
1

Gerlev Idrætshøjskole

Undervisningsplan for skoleåret 2021-2022

Formålet med højskole skole virksomhed på Gerlev Idrætshøjskole er med udgangspunkt i højskole-lovens
hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, at styrke elevernes faglige, sociale
og kulturelle dannelse gennem undervisning og samvær.

Vi kæmper for at god idræts- lege- og kropskultur samt nærvær, virkelyst og bæredygtighed prioriteres som

bærende værdier i den enkeltes liv, i fællesskaber og i samfundet.

VÆRDIGRUNDLAG
Gerlev skaber meningsfulde møder med tillid og respekt. Vi har fokus på trivsel, ansvarlighed og fællesskaber

med plads til alle.

På Gerlev er samskabelse og den demokratiske samtale centrale værdier,

som inspirerer til undren, refleksion og udvikling. Og vi forholder os kritisk, engageret og debatterende til idræt,

kultur og samfund.

Gerlev arbejder med en eksistentiel tilgang til idrættens kvaliteter der rummer:

Kampen som det dialogiske og udviklende

Legen som det frie, udforskende og eksperimenterende

Dansen som flow og den ubesværede bevægelse

Fordybelsen som det indlevende og en vej til selvindsigt

Disse kvaliteter skaber en dannelsesmæssig tilgang, der rækker ud over rammerne for idræt og tilbyder en dybere

forståelse af tilværelsen.

Udfoldelsen af disse værdier ser vi som en dannelsesrejse over tid, hvor dannelsen befinder sig imellem
eller i samspillet mellem konkret færdighedstilegnelse og det enkelte menneskes personlige vækst og
udvikling - dels i sig selv og dels i samspil med andre. At være i et fællesskabet er ikke en stationær
størrelse, men baserer sig på elevernes evne til at indgå i forpligtende fællesskaber, og dette er en
forudsætning for en vellykket dannelsesrejse. Eleverne skal udstyres med redskaber til at deltage i det
civile samfund, og de skal inspireres til deltagelse i demokratiske beslutningsprocesser. Skolens regelsæt
skal danne rammer for at alle kan trives bedst muligt i fællesskabet, og de skal holdes på det enklest
mulige. Regelsættet gennemgås for eleverne i løbet af den første uge, de er på skolen.
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Idrætten, musik og sang, skuespillet, rengøringen, festerne, instruktør virksomheden, det internationale
kulturmøde, de forskellige lederuddannelser og grundfaget kaldet Gerlev værdier/horisont er alle
sammen elementer i dannelsen af eleverne på Gerlev Idrætshøjskole.  Konkrete færdigheder, ”at blive
dygtigere”, står i samspil med elevernes personlige udvikling og stigende selverkendelse i mødet med
lærere, medarbejdere og andre elever. Pædagogisk set, er det opgaven at få eleverne til at forstå det
berigende i at stræbe efter at blive dygtig og at bringe deres færdigheder i samspil med deres
selvopfattelse og deres evne til refleksion. Vi ser således ikke det perfekte indersidespark, dunket eller
saltomortalen som målet i sig selv. Derimod søger vi at lade idrættens muligheder som dannelsesfag
udspille sig i skolens hverdag såvel som i undervisningen.

Under dette overordnede syn, der falder helt i tråd med formuleringen i skolens værdigrundlag: ”Vi
underviser i idræt som et almendannende fag, der kan belyse sammenhænge mellem krop, identitet og
kultur” søger højskolelærerne at udfolde det pædagogiske arbejde. Den bærende tanke om den
sammenhæng, som formuleres i værdigrundlaget, afspejles i timeplanen og den enkelte elevs skema,
hvor ”studiefag”, ”DNA”, Skole- og familiemøder, “Højskoleaften” og forskellige typer af ”idrætsfag”,
sammen med morgensamlinger, rengøring, kor og fælles spisetider, tilsammen skal danne eleverne.

Til dannelsesrejsen bidrager også skolerejser og studieture, dels fordi de i sig selv åbner for en styrkelse
af fællesskabet gennem fælles oplevelser, og dels fordi det intensive møde mellem lærere og elever i
øjenhøjde, der naturligt opstår gennem flere døgns fælles oplevelser væk fra skolen, giver lærerne større
mulighed for at opleve og forstå eleverne, og dermed vejlede dem senere i skoleforløbet. Skolerejserne
(dvs. en fælles tur, hvor alle elever og så mange lærere som muligt tager samme sted hen og har samme
aktiviteter) og studieturene (der som regel er en mindre gruppes rejse med udgangspunkt i et fagligt og
kulturelt fællesskab og formål) indeholder altid et stærkt element af fællesskab på tværs af alder, køn,
etnicitet, nationalitet og tidligere interesser.

Skolerejser:
- en ryste-sammen/teambuilding/adventure tur i efteråret til Tjekkiet, med oplevelser og

udfordringer i et flot bjergområde (uge 37)
- en vintertur til Norge i februar med oplevelser i vinterfjeldet, undervisning om den nordiske

ski-kultur, turforberedelser og tilegnelse af færdigheder på ski eller snowboard (uge 5)
- ritus ugen, som er en helt særlig uge, hvor eleverne tages med på en filosofisk dannelsesrejse der

bringer dem i tæt kontakt med nuet og med hinanden. Eleverne “trækker” hvilken ritus uge de
skal på. Ritus er et møde med det ukendte og anderledes, og en uge uden mobiltelefon eller
anden kontakt med omverdenen, som skærper nærværet og nysgerrigheden.

Skolerejserne er minimum 50 % UBAK.

Studieture:
- en tur til en metropol i Europa for dans, sport 360, Crossfit i uge 43/20
- en tur til en metropol i Europa for Beachvolley/volley i uge 43
- en tur til de østrigske fjelde i uge 8, for snowboard- og skilinien, der er et møde med såvel en

anden natur, viden og erfaringer med vinterfjeld og en anderledes kultur omkring vintersport.
- en tur til en metropol i Europa i uge 8, for dem der vælger kunst og kultur turen.
- en frilufts- og naturtur til nordeuropa for Outdoor hovedfag i uge 43 og 20.
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- en tur for Fodbold/Beachvolley til Berlin i uge 20, med arkitektur, storbykultur og et møde med
anderledes idrætskulturer som tema.

- en tur til omegnen af en europæisk storby, hvor Parkour afsøger oprindelsen til
bevægelseskunsterne Parkour og freerunning i uge 20

Alle studieture er minimum 50 % UBAK

Undervisningspraktik Uge 47:
- en temauge med fokus på formidling og pædagogik: Midt i november indgår alle elever i en

praktik med folkeskolebørn. Praktikken omfatter såvel idrætslige som andre kulturelle aktiviteter.
Målet er dels at højskoleeleverne får erfaringer som idrætsinstruktører, dels at skubbe til deres
egen dannelse og udvikling gennem den høje grad af forpligtelse og engagement, som det kræver
at have med børn at gøre. Eleverne udarbejder skriftlige undervisningsplaner, som konfereres
med deres lærer, og de observeres og evalueres efter hvert forløb. Samtidigt er eleverne
observatører af hinandens undervisning, hvorfor dagens forløb evalueres og perspektiveres inden
forberedelserne til næste dag sættes i gang. Undervisningspraktikken er 100% UBAK.

Lærernes pædagogiske virksomhed udfoldes naturligvis først og fremmest i det formelle rum gennem
undervisningen, dernæst gennem vejledningen, der styrkes og forbedres gennem de erfaringer vi gør
med eleverne bl.a. under rejser og temauger.
Vejledningen foregår løbende over skoleåret i uformelle samtaler, men også 3 gange årligt i formelle
rammer som en midtvejssamtale. Hver elev tildeles tid til en personlig samtale hos en lærer, der har et
godt kendskab til den pågældende. Samtalens karakter er dels reflekterende over egen identitet og
bidrag til fællesskabet, dels fremadrettet mod de ønsker og tanker om fremtiden, som eleven har eller er
i færd med at danne sig for sin fremtidige tilværelse og uddannelse. På både Efterårs- Vinter- og
Forårsskole er midtvejssamtaler lagt ind i skemaet.

Elevernes dannelsesrejse næres af aktiviteterne i det frie rum, aftenerne og de lærer- og elevstyrede
weekends, hvor lærerne stimulerer til afprøvning af muligheder i fællesskabet. At undfange ideer, at
formidle, aktivere og koordinere skal gerne blive en del af elevernes hverdag på skolen. De skal få
erfaringer både med betydningen af den enkeltes indsats og af fællesskabet.  Weekendarrangementer
følges op af evalueringer mellem den/de implicerede lærere og elever, såvel som en dialog på det
efterfølgende skolemøde omkring weekendens indhold. På Gerlev har vi valgt at prioritere weekenderne
højt, og i de fleste weekender vil der derfor være undervisning fredag aften, samt lørdag både før og
efter frokost. Undervisningen er ofte tilrettelagt i samarbejde med eleverne, og vil typisk foregå som
oplæg til gruppearbejde, projekter eller omhandle et særligt emne, der er valgt for denne weekend
(eksempler kunne være: Flygtninge, Musik gennem tiden, USA i forbindelse med valg, Soul weekend, Nat
og dag eller Ironman som gruppeprojekt).

Familiegrupperne inddeler eleverne i grupper op til max. 16 personer med en eller to lærere tilknyttet
som kontaktlærere (her på skolen kaldet familie lærere). I Familiegrupperne knyttes sociale bånd, og det
er det trygge rum, hvor eleverne kan åben sig for hinanden og dele personlige historier.
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Familiegruppen er et godt eksempel på et forpligtende fællesskaber, som vi anser for vigtige dele af et
højskoleophold.
En anden del af familiegruppen indeholder gennemførelse af vagtuger, planlægning af morgensamlinger,
ansvar for hinanden. Familiegruppernes tilrettelagte aften-arrangementer evalueres på
Familiegrupperne med de tilknyttede lærere. Rengøring og køkkenarbejdet er de tydeligste dele af ”det
hjemlige”, som overføres til det fælles liv. For skolen er målsætningen, at eleverne gennem arbejdet i
køkkenet og samarbejdet med det faste køkkenpersonale inspireres til god madkultur, og får mulighed
for at lære om hvad bæredygtig og sund mad er til voksne mennesker med et stort energiforbrug.

Skoleåret

Skoleåret 2021-22 udgøres af følgende kombinationsmuligheder:
- efterårsmodul på 17 uger
- - forårsmodul på 25 uger.

Der er mulighed for nye elever at starte ved hvert nyt modul, såvel som der er mulighed for løbende
optag, når vi vurderer at dette giver god mening for en ny elev samt for det bestående elevhold.

Hovedfag og Sidefag:
Det fremgår af skolens ansøgningsskema, hvilke fag der udbydes i de forskellige moduler, ligesom
fagenes mål og indhold beskrives i de enkelte fags fagbeskrivelser. Hovedfag udbydes 5,5 timer om ugen,
og Sidefagene tilbydes med 4 timer ugentligt. Alle hovedfag er delvist UBAK, og et flertal af sidefagene er
også delvist UBAK.

Studiefagene:
Studiefagene er 4 timers fag, der udbydes for et modul af gangen. Fagenes målsætning er at skabe
grobund for refleksion, holdningsdannelse og aktivt medborgerskab. Genstandsområderne er filosofi,
psykologi, kreativitet, bæredygtighed, litteratur, kropskultur og aktuelle samfundsforhold indenfor
områder som kultur, religion, medier, internationale forhold mm. Studiefagene er 100% UBAK.

Gerlev værdier og horisont:
Gerlev værdier er grundstenen i den refleksion og den viden eleverne på Gerlev bliver præsenteret for
under deres ophold her. Gerlev værdier er fast  2 timer  hver uge, og nogle uger 6 timer. Der arbejdes
med en lang række forskellige metoder og pædagogikker med at levendegøre Gerlevs og højskolernes
værdier.
Gerlev værdier består bl.a. af filosofi, interkulturel viden, idrættens kvaliteter, idrætsfysiologi, kunst og
kultur, køn, sex og samfund, Idrætshistorie, leg som kulturbærer, begrebet bæredygtighed i såvel teori
som praksis.
DNA er 100% UBAK.

