i videst mulige
omfang højde for klubkampe, landsholdssamlinger mv. Jo mere du præsterer i hverdagen, jo
større muligheder får du!
Evaluering:
Hver 3. måned vil elevens udvikling i forhold til de individuelle fokuspunkter blive evalueret.

Esport
Antal timer pr. uge/kursus/semester/år:
4 moduler a 1,5 timer om ugen i alle almindelige skema uger. Herudover vil der i løbet af
året være nogle linjedage/uger.
Esportlinjen er oprettet i samarbejde med en række interne og eksterne eksperter.
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Baggrund:
Brøndby Idrætsefterskole starter i august 2019 en Esportlinje. Målet er, at linjen består af
minimum 10 elever det første år og efterfølgende 15-20 elever. Disse elever/spillere har al
deres træning i skolens nyindrettede Esportlokale under vejledning og instruktion fra
Kristian Rejnhold Simonsen.
Formål:
At talenter på 9. og/eller 10. skoleår kan dyrke og ikke mindst videreudvikle sig
indenfor deres idrætsgren.
At give talenterne chancen for at færdiggøre deres 9. og/eller 10. skoleår samtidig
med at de dyrker deres sport på så højt niveau som muligt
At give talenterne en sikker og tryg base i et miljø med 130-140 andre aktive
idrætsudøvere, hvor der er et naturligt fokus på idræt, sundhed og samvær i
dagligdagen.
Indhold:
Som elev på Esportlinjen har man følgende obligatorisk træning:
Træningsmængde:
2 x 1½ times morgentræningspas i Esportlokalet:
Træningen varetages af instruktør Kristian Rejnhold Simonsen. Start og sluttidspunkt for
træningen planlægges i samarbejde med Brøndby Idrætsefterskole.
2 x 2 timers eftermiddagstræningspas:
Træningen varetages af instruktør Kristian Rejnhold Simonsen. Start og sluttidspunkt for
træningen planlægges i samarbejde med Brøndby Idrætsefterskole.
2 x 1,5 timers morgentræning med fitnesslinjen:
For at skabe helhed i elevernes træningsudbud, er Esporteleverne en fast del af fitnesslinjen
to gange ugentligt.
Evaluering:
Der evalueres løbende på elevernes spillemæssige udvikling, ligesom der vil være høj fokus
på elevernes engagement i undervisningen samt øvrige skemalagte aktiviteter, så
efterskoleopholdet ikke kun handler om Esport.
Turneringsaktivet og Træningslejre:
Esportlinjen spiller med i YouSee Esportliga gennem Efterskoleforeningen. Derudover
deltager linjen i en række Lans fordelt over året.

Efter
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Når idræt og skolegang er ophørt, starter det egentlige efterskoleliv på Brøndby
Idrætsefterskole. Det er om aftenen, til måltiderne og i weekenderne, at fællesskabet
dyrkes og udvikles under andre former.
I dette tidsrum er der mange forskellige former for pædagogisk tilrettelagt samvær og
almindelig fritid.

Fritid
Fritiden disponerer eleven selv over. Det er her, man har mulighed for at trække sig tilbage
til værelset, gå en tur eller hygge sig i fællesrummene.
Vi har respekt for, at nogle elever behøver mere ro og hvile end andre, og derfor er skolen
primært indrettet således, at fællesrummene ligger i behørig afstand fra de fleste
elevværelser.

Pædagogisk tilrettelagt samvær
Ved pædagogisk tilrettelagt samvær forstås aktiviteter, som ikke er undervisning, men som
er planlagt af lærerne eller lærerne og eleverne i fællesskab. Det kan være ture af kortere
eller længere varighed, indførelse af traditioner, fester på skolen, foredrag og events,
deltagelse i stævner og turneringer, besøg af forældre og søskende m.m.

