UDDANNELSESPLAN, NØRBÆK EFTERSKOLE

HVEM ER VI?
Vi er en efterskole med 90 normaltbegavede elever med specifikke læse- og
stavevanskeligheder. Vores undervisning i dansk og matematik foregår i klasser med
to lærere. Den øvrige undervisning foregår på mindre hold med en lærer.
På Nørbæk Efterskole er der i alt 23 ansatte (15 lærere, 7 tapper og en forstander).
Nørbæk Efterskole bygger på Grundtvigs tanker om positivt og udviklende samvær
med unge mennesker.
Vi tilbyder vores elever et år med mulighed for at få mange forskellige valgfag i løbet
ad året. Valgfagene skifter hen over året. Der er valgfag med mange timer pr. uge,
som skifter ca. hver femte uge og andre valgfag med 1-1½ time pr uge, som skifter
midt på skoleåret. I valgfagsblokkene tilbydes altid fag inden for kreativitet,
håndværksfag, idræt og til tider teoretiske fag. På denne måde får eleverne
mulighed for at prøve nye sider af sig selv af, og eleverne har meget forskellige
skemaer afhængig af deres interesser/valg.
Alle elever har en ugentlig kontakttime, hvor alle kontaktlærere mødes med deres
kontaktelever (5-6 stk.). I denne time tales der om elevens trivsel, og der læses
udtalelser (valgfag, praktisk arbejde ol.). Eleverne hjælpes med eventuelle
problemer osv. Snakken foregår i en vekslen mellem fælles samtale i kontaktgruppen og enkeltvis med hver elev.

AT VÆRE I 4. ÅRGANGS-PRAKTIK PÅ NE!
I praktikken vil der altid være mulighed for at undervise i dansk, matematik, engelsk,
tysk , fysik-kemi/naturfag, morgensamlinger og fællestimer/sang. Ligeledes vil den
studerende få mulighed for at undervise i valgfag. Her har den studerende mulighed
for at tilbyde et fag, denne brænder for, hvis dette passer ind i de øvrige tilbudte
fag. Vi vil gøre meget for, at det kan lade sig gøre at få et valgfag efter den
studerendes ønske.

I praktik på vores skole kommer den studerende til ikke alene at undervise, men
også at deltage i medarbejderrådsmøder, tilsyn, kontakttime, og teammøder.
Vejledning vil foregå med respektive faglærere og den praktikansvarlige lærer.
Afslutningsvis vil man få en samtale med skolens forstander.
På Nørbæk Efterskole har lærerne ikke fuld tilstedeværelse. Det betyder, at den
studerende i sin 4. års praktik (3. praktikperiode) vil få fordelt de 37 timer på
undervisning (ca. 17 timer), forberedelse (ca. 10 timer), tilsyn (ca. 6 timer),
vejledning (1-2 timer) og mødedeltagelse (1-2 timer). Forberedelse må gerne foregå
hjemme. Der indgår ikke nattevagt i praktikperioden. Tilsyn/aftenvagten slutter kl.
23.00.

Skolens værdigrundlag beskrives i vores vedtægter § 1, stk. 5:
a: Trygge rammer, troværdighed og medansvar danner grundlag for et forpligtende
fællesskab.
b: Ligeværdighed danner grundlag for forståelsen og accepten af hinandens
forskelligheder.
c: Dannelse og gensidig tolerance danner grundlag for trivsel og individuel udvikling.
d: At ville, at kunne og at turde, danner grundlag for udvikling og livsdueligheden.

Husk at du har tavshedspligt. Du må altså ikke tale om praktikken med navnes
nævnelse til andre uden for skolen.
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