Skolemødet:
Det ugentlige skolemøde er et fælles forum for elever og lærere. Eleverne øver sig i at debattere, at lytte
og træffe fælles beslutninger, baseret på respekt for hinanden og for evt. ueninghed. Lærere eller
familiegruppe forbereder et emne, der sættes til diskussion. Formen er ”engelsk parlament” hvor talerne
henvender sig til hinanden og som en naturlig ting rejser sig op for at sige noget. Skolemøderne er det
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store forum for samtale og debat omkring såvel det omgivende samfund som de mere nære
problemstillinger, der opstår når så mange mennesker med forskellige kulturer lever tæt sammen. Ud
over betydningen for livet på skolen er målet også at træne eleverne i at deltage som aktive debattører i
demokratiske beslutningsprocesser senere i livet. Vi ser derfor også skolemødet som undervisning i
praksisdemokrati. Skolemødet er 100% UBAK.

Aftenhøjskole:
Hver torsdag aften står ugens vagtlærer for et oplæg til diskussion, foredrag eller en anden type
undervisning, som skal inspirere eleverne til at tage aktivt del i skole, samfund, fællesskaber og
demokratiske institutioner. Undervisningens varighed er 1,5 timer. Aftenhøjskole er 100% UBAK

Morgensamling:
Alle hverdage og dertil en del lørdage starter med morgensamling, hvor forstander, viceforstander,
lærere og elever (vejledt af deres familiegruppe-lærer) har mulighed for at fortælle om et emne eller en
oplevelse, der i særlig grad optager dem eller har gjort indtryk på dem. Morgensamlingerne starter med
en sang, hvor musiklæreren sætter sangen i perspektiv i forhold til hvad, hvorfor eller under hvilke
omstændigheder sangen har eller har haft betydning. En del af morgensamlingerne vil spille sammen
med indholdet der er beskrevet under DNA. Morgensamlingerne er 100 % UBAK.

Regler:
Eleverne møder ved skolestart 3 enkle regler, der skal danne rammer omkring deres ret frie udfoldelse.
Disse 3 regler afspejler samtidig lovgivningens krav til skoleformen eller gældende lov i samfundet.

- Du skal opføre dig ordentligt.
- Du skal møde til undervisningen.
- Misbrug af alkohol er ikke tilladt, og enhver brug af hash eller andre euforiserende stoffer er

forbudt.
Skolen signalerer overfor eleverne, at visse andre regler kan diskuteres og fortolkes forskelligt, men at de
ovennævnte er fundamentet under samværet på en kostskole og derfor ikke kan fjernes. Skolekulturen
er ikke en stationær størrelse men noget der skabes i mødet mellem skolens kulturbærere og eleverne,
og der lægges derfor aktivt op til, at eleverne er med til at forme normerne for, hvordan vi i fællesskab
får skabt en god skolekultur.

Uge Skemaer:
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Fagbeskrivelser af fagene på det lange kursus:
(her skal alle nye fag indsættes)

Dans Hovedfag

Fagbeskrivelse

Mål:
1. Tilegnelse af tekniske færdigheder inden for moderne dans og street dance.
2. At afprøve, italesætte og beskrive metoder for den ”gode undervisningspraksis”.
3. Bevidstgørelse og skærpelse af kroppen som et kommunikativt og æstetisk redskab, som både udøver
og betragter. Herunder at udvikle sin kropsforståelse.
4. Eleven skal opnå viden om dansens historiske, kulturelle og sociale afsæt, samt dens særlige kvaliteter
som scenekunstnerisk fænomen.
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5. Eleven skal opnå at finde sin egen identitet og udtryk som bevæger og udvikle værktøjer til at
udtrykke sig kropsligt.

Metode:
Undervisningen veksler mellem teori og praksis, og vil alt afhængig af stilarten  præsentere eleven for
forskellige dansegenrer, undervisningsmetodikker og -didaktikker. Samarbejde, dialogbaseret
undervisning, inddragelse, individuel coaching og eksperimenterende feedbackloops er nogle af
fokuspunkterne.

Indhold
● Anatomi og generel kropsforståelse
● Identitetsudvikling gennem dans
● Kroppen som et kommunikativt redskab
● Kunst og kultur og samfundstendenser
● Dansens sociale faktor
● Udvikle kreativiteten
● Midtvejssamtale

Bred Almen undervisning I Dansen
Her er der en særlig vægtning på dansens kulturelle betydning og de æstetiske parametrer dans består
af. Refleksion og perspektivering af kulturel dannelse, kunstens dannelsespotentiale og samfundsmæssig
betydning.

Generelt set når vi arbejder med idræt på Gerlev Idrætshøjskole, arbejder vi med en forståelse af
idrætten, ud fra teorien om idrættens kvaliteter, som er udviklet af idrætsforsker Claus Bøje.
Dette idrætssyn er en del af vores værdigrundlag.
Igennem dette perspektiv på idrætten, betragtes idrætten som et dannelsfag, hvor vigtige elementer er
mødet med kampen, legen, dansen og fordybelsen.
Disse elementer og forståelsen af legen og idrættens betydning i et eksistentielt perspektiv er særkendet
for Gerlevs tilgang til idræt.
Endvidere rummer teorien kritik af den måde idrætten nogle steder praktiseres, som lægger op til
diskussion om idrættens placering.
Alle elever bliver præsenteret for et oplæg om idrættens kvaliteter, en teori som er udviklet af Claus
Bøje, og i praksis arbejder vi videre med den opfattelse af idrætten.

Faget vurderes at være 25% UBAK
Midtvejssamtaler
Eleven har undervejs I sit højskole forløb en midtvejssamtale med afsæt I dans og identitet
dannelsesideal og samfundssyn. Faget evalueres dels mundtligt og dels skriftligt som en del af skolens
samlede evaluering.
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CROSSFIT Hovedfag

Fagbeskrivelse:

Mål:
1:  Eleven skal opnå personlig dygtiggørelse indenfor kropslig bevægelse og opnå større indsigt i CrossFit
som fitnesskultur.
2:  Eleven skal opnå viden om de elementer der udgør fitnessfænomenet CrossFit, deres individuelle
kvaliteter og Crossfits kulturelle påvirkning af samfundet. Desuden udøverens muligheder for at påvirke
træningskulturen, hinanden og samfundet gennem CrossFit.
3: Eleven skal udvikle sig personligt i mødet med holdkammerater, andre udøvere og lærere.
4: Eleven skal opnå og afprøve de grundlæggende færdigheder i CrossFit, og pædagogisk være i stand til
at videregive disse til begyndere indenfor træningsmetoden.

Metode:
De teoretiske dele af undervisning knyttes sammen med praktiske eksempler, og perspektiveres til andre
bevægelsesformer.

Indhold:

Indlæring: Forskellige typer pædagogik; mesterlære, problembaseret læring, kropsbevidsthed og
færdighedsindlæringsteori.

Idrætspsykologi: Motivation, samarbejde, coaching, evaluering og selvevaluering, selvdisciplin, arbejde
ude af comfort-zones, selverkendelse og gruppe-dynamik.

Kropsforståelse: Træningen skal udvikle elevens forståelse for egen krop, dennes evner og
begrænsninger. Herunder også forståelse for hvordan bevægelsesstrategier kan forbedres.

Teknik: Fundamentale samt sportsspecifikke bevægelsesmønstre indenfor gymnastik, løb, evt. roning og
svømning, forskellige former for vægtløftning, herunder olympisk.

Kultur: CrossFit som livsstil, forskellige kulturer i kulturen, idrættens sammenhæng med samfundet,
værdier og udfordringer.

Opvarmning: Hvorfor, hvordan, forskellige typer brugt i forskellige sportsspecifikke sammenhæng.

Mobilitetstræning: Hvorfor og hvordan iht. Kravanalyse for CrossFit.

Afslutning og evaluering:
Alle elever tilbydes en midtvejssamtale, der fokuserer på såvel personlige som eksistentielle spørgsmål,
foruden at vejlede eleven i forhold til såvel fortsat højskoleophold som (studie-) livet videre frem. Faget
afsluttes med en mundtlig evaluering ligesom faget indgår i skolens generelle skriftlige evaluering af
elevens højskoleophold.
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Fagets almene perspektiver:
Faget vurderes til at være 25% Undervisning af Bred Almen Karakter.
Perspektiver på læringsteorier, psykologi og praksisfælleskaber bliver gennem forløbet varetaget og sat i
en samfundsmæssig kontekst.
Hver elev bliver gennem forløbet i stand til at træffe beslutninger,  risikovurdere dem selv og andre samt
opøve en empati der giver dem mulighed for at bringe idrætten videre til andre. Det være sig i foreninger
eller selvorganiserede sammenhænge. Undervisningen tilrettelægges desuden, så eleverne ansvarliggøres
i forhold til både egen og holdkammeraters udvikling og velbefindende.

Generelt set når vi arbejder med idræt på Gerlev Idrætshøjskole, arbejder vi med en forståelse af idrætten,
ud fra teorien om idrættens kvaliteter, som er udviklet af idrætsforsker Claus Bøje.
Dette idrætssyn er en del af vores værdigrundlag.
Igennem dette perspektiv på idrætten, betragtes idrætten som et dannelsfag, hvor vigtige elementer er
mødet med kampen, legen, dansen og fordybelsen.
Disse elementer og forståelsen af legen og idrættens betydning i et eksistentielt perspektiv er særkendet
for Gerlevs tilgang til idræt.
Endvidere rummer teorien kritik af den måde idrætten nogle steder praktiseres, som lægger op til
diskussion om idrættens placering.
Alle elever bliver præsenteret for et oplæg om idrættens kvaliteter, en teori som er udviklet af Claus Bøje,
og i praksis arbejder vi videre med den opfattelse af idrætten.
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Parkour Hovedfag

Fagbeskrivelse:

Mål:
1:  Eleven skal opnå personlig dygtiggørelse og opnå større indsigt i Parkour / Art du Deplacement.
2:  Eleven skal opnå viden om bevægelseskunsternes væsen, kvaliteter og kulturelle sammenhænge i
samfundet, samt udøverens muligheder for at påvirke kulturen, hinanden og vores omverden.
3: Eleven skal udvikle sig personligt i mødet med holdkammerater, andre udøvere og lærere.
4: Eleven skal opnå og afprøve de grundlæggende færdigheder i Parkour og pædagogisk, som gør dig i
stand til at inspirere begyndere indenfor Parkour / Art du Deplacement.

Metode:
De teoretiske dele af undervisning bliver knyttet sammen med praktiske eksempler, hvor praktikken
bliver perspektiveret til den pågældende teori der undervises i den pågældende time.

Indhold:

Indlæring: Forskellige typer pædagogik, mesterlære, problem orienteret læring, kropsbevidsthed,
færdighedsindlæringsteori og intuitionstræning.

Idrætspsykologi: Motivation, samarbejde, coaching, evaluering og selvevaluering, selvdiciplin, arbejde
ude af comfort-zones – coping, selverkendelse og gruppe-dynamik.

Kreativitet: Træningen skal udvikle den enkeltes kreativitet i forhold til kropslig udfoldelse og evne til
at finde muligheder i de miljøer vi træner i.

Teknik: Fundamentals, motorisk fokus, udvide teknikker efter niveau, instinktiv bevægelse.

Kultur: Parkour / Art du Deplacement som livsstil, forskellige kulturer i kulturen, bevægelse som
integrationsmiddel, idrættens sammenhæng med samfundet, værdier og udfordringer.

Opvarmning: hvorfor, hvordan, forskellige typer brugt i parkour, sammenhæng og progression.

Udspænding og smidighedstræning: hvorfor, hvordan, fokus på det specifikke for parkour.

Afslutning og evaluering:
Alle elever tilbydes en midtvejssamtale, der fokuserer på såvel personlige som eksistentielle spørgsmål,
foruden at vejlede eleven i forhold til såvel fortsat højskoleophold som (studie-) livet videre frem. Faget
afsluttes med en mundtlig evaluering ligesom faget indgår i skolens generelle skriftlige evaluering af
elevens højskoleophold.