Fællesarrangementer
Hver måned afholdes et fællesarrangement. Arrangementet planlægges og gennemføres af
basisgrupperne og basislærerne. Fællesarrangementerne har til formål at give eleverne et
medansvar for at skabe de fælles oplevelser der danner rammen for det gode efterskoleliv.
Arrangementerne er ikke fastlagt i form og indhold fra årets start, men planlægges løbende
ud fra ønsker og muligheder.
Eksempler på fællesarrangementer:
BIE-talent. Et talentshow i bedste Danmarks Radio-stil, hvor eleverne optræder med
musik, sang, dans, underholdning, særlige talenter mm.
Pige/drenge-aften. En aften hvor piger og drenge holder hver deres arrangement
pigerne laver f.eks. pyjamas-party, make-over-night, mens drengene f.eks. holder
spilleaften
Tur til X-faktor-finalen. Skolen tager samlet til Parken og overværer den rigtige Xfaktor finale.
Konkurrencedag. En dag/aften på studieturen, hvor alle elever konkurrerer i
snehulebygning, kælkning, sangskrivning og meget andet.
Fastelavn. Med tøndeslagning, udklædning, hygge, fastelavnsboller, kåringer mm.
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Weekender
Weekenderne indeholder for mange elevers vedkommende deltagelse i kampe og
turneringer på de respektive klubhold. I de almindelige weekender kan eleverne således
vælge at blive eller tage hjem. Af hensyn til skolens køkken skal tilmelding til weekenden ske
senest onsdag middag. I weekenderne er der tid til afslapning, men også forskellige
aktiviteter, som man skal deltage i.
Weekendernes indhold planlægges af weekendlærerne, eventuelt sammen med de elever,
som bliver på skolen.
Der er i løbet af året weekender, hvor alle elever har pligt til at være på skolen og deltage i
de planlagte aktiviteter (bliveweekender).

Kontaktgrupper og kontaktlærere
På en skole med flere end hundrede elever og mange aktiviteter er der brug for, at eleven i
en mindre enhed kan fordybe sig i de nære ting og forhåbentligt i denne trygge ramme kan
få hjælp og støtte, når livet går en imod eller når man får en god ide, som man gerne vil
have ført ud i livet.
Alle elever er derfor en del af en kontaktgruppe, der består af max 10 elever. Der er
ugentlige møder og minimum 2 gange årligt et arrangement i/for kontaktgruppen. Det er
naturligvis et must, at eleverne deltager aktivt og tager ansvar for, at alle gruppens
medlemmer får mulighed for at drøfte de ting, der ligger dem på sinde.
Kontaktgruppen har tilknyttet en kontaktlærer, der er den primære kontaktperson for
kontaktgruppens elever i forhold til dagligdagens mange udfordringer og problemstillinger.
Kontaktlæreren har således også det primære ansvar for kontakten mellem skole og hjem.

Forældresamarbejde
På Brøndby Idrætsefterskole er vi bevidste om værdien af et godt og tæt
forældresamarbejde.
Skolens intranet har naturligvis også en forældreintradel, som fungerer som primær
kommunikationsplatform mellem skole og hjem. Der er derfor en klar forventning om, at
alle forældre holder sig opdaterede på forældreintra. Skolens hjemmeside indeholder
overordnede informationer om skolen, årets gang o.m.a og det forventes derfor også at
forældrene jævnligt besøger hjemmesiden.
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Den enkelte elevs kontaktlærer holder den tætte kontakt til hjemmet og sørger således for
at forældrene er orienterede om deres barns trivsel i det daglige ligesom forældrene
sørger for at kontakte kontaktlæreren, når der skal tilgå skolen information om eleven.
2 gange årligt holdes et forældrearrangement, hvor kontaktlæreren mødes med forældrene.
Det kan enten være i form af individuelle samtaler, eller som samlet kontaktgruppe. Her
gives der også tilbagemelding til forældrene om elevens faglige udvikling.
Udover første og sidste skoledag inviteres forældrene flere gange årligt til skolen i
forbindelse med faglige eller sociale arrangementer. Dette skal være med til at give en
indsigt i, hvad elevernes efterskoleår går med.
Hvert år i maj inviterer vi kommende elever og forældre til en informationsdag på skolen.
Dagen indeholder udover praktiske informationer også linjefagsaktiviteter for de kommende
elever.

