


 
  

KLAR TIL DET BEDSTE ÅR?   
Det er store ord, men det er faktisk, hvad vi 
ønsker, du skal få! Som elev på Solgården må 
du glæde dig til et efterskoleophold, hvor der 
er fokus på dig og det fællesskab, som du bliver 
en del af. 
 
Tydelige værdier 
Solgården er en kristen efterskole, hvor 
hverdagen og fællesskabet bærer præg af, at 
der er tid til hinanden. Du vil opleve et trygt, 
omsorgsfuldt og varmt fællesskab, hvor der er 
plads til dig. Vi lægger vægt på at være en 
tydelig kristen holdningsskole, hvor kristen-
troens værdier skinner klart igennem.  
 
Undervisning og spændende valgfag 
I dagligdagen vil du møde en spændende 
undervisning, hvor du bliver udfordret i de 
forskellige fag. Men efterskoledagen stopper 
ikke der; for der er også tid til mange 
spændende valgfag, hvor du kan gå i dybden 
med det, du brænder for.  
 
Rejser og oplevelser 
Flere gange om året brydes skemaet op og vi 
laver spændende ting sammen. Vi rejser ud i 
verden til spændende destinationer som bl.a. 
Israel, Cambodia, en europæisk storby og 
skitur. Alt efter udviklingen med stigende 
energipriser tager vi forbehold for ændringer i 
destinationer.    
 
Forvandlende fællesskab 
Forvandlende fællesskab er vores slogan. Et 
slogan, som vi er stolte af, for det gør noget ved 
dig at gå på Solgården.  
Fællesskabet forvandler, udvikler og modner 
på en lang række områder, og det skal bare 
opleves. 
 
Vi glæder os til at byde dig velkommen som 
elev på Solgården.  
 
Søren Andersen 
Forstander på Solgården 
 
 
 
Scan koden og mød 
Solgårdens forstander 
 



 
 

 
 
 

 

 

Her er der tid til dig 
Tiden står aldrig stille, når du er på 
efterskole. Det er en fantastisk tid, 
og der er uendelig mange 
muligheder for at lave det, du kan li’. 
 
Her er tid til volley i hallen, 
fodboldtræning eller et spil 
badminton. 
Du finder også tid til hygge i 
dagligstuen med vennerne, hvor et 
spil Partners venter. Der kan 
råhygges i kreativ, games i E-sport 
eller spilles med i bandet, der giver 
den fuld gas i musiklokalerne.  
 
Midt i alle aktiviteterne er det også 
vigtigt at finde ro. Du kan gå en tur i 
naturen, slappe af på værelset eller 
bare være dig.  
 
Med andre ord:  
#tidtildig 
#tidtilfællesskabet 

”På Solgården oplevede jeg, at der var tid til mig. Jeg fandt nye venner, og 
så har det betydet meget for mig, at Solgården er en kristen skole” 



For dig som skal gå i 9. klasse 
Her bliver du helt klar til din afgangsprøve og 
har derfor alle de obligatoriske fag som bl.a. 
dansk, engelsk, matematik, historie, kristendom, 
samfundsfag, naturfag og i udgangspunktet også 
tysk. 

UNDERVISNING I DE BOGLIGE FAG 
Uanset om du skal gå i 9. eller 10. klasse ønsker vi, at du får et efterskoleår,  
hvor du får solid faglig undervisning, der gør dig klar til din videre ungdomsuddannelse. 
 
 

For dig med særlige behov 
Har du særlige faglige eller sociale behov, så er 
det vigtigt, at du kontakter os i god tid, så vi kan 
sætte ind med støtte, hvor der er brug for det, 
uanset om du går i 9. eller 10. kl. 
 

 
For dig der skal gå i 10’ende 
I 10’ende kan du vælge mellem to spændende 
faglige profiler, hvor undervisningen 
tilrettelægges på to forskellige måder – vi kalder 
dem 10.classic og 10.pro.  
 

10.classic 

På 10.classic har du dansk, engelsk og 
matematik, hvor fagene afsluttes med FP10 
prøven. 
 
Herudover vælger du to faglige moduler – vælg 
mellem: Science, tysk, idræt, samfundsfag og 
praktiske opgaver.  
 
 

10.pro  
På 10.pro arbejder du projektorienteret og 
tværfagligt med 5-6 forløb, der styrker dine 
samarbejdsevner og din faglighed.  
 
Udover 10.pro har du engelsk og matematik, 
men ikke dansk. Året afsluttes med en intern 
prøve i engelsk, matematik og 10.pro.  
 
Herudover vælger du to faglige moduler – vælg 
mellem: Science, tysk, idræt, samfundsfag og 
praktiske opgaver.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MUSIK 
 
Helårsfag:  
- Musik & lovsang, band, 
kor. 
 
 
Periodefag: 
- Begynderband, lillekor, 
musik-indspilning, Instru-
mentlære, jazz, julekor 
 

 

KREATIV 
 
Helårsfag: 
- Kreativt værksted, syning, 
keramik, smykker 
 
 
 
Periodefag: 
- Billedkunst, glaskunst 
 
 

 

VÆLG MELLEM MANGE VALGFAG 
Noget af det, som betyder mest, når du skal på efterskole,  
er at få de valgfag, som du rigtig godt kan li’ at bruge tid på.  
Det er her, hvor du kan fordybe dig i områder,  
som giver masser af energi. 
 

TO TYPER AF VALGFAG 
▪ Helårsfag, som du har hele året, hvor du kommer i dybden med et valgfag.  

Du har fagene 2-4 lektioner om ugen. 
 

▪ Periodefag, som du har i en kortere periode på ca. 10 uger med 2 lektioner om ugen. 
 