Fagets almene perspektiver:
Faget vurderes til at være 25% Undervisning af Bred Almen Karakter.
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Perspektiver på læringsteorier, psykologi og praksisfælleskaber bliver gennem forløbet varetaget og sat i
en samfundsmæssig kontekst.
Hver elev bliver gennem forløbet i stand til at træffe beslutninger, risikovurdere sig selv og andre, samt
opøve en empati der giver dem mulighed for at bringe idrætten videre til andre. Det være sig i foreninger
eller selvorganiserede sammenhænge.

Generelt set når vi arbejder med idræt på Gerlev Idrætshøjskole, arbejder vi med en forståelse af idrætten,
ud fra teorien om idrættens kvaliteter, som er udviklet af idrætsforsker Claus Bøje.
Dette idrætssyn er en del af vores værdigrundlag.
Igennem dette perspektiv på idrætten, betragtes idrætten som et dannelsfag, hvor vigtige elementer er
mødet med kampen, legen, dansen og fordybelsen.
Disse elementer og forståelsen af legen og idrættens betydning i et eksistentielt perspektiv er særkendet
for Gerlevs tilgang til idræt.
Endvidere rummer teorien kritik af den måde idrætten nogle steder praktiseres, som lægger op til
diskussion om idrættens placering.
Alle elever bliver præsenteret for et oplæg om idrættens kvaliteter, en teori som er udviklet af Claus Bøje,
og i praksis arbejder vi videre med den opfattelse af idrætten.
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Outdoor Hovedfag

Mål:
1: Eleverne skal opnå indsigt i Outdoor sport. Både den konkurrence orienterede Adventure Race men
ligeledes nordisk friluftsliv. Både teknisk, fysisk og gruppe dynamik.
2. Eleverne skal gøres bevidst om påvirkningen af vores færdsel i naturen, herunder slid af skovbrug.
Årets gang i naturen. Sommer, Vinter, Forår, Efterår. Hvordan laves en bæredygtig natur. Der ligges fokus
på at beskrive dyr, plante liv osv. ”Hvorfor er her børste orm og blad tang?”. Vi er i saltvands farvand på
kajak tur.
3. Eleverne skal arbejde og udvikle deres evner til gruppe dynamik. De skal ligeledes forholde sig til
hvordan et hold fungere bedst.
4. Eleverne skal forholde sig refleksivt til deres oplevelser og færden/gøren i Moveout undervisningen.
”Hvad gjorde jeg for vi fik vendt stress til glæde”, ”kunne jeg have reageret anderledes, jeg blev sur på de
andre” osv.
Eleverne skal ligeledes inddrages i undervisningen så det bliver en dialog frem for monolog.

Metode:
De teoretiske dele af undervisning bliver knyttet sammen med den praktiske udførsel. Moveout er altid på
farten. Der er intet fast træningslokale, de teoretiske elementer bliver koblet sammen med de praktiske
øvelser når situationen opstår. Eller hvis en fiskehejre dykker og fanger en fisk, er dette et oplagt sted at
begynde en dialog.

Indhold:

Indlæring: Forskellige typer pædagogik, mesterlære, problem orienteret læring, helheds orienteret
læring.

Idrætspsykologi: Motivation, samarbejde, coaching, evaluering og selvevaluering, selvdiciplin, arbejde
ude af comfort-zones, selverkendelse og gruppe-dynamik.

Kultur: Eleverne berører både praktisk og teoretisk konkurrence orienteret outdoor sport samt nordisk
friluftsliv. Samt forholder sig kritisk til fordele og ulemper. Hvornår er den ene at foretrække frem for den
anden, for at opnå et givent resultat.

Afslutning og evaluering:
Alle elever tilbydes en midtvejssamtale, der fokuserer på såvel personlige som eksistentielle spørgsmål,
foruden at vejlede eleven i forhold til såvel fortsat højskoleophold som (studie-) livet videre frem. Faget
afsluttes med en mundtlig evaluering ligesom faget indgår i skolens generelle skriftlige evaluering af
elevens højskoleophold.

Fagets almene perspektiver:
Faget vurderes til at være 25% Undervisning af Bred Almen Karakter.
Perspektiver på læringsteorier, psykologi og praksisfælleskaber bliver gennem forløbet varetaget og sat i
en samfundsmæssig kontekst. Forholdet mellem natur og kultur perspektiveres løbende gennem hele
forløbet.
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Hver elev bliver gennem forløbet i stand til at træffe beslutninger, risikovurdere sig selv og andre samt
opøve en empati der giver dem mulighed for at bringe idrætten videre til andre. Det være sig i foreninger
eller selvorganiserede sammenhænge

Generelt set når vi arbejder med idræt på Gerlev Idrætshøjskole, arbejder vi med en forståelse af idrætten,
ud fra teorien om idrættens kvaliteter, som er udviklet af idrætsforsker Claus Bøje.
Dette idrætssyn er en del af vores værdigrundlag.
Igennem dette perspektiv på idrætten, betragtes idrætten som et dannelsfag, hvor vigtige elementer er
mødet med kampen, legen, dansen og fordybelsen.
Disse elementer og forståelsen af legen og idrættens betydning i et eksistentielt perspektiv er særkendet
for Gerlevs tilgang til idræt.
Endvidere rummer teorien kritik af den måde idrætten nogle steder praktiseres, som lægger op til
diskussion om idrættens placering.
Alle elever bliver præsenteret for et oplæg om idrættens kvaliteter, en teori som er udviklet af Claus Bøje,
og i praksis arbejder vi videre med den opfattelse af idrætten.

Sport 360

På Sport 360 arbejder vi med mange forskellige idrætsdiscipliner og krydrer de fysiske oplevelser med
spændende teori og refleksion. Det giver dig viden inden for idrætsundervisning og er samtidig
højskoleundervisning, der fokuserer på fællesskab.

Vi udfordrer dig i mange forskellige idrætsdiscipliner, herunder kampsport, basketball, parkour,
adventure, CrossFit, dans, kajak, friluftsliv, aktivitetsudvikling og teambuilding på high-rope-bane. På den
måde får du både idrætslige og pædagogiske evner inden for et bredt perspektiv af idrætten og dens
muligheder. Praksis foregribes eller reflekteres umiddelbart efter, for at sikre at også almene
perspektiver indgår løbende (og altid) i undervisningen.

Afslutning og evaluering

Alle elever tilbydes en midtvejssamtale, der fokuserer på såvel personlige som eksistentielle spørgsmål,
foruden at vejlede eleven i forhold til såvel fortsat højskoleophold som (studie-)livet videre frem. Faget
afsluttes med en mundtlig evaluering ligesom faget indgår i skolens generelle skriftlige evaluering af
elevens højskoleophold.

Fagets almene perspektiver:

Faget er 50% Undervisning af Bred Almen Karakter, idet faget konstant bliver perspektiveret bredt
undervejs – kulturelt, historisk, sociologisk og ikke mindst pædagogisk ligesom faget giver eleverne
værktøjer til at varetage instruktør- og underviserrollen – både overfor hinanden og overfor andre elever.

Generelt set når vi arbejder med idræt på Gerlev Idrætshøjskole, arbejder vi med en forståelse af
idrætten, ud fra teorien om idrættens kvaliteter, som er udviklet af idrætsforsker Claus Bøje.
Dette idrætssyn er en del af vores værdigrundlag.
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Igennem dette perspektiv på idrætten, betragtes idrætten som et dannelsfag, hvor vigtige elementer er
mødet med kampen, legen, dansen og fordybelsen.
Disse elementer og forståelsen af legen og idrættens betydning i et eksistentielt perspektiv er særkendet
for Gerlevs tilgang til idræt.
Endvidere rummer teorien kritik af den måde idrætten nogle steder praktiseres, som lægger op til
diskussion om idrættens placering.
Alle elever bliver præsenteret for et oplæg om idrættens kvaliteter, en teori som er udviklet af Claus
Bøje, og i praksis arbejder vi videre med den opfattelse af idrætten.
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Snowboard

Snowboard er stærkt vanedannende. Det er en leg, og en kæmpe fornøjelse at mærke farten og
udfordringerne når du har Snowboard på Gerlev.  Og uanset om du går med tanken om at prøve
snowboard for første gang, eller du allerede er grebet af snowboarding, vil du på Gerlev opleve den gode
stemning og de lækre bevægelser på pisten, i parken og i off pisten.

På Gerlev forbereder vi os til turen, og træner grundlæggende færdigheder som styrke, balance,
koordination, kondition, smidighed, faldøvelser og akrobatik - alt sammen relateret til snowboard.
Træningen foregår på en sjov og alsidig måde - på trampolin, i styrketræningslokalet, på judomåtter, på
vippen i svømmehallen eller ude i det danske vintervejr.

Gerlev Idrætshøjskoles fysioterapeut har i samarbejde med idrætslærerne tilrettelagt et træningsforløb, der
forbereder dig optimalt på de udfordringer, snowboard giver.Du kommer kort sagt i god form og bliver
bedre til at koordinere dine bevægelser.

Efter en del blandede erfaringer, er vi overbevist om, at Norges fede off-piste og dybsne muligheder er at
foretrække frem for eksempelvis Frankrigs lange løjper og manglende off-piste, og vi indlogeres langt
mere hytte-hyggeligt i Norge.

På Gerlev er vi også nysgerrige efter at diskuttere hvad snowboardkulturen er for en størrelse. Hvad er
den gode snowboarder stil og har det noget med identitet at gøre?

Fælles ski og Snowboardtur

Skitur med hele skolen, hvor du vil få grundlæggende træning i ski med 11⁄2 dag på langrend og 4 dage
på snowboard. På denne tur arbejdes der primært med de grundlæggende bremse- og svingteknikker,
carving og tricks og f.eks. små hop, ollie, nose roll og tailriding.

Norges bedste offpiste

Du er nu fuldstændig klar til at tage til de Østrigske alper, nærmere bestemt Dorfgastein. I denne uge
intensiveres træningen omkring dybdesne, off-piste-kørsel, hop og rails. Du har mulighed for at udvikle
dig på en legend made, sammen med andre og elever og 3 snowboard lærere som selv elsker snowboard
og de udfordringer man kan finde I skiområdet. Som en del af turen vil vi besøge et østrigsk sauna og spa
sted. Det er en anderledes opgave, som bringer os tæt på den østrigske sauna kultur, hvor man skal være
nøgen.

Hvis du er interesseret giver snowboard hovedfaget på Gerlev dig også mulighed for at lære at undervise
andre,  med henblik på en snowboard instruktør uddannelse.

Afslutning og Evaluering
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Faget afsluttes med en mundtlig evaluering, ligesom faget indgår i skolens generelle skriftlige evaluering
af det samlede skoleophold.

Fagets Almene Perspektiv

Faget forsøger at skabe større forståelse for hvordan de forskellige menneskelige karakteregenskaber kan
være brugbare i forhold til at arbejde mod et mål.
Snowboard kræver stor tålmodighed og vedholdenhed, og det er meget tydeligt at det ikke vil lykkes –
hvis ikke eleverne besidder nogle af de kvaliteter. På den måde perspektiverer vi fra snowboard til livet
generelt.
Snowboard indeholder selvfølgeligt også decideret snowboard færdighedsindlæring, da det er
udgangspunktet for at lykkes.
Snowboard er som udgangspunkt en individuel sportsgren, men vi lader os inspirere og opmuntre af
hinanden.

En stor del af undervisningen på Gerlev, er forberedelse til turene.
Her bruger vi bla. tid på at dykke ned i snowboard historien, for at forstå hvordan snowboard startede og
hvad det er for en kultur.
Der er nogle afgørende personligheder der har været meget kreative og dedikerede, og derfor har
sporten udviklet  sig meget hurtigt..
Vi er både i Norge og Østrig, og vil også inddrage perspektiver på de 2 forskellige kulturer - både i forhold
til snesport generelt og i forhold til snowboard.