Regler
Generelt lever vi efter en simpel regel: Vis hensyn. Og kan vi nøjes med det, er det fint. Men
erfaringen viser dog alligevel, at vi er nødt til at påpege en række særlige ting, så vi undgår
misforståelser.
Sammen med elev-forældrekontrakten medfølger skolens overordnede spilleregler det er
væsentligt, at alle elever forholder sig til disse spilleregler, samt i øvrigt udviser en positiv
indstilling til at indgå i det forpligtende fællesskab, efterskolen er og skal være.
Spilleregler
Når man vælger at blive elev på Brøndby Idrætsefterskole, accepterer man samtidig et sæt
spilleregler, som er lavet for, at fællesskabet til enhver tid kan fungere, og at hver enkelt
elev kan føle dig tryg.
Vi går ud fra, at alle elever har valgt os, ud fra et stort ønske om at leve sundt og arbejde
målrettet på at udvikle sig fagligt, sportsligt og socialt.
Derfor er det naturligt, at overtrædelser af følgende regler, medfører direkte bortvisning:
Enhver form for indtagelse og opbevaring af rusmidler
Enhver form for indtagelse og opbevaring af øl & spiritus
Enhver form for voldelig adfærd
Enhver form for hærværk
Enhver form for tyveri
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Disse regler gælder på skolen, til og fra skole og når du repræsenterer skolen på ture, ved
sportsbegivenheder o.l.
Rygning og brug af snus er i øvrigt forbudt for eleverne på skolens område!
Derudover forventes det, at elever på Brøndby Idrætsefterskole efterlever samfundets love
generelt.

Sundhed og kost
På Brøndby Idrætsefterskole er sundhed altid et tema, idet vi ønsker at give eleverne de
bedste forudsætninger for at præstere både i undervisningen og i idrætten. Derudover
ønsker vi at give dem nogle gode vaner, som de kan bruge i deres voksenliv til gavn for dem
selv og deres familie.
Brøndby Idrætsefterskole er en røg, snus og dampfri efterskole. Overtrædelse af forbuddet
vil medføre øjeblikkelig samtale med forstander og forældre. Gentages forseelsen vil eleven
i sidste ende blive bortvist fra skolen.
Vi garanterer, at eleverne får en sund, spændende og varieret kost, som er tilrettelagt ud fra
deres energibehov, og at de bliver fortrolige med hele processen fra planlægning til færdigt
produkt.

Kostpolitik
En sund og varieret kost har beviseligt stor betydning for vores koncentration og
præstationsevne og dermed for vores indlæring. Bl.a. skaber et for stort indtag af sukker og
tilsætningsstoffer en dårlig blodsukkerbalance, ligesom et ujævnt dagligt fødeindtag
påvirker blodsukkerbalancen negativt. For os er det derfor afgørende at den rigtige kost
indgår som en naturlig del af livet på Brøndby Idrætsefterskole og som en del af elevernes
bevidsthed i forhold til en sund levevis.
Det betyder at:
Vi dagligt tilbyder en sund, varieret og velsmagende kost
Vi serverer tre hovedmåltider samt tre mellemmåltider hver dag
Eleverne inddrages i planlægningen, tilberedningen og serveringen af maden
Vi skaber et miljø omkring spisesituationen, der giver alle lyst til at deltage
Vi aktivt søger inspiration udefra
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Derfor sørger vi for at:
maden harmonerer i smag, konsistens og udseende
tilberede mest muligt fra bunden
begrænse brugen af konserves
spare på fedtstofferne
bage alt vores brød selv
tilstræbe et stort forbrug af grøntsager og fedtfattigt kød
tilstræbe brugen af årstidens grøntsager
være lydhøre overfor elevernes ønsker og ændringsforslag
der er en god stemning i køkkenet, så eleverne har lyst til at være der
have jævnlige besøg fra ernæringseksperter bl.a. fra Ankerhus Seminarium
Madens indhold af næringsstoffer:

Maden skal indeholde forskellige næringsstoffer, der har forskellige funktioner i kroppen.
De næringsstoffer, der er tale om, er:
Protein
Fedt
Kulhydrat
Vitaminer
Mineraler
Vand
For at kunne fungere bedst muligt, skal kroppen have tilført samtlige de nævnte
næringsstoffer og i korrekte mængder. For unge i vækst er kosten essentiel. En mangelfuld
kost kan medføre skader for resten af livet. Det er således helt afgørende at unge får en
sund, lødig og sufficient kost og sunde spisevaner.
Kulhydrater, fedt og protein giver os ENERGI
Protein og vand sørger for at transportere stoffer derhen i kroppen, hvor der er brug for
dem. Samtidig indgår proteiner i opbygning af hud, negle og ikke mindst musklerne.
Vitaminer og mineraler sørger for opbygning og vedligeholdelse af kroppen.
Vitaminer og mineraler udnyttes bedst, når de indtages som et naturligt led i den daglige
kost. Mineraler giver os FUNKTION af de indre organer (f.eks hjerte, nyrer, lunger m.m.)
Kostens sammensætning:
Kulhydrater, fedt og proteiner er de energirigtige bestanddele i føden (kroppens brændstof)
men det er helt overvejende kulhydraterne der er de vigtigste. Det er derfor vigtigt, at
kulhydratdepoterne er fyldt op før træning eller kamp. Kosten skal derfor bestå af mindst
55% kulhydrater (ris, pasta, brød og kartofler som indeholder mange kulhydrater). Fedt ca.
30% og protein 15%. Kulhydraterne opbruges hurtigt under fysisk aktivitet, og skal derfor
hurtigst muligt erstattes.
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Proteiner er kroppens byggematerialer og essentielle for opbygningen af røde og hvide
blodlegemer samt for immunsystemet. Protein skal vi ligeledes have for at danne nye celler.
Protein findes i mælk, brød, korn, æg, fisk og bælgfrugter. Det normale behov for protein er
ca. 0,7 gram pr. legemsvægt kilo pr. døgn, og dette dækkes rigeligt ved en sund og alsidig
kost med mælk, kød og grøntsager.
Vitaminer og Mineraler er stoffer vi skal have tilført kroppen fra den mad vi spiser. Man kan
også spise vitaminer og mineraler i form af en vitaminpille men hvis man spiser sundt og
varieret året rundt, er det ikke nødvendigt.
Vitaminer er små organiske stoffer, som vi skal have tilført kroppen i meget små mængder.

De er nødvendige for en lang række funktioner i kroppen, blandt andet stofskiftet. Vi kan
ikke selv danne vitaminer i kroppen, og vi er derfor nødt til at få dem tilført via maden.
Mineraler er grundstoffer der er livsnødvendige for os. Ligesom vitaminerne får vi
mineralerne fra den mad vi spiser, da vi ikke selv kan danne dem. Mineraler er eksempelvis
natrium, kalium, kalcium, magnesium, jern, jod, zink, selen m.m.
Køkkenets 8 gode råd – grundlaget for kosten på BIE:
1. Spis 600 gr. frugt og grønt om dagen
2. Spis fisk to gange om ugen enten som hoveret eller som fiskepålæg. Du skal have
200-300 gr. fisk om ugen
3. Spis kartofler, pasta og ris hver dag. Spis grove kornprodukter hver dag kartofler
giver de vigtigste og sundeste kulhydrater, da de indeholder flere vitaminer end
pasta og ris. De dage hvor man spiser pasta eller ris suppleres der med flere
grøntsager.
4. Spar på sukkeret anbefalingen er at højst 10% af madens energi skal komme fra
sukker. Sukkeret indeholder nemlig ikke vitaminer, men derimod mange kalorier.
5. Spar på fedtet fedt er nødvendigt for at kroppen kan fungere, men for meget fedt
øger risikoen for overvægt. Vægt det magre kød og de magre mejeriprodukter.
Højst 25-35% af den daglige føde må bestå af fedt.
6. Spis varieret ved at spise forskellige fødevarer indenfor de forskellige kategorier
får du alsidigt dækket dit vitaminbehov.
7. Sluk tørsten i vand
vand fra hanen er den aller bedste måde at dække sit
væskebehov på, da det udover at være rensende og nødvendigt for kroppen, der
består af 60% vand, også indeholder vigtige mineraler.
8. Vær fysisk aktiv MINDST 30 minutter om dagen

