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På Skibelund får du plads
til at fordybe dig i dét, du
interesserer dig for
På Skibelund får du plads til at afprøve dine fremtidsdrømme i både teori og praksis
med vores fire studieretninger for jer i 10. klasse. Vi er en gymnastik- og idrætsefterskole med boglige ambitioner, som har fællesskabet og sammenholdet som
centrum for hverdagen.
I din hverdag på Skibelund vil du opleve, at gymnastikken og idrætten har en stor
plads for både dig og dine 176 nye kammerater. Sammen med dem vil du udfordre
tyngdekraften i springcentret, taktikken på fodboldbanen, fysikken i træningscentret og din krops bevægelse og rytme til musikken.
Sammen med os og dine nye venner kan du nå langt, fordi vi dyrker sammenholdet
gennem læring, gymnastik og idræt.

Afprøv dine
fremtidsdrømme
10. klasse er starten på ungdomsuddannelsen. Det mener vi på Skibelund. Derfor har vores 10. klasses-elever den boglige undervisning på en af skolens fire studieretninger. De læner sig op af nogle af
de muligheder, som du kan vælge på din videre ungdomsuddannelse.
Du vil inden skolestart blive introduceret til studieretningerne, hvorefter du skal vælge en studieretning, som du følger resten af året.
Studieretningerne giver dig mulighed for at fordybe dig i et fagområde, som du kommer til at prøve
kræfter med både praktisk og bogligt.
Med andre ord er studieretningerne en god mulighed for at prøve dine overvejelser for fremtiden af,
inden du starter på en ungdomsuddannelse efter dit efterskoleophold.

Studieretning:

Kultur og
samfund
Synes du, at folketingsvalg er spændende, og kan du godt lide
at debattere emner, som både er tæt på og langt fra dig.
På Kultur og samfund får du lov til at dykke ned i og forstå både
den lokale og globale verden med udgangspunkt i både aktuelle
politiske emner og historiske begivenheder.
Sammen med din klasse er der mulighed for, at I kommer til at
deltage i Ungdommens Folkemøde, Operation Dagsværk, afholde valgmøder eller politiske debatter og arbejde med at opnå
en større selvforståelse og identitet gennem kulturen.

På Kultur og samfund er der især fokus på:
− demokratiet både i dag, historisk, og hvad der påvirker 		
vores demokrati.
− identitet gennem litteratur, musik og kunst.
− FN’s 17 verdensmål i forhold til eksempelvis flygtninge,
miljøbevidsthed og udsatte.

” Vi dykker ned i og
forstår den globale
og lokale verden ”

Studieretning:

Business
Har du set Løvens Hule og måske særligt hørt efter løvernes
spørgsmål om forretningsplan, omsætning og markedsføring?
På Business kommer du til at arbejde med bl.a. personlig
udvikling, privat- og virksomhedsøkonomi samt lære om
ledelse og organisationer. Sammen med dine klassekammerater kommer du til at arbejde med at udvikle innovative ideer
i samarbejde med virksomheder, eller projekter der afvikles
som events.

På Business kommer du bl.a til at arbejde med:
− præsentationsteknik og psykologi inden for personlig
udvikling.
− processen fra ide til færdigt projekt.
− engelsk og tysk som erhvervssprog.

” Vi fordyber os bl.a.
i økonomi, ledelse,
organisationslære og
personlig udvikling ”

Studieretning:

Naturvidenskab
Måske har du undret dig over, hvordan verden hænger sammen, og måske spekulerer du over, hvor verdens næste energikilde skal komme fra.
På Naturvidenskab undersøger vi de naturvidenskabelige
sammenhænge i verden og universet. Du kommer til at veksle
mellem teori og praksis, når du sammen med dine klassekammerater arbejder med mange forskellige projekter og
undersøger sammenhængen mellem natur, menneske og
samfund.

På Naturvidenskab kommer du bl.a. til at prøve kræfter med:
− kemishow.
− kroppen og fysiologi.
− energi og fossile brændstoffer.
− stråling.
− teknologi.

” Vi undersøger de
naturvidenskabelige
sammenhænge i
verden og universet”

Studieretning:

Håndværk,
omsorg og service
Kan du godt lide at kombinere det faglige med det praktiske,
så kan studieretningen Håndværk, omsorg og service være
noget for dig.
I hverdagen arbejder du både selvstændigt og projektorienteret sammen med dine klassekammerater. Der kan være fokus
på at samarbejde, at drage omsorg for andre og at styrke
dine faglige kompetencer. Derudover er vi på virksomhedsbesøg og i erhvervspraktik for at bygge bro til og få indsigt i
erhvervslivet.

På Håndværk, omsorg og service har vi bl.a. fokus på:
− at skabe noget fra ide til færdigt produkt, og det at være
ansvarlig for hele processen.
− at tro på egne evner, og samtidig blive bevidst om, hvad
der er svært.
− at få styrket dansk- og matematikfærdigheder.

” Elevkommentar på et
par linier så det har
en smule tyngde ”
-Caroline

” Med fokus på
samarbejde, omsorg
og styrkelse af de
faglige kompetencer ”
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På Skibelund er fællesskabet centralt. Du kommer til at dele hverdag med dine
168 nye kammerater, får mellem en og tre at dele værelse med, og sammen med
syv andre bliver du en del af en kontaktgruppe.
Sammen skal vi bl.a. på skitur, hvor vi boltrer os i sneen, bor i hytter, laver mad
selv og nyder en kop varm kakao sammen om aftenen, mens vi vender dagens
oplevelser.
Tre timer om ugen er der linjefagsundervising, hvor du har mulighed for at fordybe
dig i et af skolens fire linjefag. Fælles for alle linjerne er, at der arbejdes både med
sammenholdet og fællesskabet, samtidig med at der er fokus på, at du kan udvikle
dig selv og dine færdigheder.

Fodbold

Spring

Du elsker at gå til den på
grønsværen og den fælles
jubelscene, når I som hold har
sikret sejren. På fodboldlinjen
kommer du både til at udvikle
dine egne fodboldevner og
holdets, når I bl.a. skal spille
mod andre efterskolehold og
har fokus på både det fysiske,
det taktiske og det mentale i
spillet.

Du får et kick ud af at springe
og er klar til at udfordre dig
selv, så du kan blive en endnu
bedre springer. På springlinjen
har du mulighed for at fordybe
dig i gymnastikken og arbejde
med teknik og styrke, så du
får en god basis. Vi har lækre
springfaciliteter og dygtige
lærere, som kan hjælpe dig
med at gøre en dobbeltsalto til
en leg.

Rytme-Dance

Fitness

Du kender fornemmelsen af,
at din krop bevæger sig, når
musikken begynder at spille.
På Rytme-Dancelinjen arbejder I med det kropslige udtryk
i sammenspil med musikken. I
løbet af dit efterskoleår vil du
komme til at prøve forskellige
dansegenrer som hip hop og
floor-work, udvikle dine rytmiske evner og arbejde med
serier.

Du får et smil på læben, når
sveden drypper efter et godt
træningspas. På Fitnesslinjen
er vi nysgerrige på, hvad vores krop og mentalitet kan, og
sammen lærer vi den bedre
at kende gennem aktiviteter,
der udfordrer både fysisk og
mentalt. Derudover kommer
du også til at arbejde med at
planlægge skræddersyede
træningspas.
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