Generelt set når vi arbejder med idræt på Gerlev Idrætshøjskole, arbejder vi med en forståelse af
idrætten, ud fra teorien om idrættens kvaliteter, som er udviklet af idrætsforsker Claus Bøje.
Dette idrætssyn er en del af vores værdigrundlag.
Igennem dette perspektiv på idrætten, betragtes idrætten som et dannelsfag, hvor vigtige elementer er
mødet med kampen, legen, dansen og fordybelsen.
Disse elementer og forståelsen af legen og idrættens betydning i et eksistentielt perspektiv er særkendet
for Gerlevs tilgang til idræt.
Endvidere rummer teorien kritik af den måde idrætten nogle steder praktiseres, som lægger op til
diskussion om idrættens placering.
Alle elever bliver præsenteret for et oplæg om idrættens kvaliteter, en teori som er udviklet af Claus
Bøje, og i praksis arbejder vi videre med den opfattelse af idrætten.

Jeg vil vurdere at faget er 25% Undervisning af Bred Almen Karakter, idet jeg i høj grad fokuserer på både
livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse – som det beskrives i højskolernes hovedsigte.

Julie Hauge
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FreeSkiing - Hovedfag

Målsætning

Eleven skal opnå færdigheder som skiløber og reflektere over fagets forskellige typer indhold og egen
dygtiggørelse i forhold til:
Fysik: Træningsformer, bevægelsesanalyse og hvorfor vi træner som vi gør, kropsbevidsthed
Formidling/undervisning: Forskellige typer pædagogik, mesterlære, problemorienteret læring,
kropsbevidsthed, færdigheds-indlæringsteori og intuitions-træning.
Ski og kultur: Ski-historie - Fra nyttebrug til rekreation og identitetsskabende aktivitet. Ski i det moderne
Danmark. Eleven skal opnå viden om skikulturens kvaliteter og kulturelle sammenhænge i samfundet,
samt udøverens muligheder for at påvirke kulturen, hinanden og vores omverden.
Personlig udvikling: Eleven skal udvikle sig personligt i mødet med holdkammerater, andre udøvere og
lærere.

Metode

Den praktiske undervisning bliver knyttet sammen med teoretisk undervisning, hvor praktikken bliver
perspektiveret til den pågældende teori der undervises i den pågældende time.

Indhold

Indlæring: Forskellige typer pædagogik, mesterlære, problemorienteret læring, kropsbevidsthed
og færdighedsindlæringsteori.

Idrætspsykologi: Motivation, samarbejde, coaching, evaluering og selvevaluering, selvdiciplin,
arbejde ude af komfort-zones, selverkendelse og gruppe-dynamik.

Kreativitet: Eleverne skal udfordres til at udvikle hensigtsmæssige træningsbevægelser på
baggrund af en bevægelsesanalyse. Træningen skal udvikle den enkeltes kreativitet i forhold til
kropslig udfoldelse og evne til at finde muligheder i de miljøer vi træner i.

Kultur: Ski som livsstil, forskellige kulturer i kulturen, idrættens sammenhæng med samfundet,
værdier og udfordringer.

Afslutning og evaluering

Alle elever tilbydes en midtvejssamtale, der fokuserer på såvel personlige som eksistentielle spørgsmål,
foruden at vejlede eleven i forhold til såvel fortsat højskoleophold som (studie-) livet videre frem. Faget
afsluttes med en mundtlig evaluering ligesom faget indgår i skolens generelle skriftlige evaluering af
elevens højskoleophold.

Fagets almene perspektiver

Faget vurderes til at være 25% Undervisning af Bred Almen Karakter.
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Perspektiver på læringsteorier, psykologi og praksisfælleskaber bliver gennem forløbet varetaget og sat i
en samfundsmæssig kontekst.
Hver elev bliver gennem forløbet i stand til at træffe beslutninger, risikovurdere dem selv og andre samt
opøve en empati der giver dem mulighed for at bringe idrætten videre til andre. Det være sig i foreninger
eller selvorganiserede sammenhænge.

Generelt set når vi arbejder med idræt på Gerlev Idrætshøjskole, arbejder vi med en forståelse af
idrætten, ud fra teorien om idrættens kvaliteter, som er udviklet af idrætsforsker Claus Bøje.
Dette idrætssyn er en del af vores værdigrundlag.
Igennem dette perspektiv på idrætten, betragtes idrætten som et dannelsfag, hvor vigtige elementer er
mødet med kampen, legen, dansen og fordybelsen.
Disse elementer og forståelsen af legen og idrættens betydning i et eksistentielt perspektiv er særkendet
for Gerlevs tilgang til idræt.
Endvidere rummer teorien kritik af den måde idrætten nogle steder praktiseres, som lægger op til
diskussion om idrættens placering.
Alle elever bliver præsenteret for et oplæg om idrættens kvaliteter, en teori som er udviklet af Claus
Bøje, og i praksis arbejder vi videre med den opfattelse af idrætten.
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Bouldering Hovedfag

Fagbeskrivelse:

Mål:

1:  Eleven skal opnå personlig dygtiggørelse og opnå større indsigt i bouldering og rebklatring.

2:  Vi vil udfordre elevens kropsforståelse og bevægelsesforståelse både på et fysiologisk, psykologisk og

samfundsmæssigt plan. Eksempler på temaer: Kropsideal, muligheder med forskellige kroppe, alternativ

livstil - miljømæssige konsekvenser af samfundet og den elevens livsstill og psykologiske/sociologiske

konsekvenser af samfundet, psykologiske aspekter af klatringen i et personlighedsudviklende perspektiv.

3: Eleven skal udvikle sig personligt i mødet med holdkammerater, andre udøvere og lærere. Her sætte

fokus på de sociale aspekter af sporten og vigtigheden heraf, vi skal vokse sammen.

4: Eleven skal opnå og afprøve de grundlæggende færdigheder i bouldering, dette således at de kan

inspirerer andre til generel bevægelsesglæde og klatreglæde.

Metode:

Den praktiske del bliver udgangspunktet for at inddrage teori og reflektion.

Eksempler:

• Praktisk  undersøgelse af ens egen krops bevægelseskompetence

• Indlæring af nye bevægelsesmønstre

• Refleksion over konkrete kropslige og mentale oplevelser post øvelse

• Diskussion af bevægelse, samfund og sundhed

• Leg gennem bevægelse på væggen og kropslig kontakt - læring i mødet med det nye.

Indhold:

Indlæring: Forskellige typer pædagogik: Mesterlære, problem orienteret læring, gruppedynamik,

kropsbevidsthed, færdighedsindlæringsteori og intuitionstræning.

Idrætspsykologi: Motivation, samarbejde, coaching, evaluering og selvevaluering, selvdiciplin, arbejde

ude af comfort-zones – coping, selverkendelse og gruppe-dynamik.

Kreativitet: Træningen skal udvikle den enkeltes kreativitet i forhold til kropslig udfoldelse og evne til at

finde muligheder i bevægelserne.

Teknik: Fundamentals, motorisk fokus, udvide teknikker efter niveau, instinktiv bevægelse.

Kultur: Klatring som livsstil, forskellige kulturer i kulturen, bevægelse som integrationsmiddel, idrættens

sammenhæng med samfundet, værdier og udfordringer.
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Opvarmning: Hvorfor, hvordan, forskellige typer brugt i klatring, sammenhæng og progression.

Udspænding og smidighedstræning: Hvorfor, hvordan, fokus på det specifikke for klatring.

Afslutning og evaluering:

Alle elever tilbydes en midtvejssamtale, der fokuserer på såvel personlige som eksistentielle spørgsmål,

foruden at vejlede eleven i forhold til såvel fortsat højskoleophold som (studie-) livet videre frem. Faget

afsluttes med en mundtlig evaluering ligesom faget indgår i skolens generelle skriftlige evaluering af

elevens højskoleophold.

Fagets almene perspektiver:

Faget vurderes til at være 25% Undervisning af Bred Almen Karakter.

Perspektiver på læringsteorier, psykologi og praksisfælleskaber bliver gennem forløbet varetaget og sat i

en samfundsmæssig kontekst.

Hver elev bliver gennem forløbet i stand til at træffe beslutninger, risikovurdere sig selv og andre, samt

opøve en empati der giver dem mulighed for at bringe idrætten videre til andre. Det være sig i foreninger

eller selvorganiserede sammenhænge.

Generelt set når vi arbejder med idræt på Gerlev Idrætshøjskole, arbejder vi med en forståelse af
idrætten, ud fra teorien om idrættens kvaliteter, som er udviklet af idrætsforsker Claus Bøje.
Dette idrætssyn er en del af vores værdigrundlag.
Igennem dette perspektiv på idrætten, betragtes idrætten som et dannelsfag, hvor vigtige elementer er
mødet med kampen, legen, dansen og fordybelsen.
Disse elementer og forståelsen af legen og idrættens betydning i et eksistentielt perspektiv er særkendet
for Gerlevs tilgang til idræt.
Endvidere rummer teorien kritik af den måde idrætten nogle steder praktiseres, som lægger op til
diskussion om idrættens placering.
Alle elever bliver præsenteret for et oplæg om idrættens kvaliteter, en teori som er udviklet af Claus
Bøje, og i praksis arbejder vi videre med den opfattelse af idrætten.
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Fodbold hovedfag

● I fodbold får du lov til at lege med verdens bedste legetøj.
● Du skal lære at spille futevolei, et fantastisk spil – af en der selv blev vildt begejstret for spillet i

sandet, og derfor tog det med fra Brasilien til Gerlev.
 
I fodbold er evnen til at tage den rigtige beslutning meget afgørende. I fodbold specialet på Gerlev vil vi
arbejde på at forbedre din evne til at overskue banen, spillet og spillerne, hvilket vil hjælpe dig til
at forudse situationerne og handle så tidligt som muligt.
Som en naturlig del af fodboldspecialet vil vi se nærmere på forskellene mellem mand/mand og zone
baseret spil.
Der er kvaliteter i begge spilformer, så du vil tilegne dig viden om de grundlæggende principper i begge
typer spil.
Hvad kræves der af holdet og af den enkelte i de forskellige typer spil? 
 
I vil møde en højskolelærer, som i den grad stadig begejstres over fodboldspillet – og som efter flere ture
til Brasilien har hjembragt både futevolei bolde og stor lyst til at udbrede dette fantastiske spil i
Danmark.

Futevolei minder om beachvolley – det spilles bare med fødder, lår, bryst og hoved. Et fantastisk spil der
er udfordrende – både teknisk og fysisk. Det rummer en del af forklaringen på de Brasilianske spilleres
sublime teknik…. Det er svært i starten – men det er fantastisk alligevel – det SKAL prøves. Glæd dig.
Futsal spilles på en håndboldbane – 5 mod 5. Det spilles med en mindre bold og der er ikke bander. Det
er et hurtigt og intenst spil, der kræver fuld opmærksomhed fra hele holdet. Alle vil blive udfordret både
teknisk, taktisk og fysisk. Oplevelsen af spillet, når holdet har fundet hinanden, er helt perfekt…
Spillene supplerer hinanden utrolig godt – og samlet set vil du udvikle dine taktiske evner, optimere din
tekniske formåen – med muligheden for lidt brasilianske boldtricks, og du vil uden tvivl forbedre din
fysiske form
 
Hovedfags rejse

Vi tager på en studietur til Barcelona, hvor vi blandt andet skal spille futevolei på stranden (med/mod
Brasilianere bosat i Barcelona) og futsal mod et lokalt hold. Vi skal se og opleve Camp nou.

Kampe

Vi deltager i den lokale 8 mands turneringer med et dame hold og et herre hold. Hvert hold skal spille ca.
6-8 kampe, hvoraf halvdelen er på hjemmebane.

Afslutning og Evaluering

Faget afsluttes med en mundtlig evaluering, ligesom faget indgår i skolens generelle skriftlige evaluering
af det samlede skoleophold.
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Fagets Almene Perspektiv

Både almindelig fodbold, futsal og futevolei foregår på et hold.
At skulle få et hold til at fungerer, kræver det en forståelse af sig selv og andre.
I mine øjne er det noget af det mest interessante ved at undervise i fodbold, at få fælleskabet til at
fungere.
Det er en styrke at vi spiller spil med forskellige størrelse fællesskabet, da det giver forskellige typer
udfordringer.
I futevolei er det 2 personer, der sammen skal få spillet til at fungere.
Det er et svært spil, og det er meget afgørende at den enkelte føler sig tryg og accepteret.
Dette er et godt afsæt for fælleskabet på en almindelig fodboldbane, hvor gruppen er større.
Jeg gør meget brug af demokratiske beslutningsprocesser, hvor eleverne selv skal snakke sig frem til
gode løsninger for netop deres gruppe.