Spisning på BIE
Morgenmad
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Der er morgenmad for ALLE elever kl. 7.00. Eleverne skal være tilstede ved morgenmaden
fra 7.00 og til kl. 7.30. Eleverne sidder i deres kontaktgrupper
Morgenmaden består af: Havregryn, Cornflakes, Müsli, Yoghurt/havregrød, mælk, isvand,
marmelade/ost, nybagt brød, rosiner.
Er en elev syg eller skadet og derfor ikke kan deltage i dagens normale program meldes
dette til en lærer straks ved morgenmadens begyndelse derudover skal eleven sørge for,
at en forælder ringer til skolen efter kl. 8.00.
Frokost
Der er frokost for ALLE elever kl. 12.00. Eleverne sidder i deres kontaktgrupper
Frokosten består af: En varm ret (f.eks.): Kartofler/pasta – dampede/grillede grøntsager,
kød/fisk, salat, sauce/dressing. Hovedvægten lægges på Kulhydrater og kostfibre. Kander
med isvand.
Efter spisning er der fælles beskeder og lejlighedsvis en sang.
Hver kontaktgruppe har en bordformand
dette går på skift fra uge til uge. Det er
bordformanden, der er ansvarlig for, at fadene med mad samt kanderne med vand hentes
til bordet samt at tallerkner, bestik, glas, kander og fade samles for enden af bordet og
bæres op på afrydningsvognene. Det er ligeledes bordformandens opgave at bordene tørres
af og stolene sættes op.
Salatbuffetten åbnes og det vil være muligt for de elever, der er til træning mens der er
aftensmad a blande en sala smøre en madpakke Denne s illes i køleskab i
eren og kan
afhentes når man kommer hjem fra træning. Der kan lånes en madboks på skolen mod
betaling af depositum på 50 kr.
Aftensmad
Der er aftensmad for alle elever, der ikke er til træning i en ½ time i tidsrummet mellem kl.
17.00-20.00. For de elever der er til træning, er der mulighed for at smøre en madpakke i
forbindelse med frokosten.
Aftensmaden består af kold buffet og lejlighedsvis en lun ret.
Spisning efter træning
Har en elev været til træning under aftensmaden og har smurt en madpakke/blandet en
salat, skal denne spises ved et af bordene i aulaen.
Aften-te
Sidst på aftenen serveres the og på nogle dage et stykke kage eller andet brød i aulaen.
Elever og lærere hjælpes med oprydningen.
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Rengøringspligter
Alle elever hjælper med til at holde skolen pæn og ren i dagligdagen.
Det betyder, at man altid er ansvarlig for at ens eget værelse er pænt og rent dette kræver
som minimum oprydning HVER DAG, samt rengøring af værelse og badeværelse 2-3 gange
om ugen. Eleverne er selv ansvarlige for at dele pligterne værelseskammeraterne i mellem.
Værelset tjekkes jævnligt af lærerne.
4-5 uger om året er man sammen med sin kontaktgruppe ansvarlig for rengøring af
fællesarealerne. Dette foregår hver aften. Der vil være specifikke anvisninger af, hvad der
skal gøres rent på hvilke dage eleverne er selv ansvarlige for at fordele opgaverne imellem
sig. Rengøringen tjekkes hver dag af en lærer.
6-7 gange om året er man sammen med sin værelseskammerat og et andet værelse
ansvarlig for rengøring af den gang, man bor på. Dette foregår hver aften - eleverne er selv
ansvarlige for at fordele opgaverne imellem sig. Rengøringen tjekkes hver dag af en lærer.
Da vi ønsker, at skolen altid skal fremstå hyggelig og indbydende, lægger vi vægt på at alle,
både elever og ansatte, har et ansvar for at dette mål efterleves.

