30/09/2017

Kære forældre, elever, medarbejdere og andre interessenter i forhold til Frydensberg Efterskole
Det er fantastisk at kunne forfatte årets første nyhedsbrev, og indvie jer i opstart og dagligdag på efterskolen.
Og hvorfor så denne begejstring? Jamen, helt enkelt, så går det bare fantastisk godt.
Skolestart

Søndag d. 13/8 startede 132 elever op på Frydensberg. Et “Mash-Up” af forventningsfulde elever, ængstelige
forældre, spændte medarbejdere og et fantastisk vejr, skabte ramme og indhold til en fantastisk dag med ro
og overskud til både at tage afsked, byde velkommen og flytte ind i nye omgivelser.
De to første uger blev brugt på introduktion af både det sociale og faglige indhold på skolen, og mest af alt
på at danne relationer på kryds og tværs.
Vi er meget begejstrede over opstarten generelt. Vi har en oplevelse af eleverne føler sig godt tilpas, og også
tager deres ansvar i forhold til fællesskabet og det at #vierfrydensberg sammen.
Introtur
Traditionen tro gik skolens introtur til Bornholm. Igen i år havde vi et rigtig godt samarbejde med Pinsekirken

i Rønne, der dannede ramme for overnatning, forplejning og undervisning. Bornholm viste sig fra sin smukkeste side, med det mest fantastiske sommervejr, der komplimenterede turens udflugter og aktiviteter på
bedste vis. Alt er bare lidt sjovere, når det er godt vejr.
Agape/Limfjorden rundt/Exceed
Som noget nyt, har vi i år sat vores nye 10.-klassestiltag i søen. Det hedder Exceed, og er et nyudviklet under-

visningsforløb, hvor der fokuseres meget på personlig udvikling, uddannelsesparathed, økonomi, mentoring,
Maritim/Udeliv og selvfølgelig også almen faglig undervisning. Der er tilknyttet 12 elever der i det daglige
følger dansk, matematik, engelsk og idræt, men derudover over har et særligt tilrettelagt skema med undervisning af Kristoffer Kauczki. Et af virkemidlerne i forhold til Exceed, er tilknytningen og brugen af Skibet
Agape. I de to første uger af september var Exceed derfor først på træningstogt, og efterfølgende deltagende
i kapsejladsen Limfjorden rundt 2017. Det var en kæmpe oplevelse, der både rykkede på de individuelle
kompetencer, men også på personlige grænser. Skibet er en fantastisk ramme for udvikling både personligt
men også i forhold til teambuilding. Frydensberg har pt. 2 ansatte under skipperuddannelse, med henblik på
at kunne bruge skibet mere i undervisning og aktiviteter, både i forhold til Exceed og skolens øvrige elever.
Forvandling

I slutningen af september sendte vi 40 elever og 4 medarbejdere afsted til Kvindekonferencen “Forvandling”.
Den bliver afholdt i Det Kristne Kulturcenter i KBH. Det er en weekend på undervisning i forhold til liv og tro,
målrettet til kvinder i alle aldre. Der kræses om detaljen i både indhold og forplejning, og hele arrangementet
bliver bakket op af et team af “Gentlemens”, der servicerer kvinder henover weekenden. Vi overnattede på
friskolen “Lygten”, der har til huse på samme adresse. En rigtig god oplevelse.
Efterskolernes dag
Efterskolernes dag falder altid den 3. weekend i september, og er dagen hvor alle landets efterskoler holder

åbent hus. På Frydensberg åbnede vi også dørene for gæster, og havde en rigtig god dag med rundvisninger
og fortællinger om vores skole. Vi oplever en stor interesse omkring skolen, og ser frem til at fortsætte
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indskrivningen frem mod næste skoleår. Kender du/i nogen der er interesseret, så tøv ikke med at sende dem
vores vej.
Valg af udlandsture for 8.-9. klasse og 10. PRO.

I kommende uge, vil de endelige fordelinger af elevernes rejser falde på plads. 8.-9.klasse vælger imellem
Storbytur til Barcelona eller Skitur til Østrig, og 10. PRO vælger sig ind på enten USA eller Afrika. Der er i
forhold til USA og Afrika booket billetter på forhånd, for at sikre de bedste priser. Derfor vælges der en 1. og
2. prioritet, og eleverne fordeles herefter på turene. Forhåbentlig får alle den tur de ønsker, men det er vigtigt
for os understrege, at vi ikke kan garantere at man får sin 1. prioritet. Men vi lover man får en oplevelse for
livet.
Terminsprøver
Umiddelbart efter denne forlænget weekend, er der årets første terminsprøver. De bliver afviklet med

udgangspunkt i dansk, engelsk og matematik. De øvrige undervisningslektioner vil blive afviklet som blokdage
for de respektive klassetrin, både med henblik på almen undervisning, info om rejser og undervisning i
ernæring og sundhed ved vores diætist Mette Christiansen.
Skole-hjem-samtaler

Det sidste vi vil nævne er de kommende skole-hjem-samtaler. De bliver afholdt fredag d. 13/10 og mandag d.
23/10, umiddelbart før og efter efterårsferien. Vi håber så mange som muligt har mulighed for at besøge
skolen, men hvis det ikke er muligt, vil eleven gå rundt til de forskellige lærere med telefon/Facetime i det
tidsrum i har ønsket.
Vi glæder os til at tale med jer om eleverne, og også høre, hvad jeres indtryk af elevernes skolegang og trivsel
er. De konkrete tider vil blive offentliggjort i løbet af næste uge.
Tilbage har vi kun at sige 1000 tak for at i betror jeres børn i vores varetægt. Det sætter vi stor pris på!
#vierfrydensberg sammen.
På vegne af personalet og ledelsen på Frydensberg Efterskole
Martin Lysgaard
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