Generelt set når vi arbejder med idræt på Gerlev Idrætshøjskole, arbejder vi med en forståelse af
idrætten, ud fra teorien om idrættens kvaliteter, som er udviklet af idrætsforsker Claus Bøje.
Dette idrætssyn er en del af vores værdigrundlag.
Igennem dette perspektiv på idrætten, betragtes idrætten som et dannelsfag, hvor vigtige elementer er
mødet med kampen, legen, dansen og fordybelsen.
Disse elementer og forståelsen af legen og idrættens betydning i et eksistentielt perspektiv er særkendet
for Gerlevs tilgang til idræt.
Endvidere rummer teorien kritik af den måde idrætten nogle steder praktiseres, som lægger op til
diskussion om idrættens placering.
Alle elever bliver præsenteret for et oplæg om idrættens kvaliteter, en teori som er udviklet af Claus
Bøje, og i praksis arbejder vi videre med den opfattelse af idrætten.

I fodbold bruger vi også tid på at forbedre det tekniske og taktiske niveau, men det er næsten altid i
sammenhæng med hvordan den enkelte kan løfte fællesskabet ved at løfte sit eget niveau.

Endvidere diskuterer vi og forholder os til forskellige fodboldkulturer, og deriblandt de forskellige måder
at være fodboldfan.
Vi dykker ned i fodboldhistorien, og ser på fodboldens udvikling.
Jeg har selv været udsendt til både Uganda og Zimbabwe, og har besøgt fodboldskoler på balkan, hvor
fodbold bliver brugt til at skabe forståelse på tværs af køn, etnicitet og kultur.
På den måde kan fodbold mange gode ting, samtidig med at fodboldkulturen i nogle sammenhænge kan
være meget negativ.
Det er store og spændende snakke som indgår i hovedfaget fodbold på Gerlev.

Jeg vil vurdere at faget er 50% Undervisning af Bred Almen Karakter, idet jeg i høj grad fokuserer på både
livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse – som det beskrives i højskolernes hovedsigte.
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Beachvolley Hovedfag

Fagbeskrivelse:

Mål

1:  Du skal opnå personlig dygtiggørelse i den tekniske, den taktiske og den spilforståelsesmæssigt del af

spillet.

2:  Du skal opnå viden om spillets væsen, kultur og kvaliteter, samt trænerens/lederens/spillernes

muligheder for at påvirke spillet og spillere.

3:  Du skal udvikle dig personligt i mødet med holdkammerater og lærer.

4: Du skal opnå de grundlæggende færdigheder og viden der gør dig i stand til at instruere i beachvolley

grundteknikker for begyndere.

Metode:

De aller fleste fysiske lektioner perspektiveres løbende, i indlagte pauser og efter træning. Dette

indebærer samtaler, teorier og diskussioner omkring personlige, sociale og gruppedynamiske processer.

Der tilstræbes i tillæg at der ugentligt arbejdes med specifikke beachvolley relaterede emner der rækker

ud over spillet i sig selv. Disse lektioner foregår som oftest i klasselokale men kan også foregå i tilknytning

til skolens beachområde. Fysiske lektioner perspektiveres løbende i indlagte pauser og efter træning.

Indhold:

Opvarmning: Du skal introduceres til og selv afholde forskellige former for opvarmning. Hvorfor, hvordan,

forskellige typer brugt i beachvolley, sammenhæng og progression.

Udstrækning: Du skal introduceres til og selv afholde forskellige former for udstrækning relateret til

beachvolley. Hvordan og hvorfor.

Spiludvikling: Forskellige spil og øvelser med og uden bold, småspil, progression fra småspil til færdigt

spil, boldbasis, tekniske og taktiske forudsætninger for at udvikle sig i beachvolley..

Træningsplanlægning: værktøjer til den kommende instruktør/underviser, samarbejde omkring

lektionsforberedelser

Idrætspsykologi:  teambuilding, motivation, samarbejde, coaching, spilaggression, spilkvalitet,

selvevaluering,



27

Kamp: regler, organisering, at arrangere en kamp, fairplay, at dømme og blive dømt, hvad er en god

kamp?

Teknik og taktik relateret til: Serve, modtagning, hævning, angreb, blok, forsvar

Kultur og Historie: Hvorfor og hvordan har beachvolley udviklet sig til den sport, den er i dag.

Beachvolley kultur. Hvad er den og hvor henter den sin inspiration fra. Beachvolley i Danmark og i resten

af verden. Beachsports udvikling, Beachvolley og volleyball som pædagogisk spil i folkeskolen.

Beachvolley som livsstil: Hvordan er beachvolley blevet til en verdensomspændende sport. Beachsport

som livsstil og som kulturbærer – sportens udvikling set i relation og i sammenhæng med samfundets og

kulturens udvikling.

Afslutning og evaluering

Alle elever tilbydes en midtvejssamtale, der fokuserer på såvel personlige som eksistentielle spørgsmål,

foruden at vejlede eleven i forhold til såvel fortsat højskoleophold som (studie-) livet videre frem. Faget

afsluttes med en mundtlig evaluering ligesom faget indgår i skolens generelle skriftlige evaluering af

elevens højskoleophold.

Fagets almene perspektiver

Faget er 25% undervisning af Bred Almen Karakter, idet beachvolley bliver perspektiveret bredt

undervejs – kulturelt, historisk og sociologisk, ligesom faget giver eleverne værktøjer til at varetage

instruktør- og underviserrollen.

Generelt set når vi arbejder med idræt på Gerlev Idrætshøjskole, arbejder vi med en forståelse af
idrætten, ud fra teorien om idrættens kvaliteter, som er udviklet af idrætsforsker Claus Bøje.
Dette idrætssyn er en del af vores værdigrundlag.
Igennem dette perspektiv på idrætten, betragtes idrætten som et dannelsfag, hvor vigtige elementer er
mødet med kampen, legen, dansen og fordybelsen.
Disse elementer og forståelsen af legen og idrættens betydning i et eksistentielt perspektiv er særkendet
for Gerlevs tilgang til idræt.
Endvidere rummer teorien kritik af den måde idrætten nogle steder praktiseres, som lægger op til
diskussion om idrættens placering.
Alle elever bliver præsenteret for et oplæg om idrættens kvaliteter, en teori som er udviklet af Claus
Bøje, og i praksis arbejder vi videre med den opfattelse af idrætten.
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Sidefagene

Parkour Sidefag

Mål:
1:  Eleven skal opnå personlig dygtiggørelse og opnå større indsigt i Parkour / Art du Deplacement.
2:  Eleven skal opnå viden om bevægelseskunsternes væsen, kvaliteter og kulturelle sammenhænge i
samfundet, samt udøverens muligheder for at påvirke kulturen, hinanden og vores omverden.

3: Eleven skal udvikle sig personligt i mødet med holdkammerater, andre udøvere og lærere.

4: Eleven skal opnå og afprøve de grundlæggende færdigheder i Parkour, samt den pædagogiske tilgang,
der gør eleven i stand til at inspirere begyndere indenfor Parkour / Art du Deplacement.
Metode:
De teoretiske dele af undervisning knyttes til praktiske eksempler, hvor praktikken bliver perspektiveret
til den pågældende teori der undervises i den pågældende time.
Indhold:
Indlæring: Forskellige typer pædagogik, mesterlære, problem orienteret læring, kropsbevidsthed,
færdighedsindlæringsteori og intuitionstræning.

Idrætspsykologi: Motivation, samarbejde, coaching, evaluering og selvevaluering, selvdisciplin, arbejde
ude af comfortzones – coping, selverkendelse og gruppedynamik.

Kreativitet: Træningen skal udvikle den enkeltes kreativitet i forhold til kropslig udfoldelse og evne til at
finde muligheder de miljøer vi træner i.

Teknik: Fundamentals, motorisk fokus, udvide teknikker efter niveau, instinktiv bevægelse.

Kultur: Parkour / Art du Deplacement som livsstil, bevægelse som integrationsmiddel, idrættens
sammenhæng med samfundet, værdier og udfordringer.

Opvarmning: hvorfor, hvordan, forskellige typer brugt i parkour, sammenhæng og progression.

Udspænding og smidighedstræning: hvorfor, hvordan, fokus på det specifikke for parkour.
Afslutning og evaluering:
Faget afsluttes med en mundtlig evaluering, ligesom faget indgår i skolens generelle skriftlige evaluering
af det samlede skoleophold.
Fagets almene perspektiver:
Disciplinen Parkour har en iboende alment karakterdannende effekt, der sikrer at udøveren udvikler sig
både fysisk, psykisk og socialt. Principper i træningen, herunder mentalitet, ansvar og ydmyghed kan
overføres til udøverens hverdag og tilgang til livet. Disse kulturelle og psykologiske aspekter i faget sikrer
at faget er minimum 15% UBAK
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Beachvolley – Sidefag
Målet:

1. Eleven skal tilegne sig tekniske og taktiske færdigheder i forhold til Beachvolley

2. Eleverne skal introduceres til spillets rammefaktorer, herunder regler, forståelse for holdspillet,

kulturelle aspekter og regler

3. Eleverne skal introduceres til og være aktivt medvirkende til at skabe det gode

lærings/træningsmiljø.

Herunder observere, analysere og give feedback med henblik på, understøtte og fremme egen

og andres indlæring af øvelser og teknikker.

4. Eleverne skal arbejde med at have ambitioner for egen læring.

5. Eleverne skal opleve medansvar i forbindelse med arrangering af egne kampe og gennem at

arrangere sin egen turnering på skolen.

Indhold

1. Kobling mellem teori og praksis

2. Medbestemmelse i elevgruppen, samarbejde og demokratiske værdier

3. Oplevelsesorienteret undervisning hvor elevernes egne erfaringer har stor prioritet
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Bred almen karakter

Samarbejde, fokus på at coache og give feedback til og udvikle visuel forståelse og begrebsdannelse.

Perspektivering af rammefaktorer og deres kulturelle og samfundsmæssige betydning.

Faget vurderes til at indeholde 10 procent undervisning af bred almen karakter
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Yoga - Sidefag
Mål:

- At eleven opnår forståelse for den nære sammenhæng mellem krop og sind

- At tilgodese og sikre en almen og god undervisning

- At eleven bliver stærk indefra, får god balanceteknik og sundere krop i form af
skadesforebyggelse, men også mere klart fokus til at filtrere i hverdagen.

- At eleven får et indblik i en ældgammel bevægelsesform med en stærk historisk og kulturel
baggrund.

Indhold og metode

1. Åndedræts- og meditationsøvelser.

2. Yogateknik og fysiologisk teori.

3. Vinyasa = flow og dens indflydelse på psyken

4. Yogapraksis med forskellig fokus såsom hofter, bagoverbøjning, foroverbøjning osv.

5. Partnerøvelser

6. Egen praksis

7. Myter og historie.

Læring gennem oplevelse, flow, fuld tilstedeværelse, forståelse og handling.

Bred almen karakter

Koncentrationsøvelse, fokus på specifikke fysiologiske udfordringer som kan være af kulturel karakter og
kropsholdningens betydning udadtil. Forståelse for alles fælles udgangspunkt i den rene tilgang.

Perspektivering af yogaens værdier i forhold til personlig udvikling og karakterdannelse.

Faget vurderes til at have 25 procent undervisning af bred almen karakter
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Combative move

Mål
● at lære sig selv at kende
● at lære at kæmpe i en sportslig ramme
● At give eleverne intense oplevelser både fysisk og mentalt
● At lære principperne og filosofien i kampkunst og kampsport
● At lære om konflikthåndtering, herunder konfliktforebyggelse, aggressionsteorier

samt konfliktnedtrappende kommunikation
● At lær om kropssprog, udstråling og aggressionsniveau.