Køkkentjans
Alle elever skal 2-3 uger om året i køkkenet sammen med andre fra kontaktgruppen. I
køkkenet hjælpes til med forberedelse af måltiderne samt opvask og rengøring efter
spisning morgen, middag og aften. Der gennemgås de basale hygiejneregler, og eleverne
tages med på råd i forhold til den kommende uges menu. De uger man er i køkkenet, har
man først normal undervisning efter kl. 14. Vi betragter disse uger som undervisningsuger.
Opgaver for køkkenholdet i løbet af dagen:
Før morgenmad:
Mødetid kl. 6.45 7.00
Opgaver: Opdækning – opsætning af morgenmadsbuffet.
Efter morgenmad:
Mødetid kl. 8.00 ca. 9.30
Opgaver: Buffeten fjernes og 09éren ordnes. Der vaskes op og service sættes på plads.
Opdækning til frokost (bestik/tallerkener og glas).
Formiddagsopgaver:
Mødetid kl. 10.00 11.00
Opgaver: Klargøring af grøntsager – bagning – basis kendskab til kød/grøntsager/brød og
personlig/køkkenhygiejne.
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Før frokost:
Mødetid kl. 11.30 12.00
Opgaver: Maden sættes på bordet
Efter frokost:
Mødetid kl. 12.45 ca. 14.00
Opgaver: Rengøring af 09´eren, herunder også rengøring af toiletter – opvask
Før aftensmad:
Mødetid kl. 18.00 18.30
Opgaver: Opsætning af salatbaren
Efter aftensmad:
Mødetid kl. 19.00 19.45
Opgaver: Fjernelse af salatbaren. Maden kommes i nye kantiner/beholdere, filmes og sættes
på køl.
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Bygninger
Brøndby Idrætsefterskole er placeret på Gildhøjmatriklen, som udover efterskolen p.t.
indeholder et lægecenter og fysioterapi. I efteråret 2010 gik den endelige udmatrikulering
på plads, således at Brøndby Idrætsefterskole nu har egen matrikel.
I det følgende beskrives nærmere, hvorledes bygninger og udearealer er anvendt, og hvilke
pædagogiske overvejelser, der ligger til grund for dette.

Forudsætninger
Brøndby Idrætsefterskole huser i skoleåret 2020 / 2021 ca. 125 efterskoleelever.
Sengepladskapaciteten er pr. 1/8-2020 på 135 elever.
Eleverne bor og undervises på stedet, hvilket indebærer, at der naturligvis er tænkt over
elevværelser, opholdsrum, kantine, undervisningslokaler, idrætssal, omklædning, vaskeri og
udenomsfaciliteter.
Ydermere er der faciliteter til rådighed for skolens personale (lærerværelse og
personalerum, kontorer, køkken, samt 2 familieboliger).

Pædagogiske overvejelser
Det er en særlig udfordring at placere et ungdomsmiljø i et beboelsesområde tæt på
København.
For eleverne betyder det mange fristelser og derfor er det nødvendigt at tilbyde et attraktivt
bomiljø, hvor der udover idrætten gives mulighed for at udvikle det sociale fællesskab på
tværs af sportslinjerne.
Det stiller krav til de fælles opholdsarealer, som er indrettet således, at de kan bruges som
multirum, hvor der skal kunne foregå aktiviteter af skiftende karakter.
Undervisningsdelen er et vigtigt element og lokalerne udgør nogle helheder, hvor både
klasseundervisning og undervisning på mindre hold er muligt.
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Bygning nr. 1 (elevværelser)
Denne bygning indeholder i alt 16 moderne elevværelser. 12 af værelserne er i to plan og
kan rumme 3-4 elever de øvrige 5 værelser er i ét plan og kan rumme 3 elever. Det ene af
disse værelser er indrettet til soverum til lærere. Der er bad/toilet på alle værelser.
Denne bygning kan ved fuld kapacitet rumme 60 elever.
Alle værelser fremstår velholdt.
Derudover er der et meget stort fællesområde med køkken og direkte udgang til de grønne
gårdarealer.

Bygning nr. 2 (elevværelser)
Denne bygning indeholder 25 nyrenoverede elevværelser, som ved 3 personer pr. værelse
har en kapacitet til at rumme 75 elever.
1 værelse er indrettet til soverum til lærere.
Værelserne er ca. 20 kvm. inklusive eget bad og toilet på ca. 4 kvm.
Gangarealerne fremtræder lyse og velholdte.