SPORT, MUSIK, KREATIV & BLANDEDE VALGFAG 
På Solgården har vi fokus på tre hovedområder, når det gælder valgfag, nemlig sport, musik og kreative valgfag. 

Herudover har vi en række blandede valgfag, så der er noget for enhver smag. 
 
 
 

SPORT 
 
Helårsfag:  
- Fodbold, volleyball, 
badminton 
 
Periodefag: 
-Padeltennis, fitness, 
dans, svømning, girl-
sport bordtennis.   
 
 

 
 

BLANDEDE 
 
Helårsfag:  
E-sport, motorlære, 
psykologi, lektielæsning 

 
 
Periodefag:  
Kagebagning, spansk, , 
friluftliv, filmproduktion, 
filmcafé, madlavning, So-
Me. 

 
 



  

Bibellinjen – kun for 10.klasse [Du får → Israel & Skitur] 
På Solgården kan du kombinere dit efterskoleår med vores Bibellinje, hvor du lærer mere om Bibelens verden, 
discipelskab og Bibelens bud på det gode liv. 
 
Vælger du Bibellinjen får du to rejser. Din efterårets studietur går til Israel, som bliver et spændende højdepunkt. Her 
vil du opleve det land, som størstedelen af Bibelen handler om. Det bliver med garanti en uforglemmelig rejse. Ved 
vintertid går turen på en spændende skitur, hvor de Østrigske alper indbyder til en flot skitur. 
Bemærk, at der er en egenbetaling på 6.500 kr. for studieturen og at Bibellinjen kun kan vælges af elever i 10.klasse.  

 

Explore for elever i 9. og 10. klasse [Du får → Europæisk storby & Cambodia] 
På Explore går vi på opdagelse i den verden, som vi er en del af. Vi lærer om kulturer og arbejder med FN’s 
verdensmål samt sætter fokus på religion, kultur, mission og diakoni. Vi engagerer os i et lokalt diakoniarbejde. 
 
Vælger du Explore får du to spændende ture, hvor kultur og oplevelser er i højsædet. I efteråret går studietur til en 
europæisk storby, hvor du møder en spændende europæisk kultur. Vinterens studietur går til fantastiske Cambodia i 
Asien, hvor vi kommer helt tæt på et missionsarbejdet i et fantastisk spændende land og får nogle helt unikke 
oplevelser i mødet med unge cambodianere, som du vil huske for livet. Bemærk, at der er en egenbetaling på 6.500 kr. 
for studieturen til Cambodia 
 

Europaturen – hvis du ikke vælger en linje [Du får → Europæisk storby & skitur] 
Vælger du ikke en linje, så får du to spændende studieture. I efteråret rejser du til en Europæisk storby som fx Rom, 
Barcelona eller Paris, hvor vi ser nærmere på et europæisk land, dets kultur og levevis. Turen er sammen med Explore. 
 
Vinterturen er en spændende skitur, hvor du oplever glæden ved alpint skiløb i et fantastisk landskab. Turen er 
sammen med eleverne på Bibellinjen. Begge ture er inkluderet i skolepengene.  
 
 

Fælles oplevelser & to spændende linjer 
På Solgården kan vi rigtig godt li’ at komme ud i verden og opleve nye kulturer, møde nye mennesker og 
styrke fællesskabet gennem oplevelser. Alt efter udviklingen med stigende energipriser tager vi 
forbehold for ændringer i destinationer.    
 

Fællesoplevelser 
I løbet af året har vi en række fælles ture, hvor vi bl.a. har en opstartstur sammen  
med familiegruppen. Vi tager på tur til Ringkøbing Fjord og har en fælles  
afslutningstur. I flere af weekenderne tager vi også på mindre ture.  
 

Dine efterårs- og vinterstudierejse afhænger af dit valg af linje 
▪ Bibellinjen:  Efterårsrejse til Israel  Vinterrejsen er en skitur til Østrig 
▪ Explore-linjen:  Efterårsrejse går til Rom Vinterrejsen går til Cambodia 
▪ Ingen linje:  Efterårsrejse går til Rom  Vinterrejsen er en skitur til Østrig 



Her bor du hyggeligt… 
På Solgården bor du på ny-renoverede 
og dejlige værelser, som har hurtig 
adgang til dagligstuen og skolens 
øvrige faciliteter.  
 
Alle undervisningslokaler har gode 
stole, borde og tavlen er en stor 
interaktiv fladskærm. 

 
… og her spiser du godt  
Måltiderne er ofte et højdepunkt for 
de fleste og på Solgården spiser du 
både sundt og godt. Vores dygtige 
køkkenpersonale tryller lækre og 
varierede retter frem lige fra 
morgenmaden og til aftenskaffen 
inden sengetid. 
 
Vi prioriterer at lave sund mad, hvor 
der ofte er salatbar, blandede salater 
og så laver vi de fleste retter helt fra 
bunden. Glæd dig til at spise på 
Solgården.  
 
 
 

Rolig og dejlig hverdag 
Hverdagen på Solgården begynder med en 
morgensamling med morgenmad, tv-nyheder og 
morgenandagt inden dagens undervisning. 
 
I løbet af dagen er der boglige timer indtil kl. 14.30, 
hvorefter det er tid til valgfagene. 
 
Aftenerne er hyggelige og giver plads til lektielæsning, 
aftenandagt og så er der ofte tid til sport, hygge i 
dagligstuen eller andre aktiviteter. 

 
Festlige weekender 
På Solgården er der tradition for, at mange elever 
bliver på skolen i weekenderne. Weekenderne er 
derfor hyggelige, og der sker rigtig meget forskelligt 
bl.a. film i vores egen biograf, konkurrencer, lækker 
weekendbrunch, sport og aktiviteter i lokalområdet.  
 
Så glæd dig til nogle hyggelige og festlige weekender.  
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