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Herunder finder du beskrivelser af de fag og emner du kan vælge imellem til skoleårets 4 
projektperioder. En stor del af projekterne indeholder meget “hands on” arbejde, dvs at 
meget handler om at prøve kræfter med emnet i praksis. Men vær opmærksom på at der 
er krav om skriftlige afleveringer og eller fremlæggelse i alle projekter. 
 
Alle skal skrive obligatorisk selvvalgt opgave i projektperiode 2, og dette får du senere en 
nærmere introduktion til, men til de øvrige projekter skal du kigge beskrivelserne igennem, 
og prioritere dem fra 1-12 på det medfølgende “Valgskema til projektperioder på ØE10 
2016/17” (Du skal give det projekt du helst vil have nr 1, det næstbedste nr 2 osv.) 
Du skal medbringe og aflevere det udfyldte skema til den samtale vi mødes til i foråret.  
 
God fornøjelse! 
 
 

Recycling Bogligt / Hands On 

Vi får i fremtiden brug for folk som kan tænke nyt - og som kan omsætte ideer til praksis. 
Det kræver mange forskellige egenskaber - viden, fantasi, kreativitet, håndværksmæssig 
snilde og godt sprog. 
Med forløbet får du mulighed for at vise at du kan sætte flere af disse egenskaber i spil. 

Min prioritering: 

 
 

Maskinsnedker Hands On 

Har du lyst til at prøve kræfter med træindustrien, så har du her muligheden for at 
komme i praktik på HTH. HTH er et køkkenfirma som har alt indenfor moderne maskiner 
til træbearbejdning. Projektet vil bl.a. foregå som 1 uges praktik på HTH. Tilbage på 
skolen skal der skrives en praktikrapport og du skal fremlægge hvad du har lært. 

Min prioritering: 

 
 

 
 



 

Flygtninge fra Syrien Bogligt  

Nyhederne fyldes med udtalelser som: “Krig i Syrien”, “Hvordan kan vi hjælpe?”, 
“Flygtningestrømme”, “Grænsekontrol” , “De skal ud af landet!”,  osv. 
Vi vil gerne kigge nærmere på nogle af disse emner og give dig mulighed for at møde 
nogle flygtninge og spørge ind til deres liv. På den måde kan du danne din egen mening 
fremfor at nøjes med andres. 

Min prioritering: 

  
 

Frisør Hands On 

I dette projekt skal vi arbejde kreativt med de forskellige teknikker indenfor; hårfarvning, 
langhårs klipning, opsætning, manicure, samt bryn og vipper. Du vil lærer om den 
grundlæggende teori, som hårets opbygning, farve syre/base og ansigtsformer. Udover 
arbejdet herhjemme på skolen, skal vi på besøg på frisørskolen, og vi skal i en 
frisørsalon og arbejde. 

Min prioritering: 

 
 

Sundhed - Et sundt efterskoleliv Bogligt 

Hver sæson har en ny form for sundhed på programmet. Hvad er sundhed for dig? 
Findes sundhed i kosten, i fysisk træning, i mental fitness, en time på dansegulvet eller i 
en time med yogalæreren? Vi skal se nærmere på forskellige former for bud på den 
sunde livsstil, og fordybe os i udvalgte dele heraf. Du får mulighed for at fordybe dig i den 
form for sundhed du finder mest interessant - det kunne være muskler og knogler, 
superfood, fitness eller mindfulness. 

Min prioritering: 

  
 

 
 



 

Byg en fløj Hands on / matematik 

Har du altid været vild med at lege med lego, har du en indre arkitekt gemt i dig eller 
synes du bare det er fedt at bygge og indrette. Så er “Byg en fløj” lige dig. Skolen har 
brug for en ny fløj, og du skal hjælpe med at bygge en model af den i tæt konkurrence 
med andre elever. Måske bruger vi dine idéer til fremtidig inspiration. 
  