Bygning nr. 3 (undervisning)
Undervisningsfløjen består af et bredt gangareal med indgangsdøre til en stor foredragssal,
der kan deles på midten af en lydtæt foldevæg. De to lokaler som herved opstår, bruges til
klasseværelser.

Bygning nr. 4 (undervisning/foredragssal)
Bygningen består af en stor foredragssal, der kan deles i to lige store klasseværelser af en
lydtæt foldevæg.
Den ene del bruges pt. til dansesal for dans/fitness-linjen og er indrettet med spejle,
musikanlæg og diverse redskaber, madrasser mv.
På bagsiden, ind mod aulaen, ligger der yderligere to klasselokaler.
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Bygning nr. 5 (idrætssal og lounge)
Bygningen består af en lille hal (der er opdelt i 3 små haller) og et lounge-, fjernsyns- og
spilleområde til eleverne. Bygningen er skolens aktivitetscenter, hvor fysisk udfoldelse og
mange øvrige fritidsaktiviteter foregår.
Derudover findes omklædningsrum til personalet samt depotrum.
Umiddelbart ved siden af hovedindgangen er indrettet kontor til studievejlederne.

Bygning nr. 6 (aula, kantine, køkken, og kontorer)
Det store aulaområde benyttes til opholds- og studierum. Aulaen er skolens hjerte, hvor
mange elever og personale mødes i dagligdagen, der holdes basisgruppemøder og meget
andet.
Køkkenet fremstår i god og renoveret stand og indeholder alt hvad et moderne
kantinekøkken skal indeholde.
Kantinen har plads til 192 spisende elever / lærere og fremstår nyistandsat, med nye møbler
og gulvbelægning
Kontor og forkontor ved hovedindgangen er indrettet til pedelkontor og møderum samt
lærerværelse.
I gangen mellem aula og idrætskollegium ligger skolens administration samt et pædagogisk
værksted.
Området i butiksarkaden skal indrettes med henblik på, at skolens valgfag og fysik/kemi
med tiden kan tilgodeses.

Bygning nr. 7 (familiebolig 1 og 2)
Bygningen rummer 2 nyistandsatte familieboliger den ene i stuen på omkring 190 m2, den
anden på første sal på omkring 120 m2.

Bygning nr. 8 (grupperum)
Bygningen er pt. under projektering og forventes inddraget i skolens drift, når de
økonomiske midler tillader det. Området kan enten bruges som undervisningslokaler eller
som praktisk /kreativt område.
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Udearealer
Udearealerne består af områderne mellem bygning 1, 2 og 3, der er anlagt som gårdhaver
med mulighed for rekreative formål.
Området ved bygning 3 og 5 er et større græsareal, som med tiden kan indrettes til
playground for diverse boldspil.
Arealet mellem bygning 6 og 9 er anlagt med græsplæne / træer, og det er muligt at komme
ud på dette område fra flere bygninger. Spisesal, køkken og administration har således
direkte adgang.
Skråparkeringen ud for bygning 9 hører med til matriklen og rummer 18 parkeringspladser
hvoraf en er handicapplads.

Agenda
Vi har med denne indholdsplan ønsket at tegne en tydelig profil af Brøndby
Idrætsefterskole. Den tager sit udgangspunkt i en professionel, idrætsmæssig tænkning, der
uanset elevens idrætsfaglige niveau signalerer, at det vigtigste er at have viljen og
engagementet i forbindelse med udøvelsen af sin sport, med det mål og den ambition at
forbedre sine præstationer. Det samme er gældende hvad angår skolegang og det sociale
samvær.
På Brøndby Idrætsefterskole gælder Janteloven ikke. Kulturen bygger i stedet på
anerkendelse og glæde over egne og andres præstationer.
Med baggrund i ovenstående indholdsplan og de bygningsmæssige faciliteter er det vores
holdning, at vi driver en god, ambitiøs og moderne efterskole indenfor gældende lovgivning.

Dato: 1/6 2020

____________________________________
Mikkel Christoffersen
Forstander
Brøndby Idrætsefterskole

