
Valgfag på HØRBY EFTERSKOLE 

        Idrætslinjen: 

Badminton, Basketball, Cross’N’Dance, 

Floorball, Fodbold, Håndbold, Løbeudfordring, 

Supplerende fodbold, Volleyball. 

        Musik- og Drama linjen: 

Drama (drama-sang-dans),  

Musik/Band (rytmisk sammenspil),  

Sceneteknik (lyd-lys-regi),  

Megavoice (sang-skrål-kom ud over kanten), 

Musikkundskab (teori, rytmik),  

Guitar for begyndere. 

        Supplerende valgfag: 

Billedkunst, Cambridge English FCE, Design, 

Filosofi, Hit eller fallit, Hobby- og glasværksted, 

Kok Amok. 

 

Du kan frit kombinere valgfag fra alle linjer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

  

 

 

 

 

       

     

 

 

  

     

Kom og besøg os på    www.hørbyefterskole.dk   

 - hvorfra du også kan klikke  

dig videre til vores side på  
  

 

 

Scan koden og  

se vores film om  

LÆR SOM DU ER 

ÅBENT HUS 

1.MANDAG  

I MÅNEDEN 

KL. 19-21 

Aktivisten Teoretikeren 

Reflektoren Pragmatikeren 

 

 

 

http://www.hørbyefterskole.dk/


Et år på efterskole er et år, du aldrig 

glemmer - du vil opleve nye sider af dig 

selv. Netop det gør vi meget ud af på 

HØRBY EFTERSKOLE.  

Her ved vi, at folk er forskellige og har brug 

for at lære på forskellig måde.  

”Se mig som jeg er og vis mig,  

hvem jeg kan blive”  

er en af vore kæpheste- og det vækker 

begejstring blandt eleverne. 

 

 

Scan koden,  
se filmen og  
hør om undervisning 
med læringsstile. 

 

På   HØRBY EFTERSKOLE  

arbejder vi ud fra en pædagogisk grundtanke 

om livslang læring.  

Vi har valgt at basere undervisningen på 

ideen om De Mange Intelligenser (Howard 

Gardner) og Læringsstile. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Gennem faglig udfordring, anderledes 

undervisning, spændende valgfag og  

daglige fællesoplevelser bliver 

 

 elev til studerende   

 jeg til vi    

 individ til medmenneske 

Aktivisten elsker 

deadlines og har 

svært ved at sidde 

stille. 

Teoretikeren elsker 

at læse uddybende 

materiale. 

Pragmatikeren 

elsker at 

eksperimentere 

 og afprøve ting i 

praksis 

Reflektoren tænker 

før hun taler, elsker 

gruppearbejde og 

hader tidspres. 

Kender du 
typen? 

Find dig selv 
på Hørby 

Efterskole. 

At blive undervist med læringsstile giver dig 

værdifuld viden om dig selv, og hvordan du  

lærer bedst.  

Du vil derfor blive rigtig godt forberedt til din 

fremtidige uddannelse – uanset om du 

planlægger en længere eller kortere en af 

slagsen. 

HØRBY EFTERSKOLE tilbyder obligatoriske  

fag og afgangsprøver i samme omfang som 

folkeskolen. 

 