Min prioritering: 

  
 

Smed Hands On 

For at deltage på smede-projektet, er der et lovkrav om at man skal bestå et § 26 
sikkerhedskursus. Derfor er sikkerhedskurset det første vi går i gang med i projektet. 
Herudover indgår det i projektet at vi fremstiller et produkt. Hertil laver vi 
arbejdstegninger, udregner materialeforbrug og -pris, samt bestiller materialer hjem. Når 
produktet er færdigt skal både det og arbejdsprocessen fremlægges.  

Min prioritering: 

 
 

Sosu Hands On 

Kunne du tænke dig at arbejde professionelt med sundhed og omsorg til ældre, syge 
eller handicappede? I dette projekt skal vi besøge SOSU-skolen i Esbjerg, og det lokale 
plejehjem. Vi skal lære mere om hvordan det offentlige system fungerer, om sundhed, 
om sygepleje, sundhedsfremme og forebyggelse. 

Min prioritering: 

 
 
 
 
 

 
 



 

Tømrer Hands On 

Er du glad for træ og nysgerrig efter at arbejde med det, har du her muligheden for at 
udvikle dine evner. Vi skal i tømrer-projektet gennemgå: Værktøjskendskab, 
materialekendskab, udarbejdelse af arbejdstegninger, samt udregning af 
materialeforbrug og pris. Vi fremstiller også et produkt. Når produktet er færdigt, skal 
både det og arbejdsprocessen beskrives og fremlægges.  

Min prioritering: 

 
 

Brand - redning - politi Hands On / Bogligt 

I dette projekt, skal vi arbejde med brandslukning og du får mulighed for at tage 
førstehjælpskursus. Vi skal undersøge hvad den fysiske test til redder- og 
politiuddannelsen går ud på. Så har du lyst til at blive udfordret på fysikken og må det 
godt være lidt farligt, så skal du vælge dette projekt. 

Min prioritering: 

 
 

Offline i 80’erne Bogligt 

Tør du tage med på en tidsrejse? Vi skal se på hvilke teknologier vi havde til rådighed i 
hjemmet i 80’erne, og hvordan man dengang forestillede sig vores hjem ville se ud 30 år 
senere. Vi skal også forsøge at forestille os hvilke teknologiske fremskridt vi vil opleve i 
de kommende 30 år. 

Min prioritering: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Pædagog Hands On 

Har du lyst til at arbejde med børn, unge eller voksne? Enten i børnehaver, 
skolefritidsordninger, på døgninstitutioner eller aktivitets- og væresteder.  
Kunne du tænke dig at finde ud af, hvad det vil sige at arbejde med mennesker, der har 
behov for støtte og vejledning? 
Så meld dig på projektet Pædagog og bliv klogere på dig selv og denne uddannelse. 

Min prioritering: 

 
 

Konditor / Bagning Hands On 

Du kommer til at bage i skolens storkøkken fx. boller og brød til hele skolen. Du kommer 
også til at arbejde med konditorfaget hvor du får lov at lave lækre og smukke kager med 
fine detaljer. Du skal arbejde med opskrifter, bestille varer hjem, sætte dig ind i teori om 
f.eks. chokoladetemperering, anvendelse af fondant mv. 

Min prioritering: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

Valgskema til projektperioder  
ØE10 2016/17 

 
Navn                                                          Elev nr             .  
 
Du skal prioritere alle projekterne, det projekt du helst vil have skal du give nr 1, det 
næstbedste nr 2 osv. 
Du skal medbringe og aflevere det udfyldte skema til den samtale vi mødes til i foråret.  
 
 

Recycling // Bogligt & Hans On  

Maskinsnedker // Hands On  

Flygtninge fra Syrien // Bogligt  

Frisør // Hands On  

Sundhed - Et sundt efterskoleliv // Bogligt  

Byg en fløj // Hands on & matematik  

Smed // Hands On  

Sosu // Hands On & Bogligt  

Tømrer // Hands On  

Brand - redning - politi // Bogligt & Hands On  

Offline i 80’erne // Bogligt  

Pædagog // Hands On & Bogligt  

Konditor / Bagning // Hands On  

 
 



 

 

 
 