Indhold og metode

● Judotræning
● Øvelser
● Oplæg
● Diskussioner
● Teori om kampkunstens kultur og historie
● Teori om kampkunstens dannelsesmuligheder

Bred almen karakter

Faget vurderes til at have 40 procent undervisning af bred almen karakter
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Windsurfing - sidefag
Det handler om kampen med naturens kraft. Der foregår i bølger, i fart, med vind og i vand - alt sammen på én
gang på et surfbræt.

Op på brættet, op med sejlet, falde i, og forfra igen – og så pludselig er der glid i brættet,
du har fundet balancen og arbejder med vinden og bølgerne. Surf er mere end at se
smart ud og tilbageblæst hår. Surf er en intens kamp med naturens kræfter. Surf stiller
store krav til din vedholdenhed og vilje, til gengæld er det en fantastisk oplevelse, når du
mærker hvordan naturens kræfter kan bære dig flyvende henover havet.

Du skal kunne svømme min. 400 meter.
I er 2 der deler udstyr, og sammen rigger i sejl osv. Tiden på vandet deler i mellem jer.
Der er ikke plads til alle i skolens bus, så i skal være indstillet på at nogen skal cykle til
vandet.

Afslutning og Evaluering:
Faget afsluttes med en mundtlig evaluering, ligesom faget indgår i skolens generelle
skriftlige evaluering af det samlede skoleophold.

Fagets Almene Perspektiv:
Faget forsøger at skabe større forståelse for hvordan de forskellige menneskelige
karakteregenskaber kan være brugbare i forhold til at arbejde mod et mål.
Windsurfing er meget krævende og kræver stor tålmodighed og vedholdende hed, og det
er meget tydeligt at det ikke vil lykkes – hvis ikke eleverne besidder nogle af de kvaliteter.
På den måde perspektiverer vi fra windsurfing til livet generelt.
Windsurfing indeholder selvfølge også deciderede windsurfing færdigheds indlæring, da
det er udgangspunktet for at lykkes.
Windsurfing er som udgangspunkt en individuel sportsgren, men eleverne er 2 sammen
om at rigge udstyret til, og skiftes til at sejle. Den der ikke sejler har ansvaret for at holde
øje med den anden på vandet (udover at jeg selvfølgelig også holder øje med dem). Det
giver dem et ansvar for hinanden, og der opstår for det meste et ønske om at makkeren
skal lykkes.
Vi afslutter hver time med at snakke om hvad de har oplevet og lært, og en
tilbagevendende oplevelse er at naturen er den stærkeste – og at det gælder om at
kæmpe med naturen og ikke imod den. Det giver en vis ydmyghed overfor den verden vi
lever i.
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Generelt set når jeg arbejder med idræt på Gerlev Idrætshøjskole, vil jeg altid have en
forståelse af idrætten som rækkende ud over idrætten selv med.
Jeg mener at der foregår meget livsoplysning og folkeoplysning i mødet med en idræt og
dem man dyrker idrætten med.
Alle elever bliver præsenteret for et oplæg om idrættens kvaliteter, en teori som er
udviklet af Claus Bøje, som beskæftiger sig med hvordan idrætten (og legen) på flere
planer hjælper til en større forståelse af sig selv, andre og livet generelt.
På windsurfing som sidefag er det elementer som er med, men som dog ikke bliver
udfoldet ligeså meget som på et hovedfag.
Men – jeg referer til de elementer når jeg har snakken med holdet efter hver time

Faget er 25% Undervisning af Bred Almen Karakter, idet der i elementer fokuseres på
både livsoplysning og folkeoplysning – som det beskrives i højskolernes hovedsigte.
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Move sidefag

Forståelse og indblik i bevægelse – både som trænings-, udtryks- og
kommunikationsform
Faget omhandler kroppen og vores evne til at bevæge sig og derigennem påvirke verden. Da bevægelse
er den eneste måde vi kan kan påvirke vores omgivende miljø, arbejder vi med at udforske forskellige
aspekter af hvordan vi som mennesker bør bevæge os, og hvordan vi på nuværende tidspunkt rent
faktisk gør det. Som børn bruges bevægelse til at lege og derigennem udforske og lære verden og andre
mennesker at kende. Vi søger tilbage til dette stadie, og sigter mod at opbygge en bredere
bevægelseskompetence for derigennem bedre at være i stand til at lege med hinanden, i den mest
primitive forståelse af det ord.

Metode:

- Praktisk research af ens egen krops bevægelseskompetence

- Indlæring af nye bevægelsesmønstre

- Refleksion over konkrete kropslige og mentale oplevelser post øvelse

- Diskussion af bevægelse, samfund og sundhed

- Leg gennem bevægelse og kropslig kontakt.

Afslutning og evaluering:

- Faget afsluttes med en mundtlig evaluering og perspektivering til elevernes fremtidige færden

som menneskedyr.

Fagets almene perspektiv:
Faget perspektiverer til samfundets opfattelse af sundhed og det at dyrke idræt/bevægelse.
Faget vurderes til at være 25% undervisning af bred almen karakter, idet det giver eleven mulighed for
udvide sin kropsforståelse og egen bevægelsespraksis ud fra et bredere grundlag end tidligere. Samtidigt
perspektiveres fagets temaer bredt i forhold til samfund og kropskultur og sundhed.
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Springgymnastik - sidefag

Springgymnastik - at turde miste fodfæste for en stund og vende op og ned på verdenen!

Vi arbejder med grundlæggende elementer som grovmotorik (rulle, trille, kravle,
krydskoordinering osv.) til videregående elementer i springgymnastikken som håndstand,
salto m/u skruer og springserier.

Alle bliver udfordret uanset færdighedsniveau til at forholde sig til sig selv og andre i
undervisningen. Øve sig i at koncentrere sig og overvinde sig selv gennem styring af sit
spændingsniveau. Støtte andre gennem feedback og modtagning, samt hjælpe ved
øvelser i kropsspænding og akrobatik.

Undervejs i forløbet stifter de bekendtskab med didaktiske og pædagogiske overvejelser
eksempelvis gennem en metodisk opbygning og udvikling af redskabsopstillinger. Faget
bruges også som teambuilding og grundlæggende indføring i pædagogik, og regnes derfor
for at indeholde 15% UBAK

Morten
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Outdoor Sidefag

Mål:

1: Eleverne skal opnå indsigt i Outdoor-sport, med fokus på at se muligheder i at dyrke sport udenfor.

Både den konkurrence orienterede Adventure Race og traditionelle nordisk friluftsliv.

2. Eleverne skal gøres bevidst om påvirkningen af vores færdsel i naturen. Årets gang i naturen. Hvordan

bruger vi naturen på bæredygtig måde. Vi beskriver dyr, planteliv osv. Vi er i saltvands farvand på kajak

tur.

3. Eleverne skal arbejde og udvikle deres evner til gruppe dynamik. De skal ligeledes forholde sig til

hvordan et hold fungere bedst.

4. Eleverne skal i visse tilfælde lære at tænke risikovurdering og lære at handle herefter.

4. Eleverne skal forholde sig refleksivt til deres oplevelser og færden/gøren i undervisningen. Eleverne

bliver inddraget i undervisningen så det bliver en dialog frem for monolog.

Metode:

De teoretiske dele af undervisning bliver knyttet sammen med den praktiske udførsel. Vi er som

udgangspunkt altid udenfor, de teoretiske elementer bliver koblet sammen med de praktiske øvelser når

situationen opstår.

Indhold:

Indlæring: Forskellige typer pædagogik: Mesterlære, problem orienteret læring, helheds orienteret

læring. Der lægges et stort ansvar hos gruppen og herved meget læring ved at indgå i gruppe.

Idrætspsykologi: Motivation, samarbejde, coaching, evaluering og selvevaluering, selvdiciplin, arbejde

ude af comfort-zones, selverkendelse og gruppe-dynamik.

Kultur: Eleverne berører både praktisk og teoretisk konkurrence orienteret outdoor sport samt nordisk

friluftsliv.

Afslutning og evaluering:

Faget afsluttes med en mundtlig evaluering ligesom faget indgår i skolens generelle skriftlige evaluering

af elevens højskoleophold.

Fagets almene perspektiver:

Faget vurderes til at være 15% Undervisning af Bred Almen Karakter.

Forholdet mellem natur og kultur perspektiveres løbende gennem hele forløbet. Hver elev bliver

gennem forløbet i stand til at træffe beslutninger, risikovurdere sig selv og andre samt opøve en empati

der giver dem mulighed for at bringe idrætten videre til andre. Det være sig i foreninger eller

selvorganiserede sammenhænge.
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Crossfit - sidefag

Mål
● Eleven skal lære sin krop at kende, og hvordan denne kan udvikle sig gennem struktureret og målrettet kropslig træning.

● Eleven skal opnå praksisviden omkring fysisk træning og skadesforrebyggelse, og hvordan denne opsættes med specifikke træningsmål

for øje.

● Eleven skal opnå viden omkring den holistiske sundhed, og de mange nuancer, som begrebet “Sundhed” dækker over.

● Eleven skal opnå viden om forskellige træningskulturer, deres kvaliteter og kulturelle sammenhænge i samfundet, samt udøverens

muligheder for at påvirke kulturen, hinanden og vores omverden.

● Eleven skal udvikle sig personligt i mødet med holdkammerater, andre udøvere og lærere.

De teoretiske dele af undervisning knyttes til praktiske eksempler, hvor praktikken bliver perspektiveret til den pågældende teori, der undervises i

den pågældende time.

Indhold
Indlæring:  Forskellige typer pædagogik, mesterlære, kropsbevidsthed og færdighedsindlæringsteori.

Idrætspsykologi: Motivation, samarbejde, coaching, evaluering og selvevaluering, selvdisciplin, arbejde ude af comfortzones – coping,

selverkendelse og gruppedynamik.

Sundhed: Debat omkring fysisk aktivitet, og dens sundhedsgavnlige effekter, kropsligt, socialt og mentalt.

Afslutning og evaluering
Faget afsluttes med en mundtlig evaluering, ligesom faget indgår i skolens generelle skriftlige evaluering af det samlede skoleophold.

Fagets almene perspektiver
Kropslig træning har en iboende alment karakterdannende effekt. Den mentalitet, disciplin og kropskultur, faget afspejler, kan overføres til elevens

hverdag og tilgang til livet, og bliver derfor perspektiveret i faget. Derfor er minimum 15 % af undervisningen af Bred og Almen karakter
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Studiefagene på Gerlev

Bæredygtighed i naturen
Indhold er bl.a.:

• Samtaler om bæredygtighed, sankning - naturens spisekammer, kvalitetstid med

hinanden, sig selv og naturen, opleve naturen omkring Gerlev og nærliggende skove,

beskæftigelse med begrebet ro og den enkeltes behov for samme, meditative øvelser såsom

stilhed og sten-stabling, lave urtehave, spis og tilbered af og i naturen.

Metode:

• Individuel refleksion og opgaveløsning.

• Gruppearbejde, både to og to, og i større grupper, hvor emnet for den pågældende time

diskuteres og afprøves.

• Beskæftigelse med såkaldt simple ting, der adskiller sig fra elevernes daglige gøremål og

vaner, med det formål at bevidstgøre eleven om, hvad der er vigtigt for dem.

• Perspektivering til samfundet og klimaaftryk gennem diskussioner, fra jord til bord

oplevelser og refleksion, der bevidstgør om virkeligheden uden for ’Gerlev-boblen’.

Fagets Almene Perspektiv:

Faget forsøger at skabe større forståelse for livet, både det individuelle liv og vores fælles liv. Endvidere

en balance mellem det individuelle og det fælles. Der bliver løbende perspektiveret til klimaaftryk. Den

naturlige ramme fungerer som inspiration for eleven, der bevidstgøres om hvad deres daglige rutiner

består af og giver eleven et nyt forhold til bla. mad. Faget adresserer tiden tendenser på en subtil måde,

således at eleven selv skal reflektere over hvor knyttet eller adskilt fra naturen de er i det daglige.

Udgangspunktet er at arbejde og opleve sammen i naturen, dette for at skabe et rum med plads til

fordybelse i bæredygtighedsspørgsmålet. Disse spørgsmål diskuteres mellem eleverne og perspektiveres

ved deres livserfaring, underviserens livserfaring og løftes ligeledes op på et højere plan enten ved kunst

(digt, sang el.lig.) eller ved teori.

