Faglighed
Fællesskab
Kristendom
Kreativitet
Udfordringer

”På Nøvlingskov Efterskole kan
man være sig selv”

”Det bedste ved Nøv er, at man altid
kan finde nogle at snakke med”

Martin V – skoleåret 14/15

Kathrine P. – skoleåret 14/15

Nøvlingskov Efterskole
Livet og hverdagen på skolen bærer præg af det kristne livs- og menneskesyn. Skolen bygger på folkekirkelig
grund og er oprettet af det lokale KFUM og KFUK og
Indre Mission i Herning-området.

Undervisning...

...er en central del af et efterskoleophold, og vi forventer af dig, at du er aktiv og engageret i timerne. Der er
mange fag på skemaet - nogle er obligatoriske fag, mens
du selv bestemmer valgfag, hvor der er mange at vælge
imellem.
Hos os kan du tage de samme prøver som i folkeskolen.
Det vil sige, at du i 9. klasse kan tage Folkeskolens Afgangsprøve (FSA), mens du i 10. klasse kan tage Folkeskolens 10. klasses Prøve (FS10).

I fagene matematik, engelsk og tysk
underviser vi på niveaudelte hold.

Idræt
Vi dyrker mange forskellige sportsgrene på Nøvlingskov,
og du har mulighed for at få 8-9 timers idræt i dit skema
om ugen. Hvis du ikke er så idrætsminded, kan du nøjes
med 1-2 timer om ugen.
Undervisningen foregår dels i vores egen hal og på
sportspladsen, dels i det nærliggende Skibbild-Nøvling
Idrætscenter. Om aftenen og i weekenden er der rig mulighed for at dyrke mere sport, - der er altid elever i gang
i hallen.

Friluftsliv og jagt
En del af vores valgfag giver muligheder for at opleve naturen på nærmeste hold.
Vi har skov, sø og å inden for en forholdsvis kort radius,
og skolen råder desuden over egen jagt på ca. 70 hektar.

En oplevelse for livet

Læs på hjemmesiden om de forskellige valgfag, der hver
især helt sikkert vil udvikle dig som menneske og forhåbentlig give dig lyst til et livslangt eventyr i naturen.

Kreative fag
De kreative valgfag er for dig, der gerne vil kombinere et håndværk med kreative ideer og eksperimenter. Vi arbejder med bl.a. glas, ler, uld, maling, tekstiler
og beton, og vi laver mange forskellige og smukke ting. Vi lægger vægt på, at
du lærer forskellige teknikker, og at der også bliver mulighed for, at du prøver
dine egne ideer af.

Musik
Individuelle udfordringer og personlig læring

Profilfag
På 10. årgang bliver du præsenteret for en række Profilfag, der kombinerer praktiske og teoretiske udfordringer.
I løbet af skoleåret vælger du tre forskellige profilfag,
og der er 4 timers undervisning i hver uge med profilfag.
Desuden er der i hver periode en hel dag, hvor man
fordyber sig i sit fag og måske tager på tur for at opleve
sider af faget, som ikke kan opleves hjemme på skolen.

I vores lyse, venlige og veludstyrede musiklokale har du
gode muligheder for at få udlevet din spillelyst.
I fritiden er lokalet åbent, så du både kan øve dig og
spille sammen med andre. Der er faktisk altid gang i de
musikalske aktiviteter i musiklokalet.

Køkkenet
På Nøvlingskov spiser vi godt, varieret og sundt. Ud over
de tre hovedmåltider serverer vi også tre mellemmåltider.
Hver dag er der ”åbent køkken”, så du altid kan få en
hyggelig snak og desuden et stykke frugt eller brød.

Valgfag
Vi har ikke faste linier, da vi vægter højt, at du sammensætter din helt personlige linje. Du kan enten vælge bredt
eller vælge at specialisere dig inden for ét område. Vi vil
gøre alt for at lave dit skema, så du får opfyldt så mange af
dine ønsker som muligt.
Læs mere om de mange valgfag på skolens hjemmeside
www.noevlingskov.dk

Værksteder
Vores faciliteter til værkstedsfagene er supergode!
Vi har både et stort træværksted med maskiner til save-,
høvle- og pudsearbejde, ligesom der er drejebænke.
I motor-afdelingen er der en lift og naturligvis en stor port
samt alt, hvad der hører sig til på et rigtigt værksted.
Her er alle muligheder åbne for dig med praktisk håndelag.

Fordybelse og nysgerrighed

”Det bedste er fællesskabet,
og humøret er i top”

”Det bedste ved Nøv er, at man bare
accepterer hinanden – lige meget hvem man er”

Rikke - skoleåret 14/15

Ida R. – skoleåret 14/15

Kontaktoplysninger
Nøvlingskov Efterskole
Nøvlingskovvej 5
7480 Vildbjerg
Tlf. 97 13 71 44
Mail: noev@noevlingskov.dk
www.noevlingskov.dk

