
FUS CAMP
2021

Har du lyst til at opleve Frijsenborg Efterskole, 
så har du nu muligheden for at komme på 
FUS-Camp. Du kan vælge mellem fagene 
Friluftsliv, Musik, Verdenborgerskab, Foto, 
eller Kok Amok.

Derudover får du mulighed for at snuse 
til stemningen og fællesskabet på en 
efterskole. 

Hvornår: 
        9. - 10. januar 2021

Aldersgruppe: 
        For alle fra 5.-9. klasse

PÅ FRIJSENBORG EFTERSKOLE

FAGLIG 

OG KREATIV

UDFORDRING
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Tag kreative billeder  
Foto er for dig, der elsker at være 
kreativ, og gerne vil lege med et 
kamera. Vi skal fotografere sjove og 
flotte portrætter, og arbejde med 
redigeringsprogrammer, hvor man for 
eksempel kan manipulere sig selv ind 
i en fantasiverden. 

Du behøver ikke kende til kamera- 
teknik, skolen har en masse udstyr, 
som du kan låne. Bare du husker 
kreativiteten og de gode ideer!

VALGFAG

Er du til rytme, trommer, sang 
og musik.
På Frijsenborg går vi op i at musik 
er for alle. Så uanset om du har stor 
erfaring, eller først lige er begyndt 
at spille musik, skal vi være fælles 
om at synge, lege og spille. 

Vi kommer til at arbejde med stomp, 
spille på sambatrommer og natur-
ligvis laver vi et band og spiller for 
resten af efterskolecampen.
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og oplevelser i naturen?
 
Friluftsliv er for dig, der elsker at 
være aktiv ude i naturen og i den fri-
ske luft. På Friluftscampen kommer 
du nemlig ud under åben himmel, og 
prøver kræfter med mange aktivite-
ter i naturen. Vi skal nørde med bål, 
madlavning, samarbejdsøvelser samt 
ægte lejrhygge. Det kommer til at 
foregå i skolens bålhytte samt om-
rådets skove. Her er der plads til dig 
- bare du er til masser af aktiviteter i 
naturen.

VALGFAG
Imponer din bedstemor 
Imponer med en velanrettet treret-
tersmenu eller lær at lave en score-
middag. 
Vi laver mad fra bunden af gode 
råvarer med fokus på både kavalitet 
og æstetik. Dine smagsløg vil blive 
udfordret og krydret med viden om 
de enkelte råvarer.

På Frijsenborg Efterskole spiller 
bronzemærket i økologi og bæredyg-
tighed en stor rolle i hverdagen, men 
det vigtigste er glæden i alt vi laver.

Forskelle mellem mennesker
 
I verdensborgerskab (VBS) prøver vi 
at forstå, hvad der sker i verden og 
mellem mennesker. Baggrunden her-
for kan være politisk, 
religiøs og historisk.

På VBS-campen skal vi beskæftige os 
med frihedskæmpere og Facebook. Vi  
vælger en frihedskæmper, og laver 
en fiktiv Facebookprofil til vedkom-
mende. Facebookprofilen skal ikke la-
ves, som I kender den på nettet, men 
på en anderledes og kreativ måde 
med pap, papir og farver mm. Vi skal 
snakke, være kreative og hygge os 
sammen.



PROGRAM
Lørdag 

Ankomst kl. 10.00Introduktion i foredragssalen med program

 
Indkvartering i klasselokaler 
Rundvisning på skolenVærksteder 

(Friluftsliv, Foto, Musik, Kok Amok eller VBS)

 
12.00 FrokostVærksteder (Friluftsliv, Foto, Musik, Kok Amok eller Idræt)

 
18.00 Aftensmad 

Efterskolehygge, vi har lidt overraskelser i 

ærmet 
Søndag

Brunch og oprydning af lokaler
Afslutning på værksteder (Friluftsliv, Foto, Musik, Kok Amok eller VBS) 

Afhentning kl. 12.00