Faget er 100% Undervisning af Bred Almen Karakter, idet der i høj grad fokuseres på både livsoplysning,

demokratisk dannelse og bæredygtighed – som det beskrives i højskolernes hovedsigte.
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Nærvær i naturen
Indhold er bl.a.:

• Kvalitetstid med hinanden, sig selv og naturen, opleve naturen omkring Gerlev og

nærliggende strande, beskæftigelse med begrebet ro og den enkeltes behov for samme,

meditative øvelser såsom stilhed og stenstabling, lave urtehave, spis og tilbered af og i

naturen, personlig udvikling i naturens rammer, mindfulness, osv.

Metode:

• Individuel refleksion og opgaveløsning.

• Gruppearbejde, både to og to, og i større grupper, hvor emnet for den pågældende time

diskuteres og afprøves.

• Beskæftigelse med såkaldt simple ting, der adskiller sig fra elevernes daglige gøremål og

vaner, med det formål at bevidstgøre eleven om, hvad der er vigtigt for dem.

• Perspektivering til samfundet gennem diskussioner, fra jord til bord oplevelser og

egenrefleksion, der bevidstgør om virkeligheden uden for ’Gerlev-boblen’.

Fagets Almene Perspektiv:

Faget forsøger at skabe større forståelse for livet, både det individuelle liv og vores fælles liv. Endvidere

en balance mellem det individuelle og det fælles. Den naturlige ramme fungerer som inspiration for

eleven, der bevidstgøres om hvad deres daglige rutiner består af. Faget adresserer tiden tendenser på en

subtil måde, således at eleven selv skal reflektere over hvor knyttet eller adskilt fra naturen de er i det

daglige.

Udgangspunktet er at arbejde og opleve sammen i naturen, dette for at skabe et rum med plads til

fordybelse i filosofiske, psykologisk og sociologiske spørgsmål. Disse spørgsmål diskuteres mellem

eleverne og perspektiveres ved deres livserfaring, underviserens livserfaring og løftes ligeledes op på et

højere plan enten ved kunst (digt, sang el.lig.) eller ved teori.

Faget er 100% Undervisning af Bred Almen Karakter, idet der i høj grad fokuseres på både livsoplysning

og demokratisk dannelse – som det beskrives i højskolernes hovedsigte.
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Billedkunst – studiefag

I studiefaget Billedkunst får du mulighed for at afprøve og udvikle dine egne kreative evner. Vi skal
arbejde med forskellige medier som for eksempel: Akrylmaling, akvarel, blyantstegning, kultegning og en
skøn blanding.

Til inspiration ser vi på berømt kunst gennem tiderne. Fra Leonardo da Vincis Mona Lisa til Pablo
Picassos Guernica. Malestilen har gennem historien forandret sig voldsomt.

Eleven kommer til at:
Arbejde med et projekt fra den første idé og skitse til det endelige værk skal lakeres.
Lade sig inspirere af de andre elever og give dine erfaringer videre
Diskutere værdien af kunst – for dig som menneske og for samfundet
Se på kunst med nye øjne

Vi slutter af med en fælles kunstudstilling fx i forbindelse med Forældre/Vennedag. Så du skal gennem
den hårde proces med at vælge dit bedste værk ud.

Fagets almene perspektiv:
Studiefaget Billedkunst giver som undervisning af bred almen karakter (UBAK) den enkelte elev mulighed
for at se på kunst i verden og i hverdagen med nye øjne. Det giver eleven mulighed for selv at udvikle sin
personlige smag inden for kunst og at turde stå ved den. Der åbnes op for kunstnerens verden med
svære valg, glæder og ærgrelser og tilfredsstillelsen ved at skabe, og undervisningen perspektiverer
billedkunsten psykologisk og samfundsmæssigt. I spejlingen med de andre elever under den kreative
proces udvikler den enkelte elev sig dannelsesmæssigt.

Faget er 100% UBAK
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Impro og Teatersport - studiefag

Her er muligheden for at afprøve dit improvisations og teater talent.
Det kræver ingen særlige forudsætninger eller erfaringer med teater og improvisation, det vigtigste er
lyst og mod til at arbejde med improvisation og teatersport.

Vi vil arbejde meget med improvisations øvelser, og komme lidt mere i dybden på karakterer og
troværdighed.
Det gælder om at sige ja, og lade improvisationen udvikle sig derfra.
Man kan drille, udfordre og blive udfordret – men man kan aldrig gå ud af rollen og sige nej.
Det kan blive sjovt, og bliver det højst sandsynligt – men du kommer også tæt på dig selv og de andre, da
der er nogle meget centrale elementer i teatersport og improvisation, som kræver at turde arbejde med
særlige sider i dig selv.
F.eks er det en forudsætning for gode oplevelser på scenen, at sige ”ja og”, dvs. at acceptere der hvor vi
er og det din makker i scenen siger eller gør. At slippe kontrollen og være åben overfor der hvor vi måske
er på vej hen.
Det kræver en høj grad af nærvær og evne til at lytte, både til det der bliver sagt og det der sker.
På den måde er improvisation og teatersport i høj grad med til at sætte fokus på væsentlige
menneskelige kvaliteter, som bringes i spil.

Vi tager dels udgangspunkt i øvelse indenfor improvisation og fra teatersport genren, som i særlig grad
er blevet udfoldet i ”så hatten passer”, hvor 5 spillere bliver udfordret i forskellige genrer.
Det handler om at improvisere, lege med…. Måske skal du starte en scene, eller springe ind i en scene –
uden helt at vide hvilken retning det vil tage.
Vi vil bl.a. se klip fra ”så hatten passer”, som inspiration til de teatersports discipliner vi skal prøve – og så
kaster vi os ud i det…
Vi vil tage en og se en forestilling med en teatersportsgruppe.
Vi vil også arbejde med mere ”alvorlige” indgange til improvisation, hvor vi skal arbejde med ærlighed og
udgangspunkt i sig selv.

Afslutning og Evaluering:
Faget afsluttes med en mundtlig evaluering, ligesom faget indgår i skolens generelle skriftlige evaluering
af det samlede skoleophold.

Fagets Almene Perspektiv:
Faget forsøger at skabe større forståelse for livet, både det individuelle liv og vores fælles liv. Endvidere
en balance mellem det individuelle og det fælles.
Vi har meget fokus på det med at være god at spille sammen med, i forhold til at være den der går efter
alle de hurtige grin.
Min erfaring er at eleverne efter noget tid, oplever at det bedste er når alle prøver at være nærværende
og lyttende, fremfor at være den der skal være den sjove.

Udfra det forsøger eleverne og jeg at perspektivere det til hvordan vi kan bruge disse elementer i vores
egne liv.

Faget er 100% Undervisning af Bred Almen Karakter, idet der i høj grad arbejdes med sider der referer til
livsoplysning og folkeoplysning – som det beskrives i højskolernes hovedsigte.
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Leg og formidling

Faget Leg og formidling er for dig som elsker at lege og som vil udvikle dine

legekompetencer, således du får et større repertoire af lege, hvordan du udvikler og

tilpasser disse til forskellige målgrupper, samt undervisningsmetodikker inden for leg.

Games tager udgangspunkt i litteraturen: ” Gamle idrætslege i Danmark” af Jørn Møller,

som er et PHD studie lavet i 1990 og som er udgangspunktet for Gerlev Legepark, som i

dag er en fysisk Legepark på Gerlev Idrætshøjskole, men også en virksomhed som

udbyder leg i forskellige koncepter til kunder i hele Danmark.

Games foregår primært udendørs i Gerlev Legepark og er i samspil med jer der vælger

faget.

I Games vil du få følgende:

● Introduktion samt kendskab til en lang række forskellige lege fra vores litteratur.

● Indblik i udvikling af de forskellige lege, således de kan tilpasses forskellige

målgrupper

● Forskellige undervisningsmetodikker

● Indblik i hvordan leg skaber interaktion på tværs af køn, kultur og alder

Vores håb er at give dig et indblik i legens fantastiske og  forunderlige univers, således du

vil kunne anvende en mere legende tilgang til din undervisning, hvad enten du underviser

i leg specifik eller I andre idrætsgrene.
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Faget vil blive afsluttet med en opfølgning på hele faget, samt en mundtlig evaluering,

derudover indgår faget også i skolens generelle skriftlige evaluering af det samlede

skoleophold.

Fagets Almene Perspektiv:

Faget forsøger at skabe motivation hos den enkelte elev til dels at indgå i forpligtende

fællesskaber, og dels at arbejde med egne ressourcer til gavn for både sig selv og

fællesskabet. Faget giver også eleverne en grundig indsigt i såvel deres egne som deres

kammeraters ressourcer.

Faget er 100% Undervisning af Bred Almen Karakter, idet det giver eleven mulighed for at

udfolde sine ressourcer til gavn for sig selv og omgivelserne. Samtidigt perspektiveres

fagets emner bredt i forhold til Samfund, Kultur, Psykologi, kulturhistorie og Filosofi.
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Fremtidens Idrætsledere (fil) - studiefag

I fil mødes vi på tværs af idrætsgrene for at blive klogere på hvilke muligheder det frivillige foreningsliv
tilbyder.
Vi færdes i foreningen, vi er en del af demokratiet og det forpligtende fællesskab.
Hvordan kan du være med til at sætte dagsordenen i din forening?
Hvilke tanker, visioner og drømme har du, og hvordan kan de tanker omdannes til virkelige projekter.

De fleste har flere ressourcer og kompetencer end de tror. I lederuddannelse handler det om at du bliver
klogere på egne ressourcer og om at få mulighed for at udvikle disse evner.
På lederuddannelse kan du indhente viden og arbejde med sider af dig selv, der stiller dig stærkere som
igangsætter, træner og leder.
Bliv klogere på dig selv og dine egne evner. Kom ud over rampen og planlæg og gennemfør projekter
hvor du er med fra idé til udførelse.
Find ud af hvordan du fungere som leder, træner eller en del af et trænerteam/lederteam.

Du vil få en konkret viden om relevante emner, og du vil møde positiv modstand i diskussioner om
værdier og holdninger i foreningslivet.

Faget indeholder blandt andet:

● Tre studiedage i Nordkraft Aalborg
● Idrættens kvaliteter – Hvornår er idrætten bedst…
● Foreningen som demokratiets vugge
● Sport og medier
● Identitet og idrætskultur
● Dig som leder
● Foreningsdannelse
● Teambuilding
● Idræt og identitet
● Den frivillige leders værktøjskasse
● Den danske foreningstanke i andre kulturer
● Elite-/breddeidræt – træningsformer og børn
● Gadeidræt og andre idrætsprojekter udenfor foreningen
● Holdninger/værdier i det frivillige foreningsliv
● Idrætshistorie og de 2 store idrætsorganisationer (DGI og DIF)

Afslutning og Evaluering:
Faget afsluttes med en mundtlig evaluering, ligesom faget indgår i skolens generelle skriftlige evaluering
af det samlede skoleophold.

Fagets Almene Perspektiv:
Faget forsøger at skabe motivation hos den enkelte elev til at indgå i forpligtende fællesskaber – i særlig
grad med det danske foreningsliv og folkeoplysningen som mål. Faget giver også eleverne en lang række
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værktøjer og indsigt i deres ressourcer i forbindelse med at varetage rollen som
idrætsleder/foreningsleder.

Faget er 100% Undervisning af Bred Almen Karakter, idet det giver eleven mulighed for at udfolde sine
ressourcer til gavn for sig selv og omgivelserne. Samtidigt perspektiveres fagets emner bredt i forhold til
Samfund, Kultur, Psykologi og Idrætshistorisk.
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Filosofi og livsholdninger - studiefag

Filosofferne har ikke patent på filosofien – hvis du undres, er nysgerrig, har lyst til at søge efter
sammenhænge, har lyst til at diskutere  - så er du godt i gang med at filosofere.

Lysten til at blive klogere på hvad der er vigtigt for dig – og hvad meningen egentlig er med livet.

Livet er fuld af muligheder og valg, hvad vil du og hvad vælger du efter.

