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Fakta-ark	fra	Frijsenborg	Efterskole	
august	2020	
Dette	er	et	”fakta-ark”,	hvor	de	enkelte	fag	kortfattet	beskriver	hvilke	mål,	emner,	
problemstillinger,	bøger	etc.,	der	arbejdes	med	i	den	kommende	periode.	Fakta-arket	udsendes	ca	4	
gange	i	løbet	af	året.	

 
VERDENSBORGERSKAB 

 
 
I Verdenborgerskab tager vi hul på emnet 'Demokrati og rettigheder', hvor vi skal blive 
klogere på demokratiet: Hvordan det fungerer og om det overhovedet fungerer. Hvad er 
styrkerne? Hvad er svaghederne? Her bliver der sat fokus på rettigheder og pligter i et 
folkestyre, samt på riskoen for at Demokratiet kan skride i autoritær retning. Derefter 
sætter vi fokus Danmarks internatonale forpligtelser med særligt fokus på forsvarsalliancen 
NATO. I den forbindelse får vi 1. september besøg af Forsvarets skoletjeneste 'Checkpoint 
One', hvor eleverne lære mere om de brændpunkter og konflikter, som Danmark er 
involveret i. 
 
 
MATEMATIK 

 

I matematik er vi i gang med at inddele eleverne i hold. Eleverne vil blive blandet, så der 
både er 9.klasser og 10.klasser på holdene. Udgangspunktet er, at vi opretter to hold på 
hver af de tre "søjler”. Et hold for de elever, der har behov for, at vi sætter tempoet lidt ned, 
samt et hold med mulighed for lidt hurtigere tempo. Inddelingen foregår efter, at eleverne 
har lavet matematikopgaver, svaret på spørgsmål om bl.a. deres motivation og vigtigst, en 
samtale med alle elever. 
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Når holdene er på plads vil vi starte arbejdet med emnet geometri, samt brugen af det 
digitale værktøj Geogebra.  

ENGELSK 
 
I engelsk skal vi i det første tema arbejde med Being Young. Vi skal arbejde med forskellige 
tekster om de glæder og sorger man kan opleve som ung. Vi vil have fokus på den mundtlige 

del af engelsk. Desuden skal vi se filmen “ 
Extremely loud and incredibly close” på 
årsdagen for 9/11.  
Derudover skal vi bruge starten på at få lavet 
nogle gode homogene hold incl. et 
Cambridge engelsk hold. Vi vil give eleverne 
en lille engelsk test og tage en snak med 
dem om deres forhold til engelsk. Så skal vi 
selvfølgelig også lige så stille i gang med 
grammatik og skriftlighed. 
 

 
 
SCIENCE 

  
 
 
I denne uge starter vi de første sciencetimer. Først bliver eleverne introduceret for faget og 
skal arbejde en smule med science i hverdagsfænomener.  
De vil blive introduceret for muligheden for at tilvælge science-talentholdet, og hvad det 
indebærer. Derudover laver vi også en inddeling, så de elever der har oplevet science som 
svært, kan komme på et hold hvor det går lidt langsommere og hvor man kan blive tryg og 
dermed forhåbentlig motiveret for science.  
 
Når holdene er på plads, starter vi på vores første emne, “Aktuelle katastrofer”, hvor vi vil 
arbejde naturvidenskabeligt med eksplosionen i Beirut, sammenlignet med atombomber og 
gå i dybden om coronavirus. 
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TYSK 

   
 
 
I tysk skal vi arbejde med Musterbrecher und Systemsprenger. Med afsæt i Askepot vil vi 
læse tekster og se nogle små dokumentarer om unge, der får ændret deres liv, nogle der 
mod alle ods alligevel klarer sig. Vi skal også se filmen Knallhart, om en overklasseknægt, der 
pga skilmisse ender i en Ghetto i Berlin.Grammatisk skal vi lige fornemme hvor eleverne er 
og samle op på det grundlæggende, fx hjælpeverbernes bøjning (haben, sein og werden) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