Filosofi og livsholdninger er et debat fag, hvor der er plads til at sige sin mening, være uenige og
forhåbentlig mulighed for at bliver klogere på dig selv og på de andre.

Diskussionerne vil tage afsæt i forskellige oplæg, udsagn, filosofiske retninger og film af forskellig
karakter, som f.eks.:

● Platons hulelignelse og ”The Matrix”

● Eksistentialisme og Kierkegaard - I livet skal vi foretage valg som har stor
betydning, både for os selv og for andre.

● Tillid og mistillid – Løgstrup – og filmen ”Crash” – Vi kan vise hinanden tillid eller
mistillid,  der er stor forskel - og det har en stor betydning.

● Fornuft – Følelse - Hvad er vi styret af – eller hvad vil vi lade os styre af.
● Kærlighed – hvordan kan den forklares og beskrives, og praktiseres…

I filosofi vil du også blive præsenteret for forskellige etiske retninger, som beskriver de
overvejelser der ligger til grund for svære valg. Når man er i et dilemma og skal træffe et
svært valg – hvad er det så der afgør valget, og hvordan kan man blive bedre til at træffe
det ”rigtige” valg.

Jeg er klar og glæder mig rigtig meget til at filosofere, udfordre jer og blive udfordret - på
holdninger og tanker om livet.

Afslutning og Evaluering:
Faget afsluttes med en mundtlig evaluering, ligesom faget indgår i skolens generelle
skriftlige evaluering af det samlede skoleophold.

Fagets Almene Perspektiv:
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Faget forsøger at skabe større forståelse for livet, både det individuelle liv og vores fælles
liv. Endvidere en balance mellem det individuelle og det fælles.

Udgangspunktet er i filosofiske emner, i form af oplæg og film der sætter fokus på
forskellige emner. Ud fra det forsøger eleverne og jeg at perspektivere det til vores egne
liv og erfaringer.

Faget er 100% Undervisning af Bred Almen Karakter, idet der i høj grad fokuseres på både
livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse – som det beskrives i højskolernes
hovedsigte.
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Aktuel Debat - Studiefag

Hvad er det vi allesammen taler om for tiden, og hvad er det vi ikke taler nok om? Hvad står de
forskellige politiske partier for og hvad står du for? Med åbent sind kaster vi os over tidens hotteste
debatemner, så du finder frem til din egen kvalificerede holdning efter at have belyst sagen fra flere
vinkler.

Vi skal i bedste højskoleånd primært beskæftige os med det talte ord, og du skal selvfølgelig være med til
at bestemme hvad vi debatterer.

Faget fokuserer på tre ting:

Argumentation
Du skal både lære at bygge et godt argument op, men også at genkende en stråmand og andre retoriske
fejlslutninger. På den måde står du stærkere i debatten, men du bliver også bedre til at gennemskue den
offentlige debat og vurdere, hvem der har en god, og hvem der har en dårlig sag.

Faktajagt
Det er ikke altid nok at mene noget om noget. Hvis man på nogen måde kan finde viden om det felt, man
gerne vil have en mening om, så bliver ens holdning mere velfunderet. Så vi skal arbejde med at
indsamle viden på et område og derudfra danne os et overblik og en holdning, som vi kan stå på mål for.

Debat
Dine holdninger skal i spil, før de kan berige andre og vores fælles samfund, og derfor skal vi selvfølgelig
øve os i at tage ordet og bruge det godt i levende debatter. Vi skal forholde os kritisk og kærligt til
hinandens udsagn og holde hinanden op på spillereglerne. Måske finder vi frem til de fornuftige
standpunkter, der ofte ligger og gemmer sig mellem de skråsikre udsagn. Måske rykker vi vores
holdninger - og måske bliver vi mere bevidste om, hvorfor vi rent faktisk mener, hvad vi mener.

Det bliver levende, legende og sjovt, og du får rørt din tale- og tankemuskulatur.

100 % UBAK
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Kampen om kroppen - studiefag

Du blev født som en krop; Du er ung som en krop; Du vil blive gammel som en krop; du vil dø som en
krop. Du vil elske med en anden og måske skabe andre kroppe. Hele dit liv er kropscentreret, centreret
omkring kroppen. Kroppen har du altid lige ved hånden. Den er med dig hele vejen. Forhold dig til din og
andres kroppe i dette fag

Det er et konstant fokus på kroppen - i vores kultur. I kunsten, moden, filosofien, litteraturen, politikken,
religionen og hos individet..    Og der foregår der hele tiden en kamp om at sætte ”mærke” på kroppen.
Forskellige interesser i at forme og disciplinere kroppe i bestemte retninger.  I faget Kampen om kroppen
sætter vi fokus på kroppens kultur – ikke dens celler og væv…

Faget indehold er:

Kropsidealer, medierne påvirkning og hvad vi kan stille op

Seksualitet, mandighed, kvindelighed, normer, erotik og porno

Vitalisme og fascisme, kunst og kropskultur

Sundhedsdiskurs. Når sundhed bliver en besættelse

Sport og politik, Kroppens forførende skønhed.  Klassesamfundet og idræt

MMA, Etik og vold

+ Derudover er jeg meget åben overfor holdets idéer.

Fagets form:

Faget består af korte oplæg fra min side, artikler og/eller filmklip efterfulgt af en åben debat, hvor der er
plads til forskellige holdninger. Arbejdsformen veksler mellem: plenum og gruppearbejde.

Afslutning og Evaluering:

Faget afsluttes med en mundtlig evaluering, ligesom faget indgår i skolens generelle skriftlige evaluering
af det samlede skoleophold.

Fagets Almene Perspektiv:

Faget giver eleverne nogle idéer, filosofier og teoretiske begreber til at begribe og give indsigt i vores
kultur og hvordan den spiller sammen med kroppen.
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Faget er 100% undervisning af bred almen karakter. Faget fremmer en almendannelse til
selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritetsevne, gennem et kritisk og mere nuanceret syn på
kroppen og vores kultur.
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The Peaceful Warrior - studiefag

Faget drejer sig overordnet set om kamp og kultur - krig og fred - asiatisk og vestlig filosofi.

Faget temaer er:

Kropskontakt og -sprog

Karakterdannelse og skumfidustesten

Præstation under pres

Aristoteles og etik

Sport og politik, Kroppens forførende skønhed.  

MMA, etik og vold

Taberen, borgeren og kriger. Udfordringen i velfærdssamfundet

Østlig filosofi: Zen, Tao og Confucius ....

Den Samurai - ærefuld kriger eller brutal lejemorder?

Kunsten krig med gamle kinesiske militær strateg Sun Tzu

MMA - Ultra vold eller underholdende sport ... Den genoplivning af det gamle Rom

Aggression - Biologi eller kultur - positiv eller negativ?

Konfliktløsning - Vej ugle ....

Stå fast - Svend Brinkmann

+ Derudover er jeg meget åben overfor holdets idéer.

Fagets form:

Faget består af korte oplæg fra min side, artikler og/eller filmklip efterfulgt af en åben debat, hvor der er
plads til forskellige holdninger. Arbejdsformen veksler mellem: plenum og gruppearbejde.

Afslutning og Evaluering:
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Faget afsluttes med en mundtlig evaluering, ligesom faget indgår i skolens generelle skriftlige evaluering
af det samlede skoleophold.

Fagets Almene Perspektiv:

Faget giver eleverne nogle idéer, filosofier og teoretiske begreber til at begribe og give indsigt i vores
kultur i forhold til ovenstående tema.

Faget er 100% undervisning af bred almen karakter. Faget fremmer en almendannelse til
selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritetsevne, gennem et kritisk og mere nuanceret syn på
kultur på de måder vi kæmper sammen og mod hinanden, som individ og på et samfundsmæssigt plan.
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Psykologi - studiefag

I faget psykologi tages der udgangspunkt i fagets brede karakter, og forskellige problematikker for at favne fagets
indhold.

Indhold:

- Socialpsykologi

- Pædagogisk psykologi

- Neurologisk psykologi

- Personlighedspsykolgi

- Klinisk psykologi

- Organisations psykologi

Eksempler på temaer indenfor disse emner:

- Motivation

- Ondskab og moral

- Arbejdshukommelsen

- Narcissisme

- Følelser og agression

- Roller som social konstruktion

Undervisningens karakter:

- Gruppearbejde

- Fælles diskussion i klassen

- Praktiske øvelser

- “Forelæsning”, hvor der undervises af underviseren

Undervisningen undersøger forskellige perspektiver indenfor psykologien, hvis indflydelse og eksemplificering
tages op i klassen, hvor egne erfaringer diskuteres og reflekteres.

Afslutning og Evaluering:
Faget afsluttes med en mundtlig evaluering, ligesom faget indgår i skolens generelle skriftlige evaluering af det
samlede skoleophold.

Fagets Almene Perspektiv:
Faget forsøger at skabe større forståelse for livet, både det individuelle liv og vores fælles liv. Endvidere en balance
mellem det individuelle og det fælles. Temaerne perspektiveres bredt i forhold til pædagogik, historisk udvikling
og samfundskulturen i dag.

100 % UBAK
Faget er 100% Undervisning af Bred Almen Karakter, idet der i høj grad fokuseres på både livsoplysning,
folkeoplysning og samfundsmæssig dannelse.
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Anatomi - studiefag
I Anatomi er fagets omdrejningspunkt, skelettets og musklernes opbygning og funktion, samt hvordan vi gennem

teoretisk og praktisk bevægelseslære kan optimere sportslige præstationer.

Indhold:

● Ledlære- og bevægelse

● Muskelopbygning

● Analysering af ledbevægelser i relation til planer og akser

● Yddybning af navne og funktioner af de større, kraftgivende muskelgrupper

● Analysering af specifikke bevægelser i sportens verden

● Kinetiske kæder

Eksempler på temaer indenfor disse emner:

● Terminologi for bevægelsesplaner

● Opbygning og klassifikation af knogler

● Ledtyper

● Latinske betegnelser og funktioner af muskler

● Typer af muskelkontraktion

Undervisningens karakter:

● Gruppearbejde

● Fælles diskussion i klassen

● Praktiske øvelser

● “Forelæsning”, hvor der undervises af underviseren

I undervisningen tages der udgangspunkt i elevernes egne erfaringer fra sportens verden, hvilket skal hjælpe

eleverne med en større forståelsesramme, og til bedre refleksion og diskussion.

Afslutning og Evaluering:

Faget afsluttes med et gruppeprojekt, hvor eleverne filmer, beskriver og præsenterer en bevægelsesanalyse.

Projektet evalueres mundtligt.
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Fagets Almene Perspektiv:

Faget forsøger at skabe større forståelse for kroppens opbygning, funktion og indsigt i kroppen virke under fysisk

aktivitet og sport.

100 % UBAK

Faget er 100% Undervisning af Bred Almen Karakter, idet der i høj grad fokuseres på både livsoplysning, oplysning

og samfundsmæssig dannelse.
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The Healthy City - studiefag
I “The Healthy City” er fagets omdrejningspunkt rammerne for den sunde by i relation til WHO’s brede

sundhedsdefinition om sundhed som en “tilstand af fuldstændig fysisk, mental og social velbefindende og ikke

blot fravær af sygdom eller svækkelse”.

Indhold:

● Byens udvikling i et historisk perspektiv

● Kvalitetskriterier for “den sunde by”

● Biler og Urban Sprawl

● Active living

● Gang og cykling - byer i den menneskelige skala

● Grønne områders betydning for sundhed

● Byudvikling i U-lande

Eksempler på temaer indenfor disse emner:

● Industrialisering og indvandring fra land til by

● Modernismen og bilernes indtog i byen

● Bikeability og Walkability

● Europæisk- vs. amerikansk bykultur

● Grønne områder og stress

● Forurening

Undervisningens karakter:

● Gruppearbejde

● Fælles diskussion i klassen

● Praktiske øvelser

● “Forelæsning”, hvor der undervises af underviseren

● Ekskursion

I undervisningen tages der udgangspunkt i elevernes egne erfaringer, hvilket skal hjælpe eleverne med en større

forståelsesramme, og til bedre refleksion og diskussion.
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Afslutning og Evaluering:

Faget afsluttes med et gruppeprojekt, hvor eleverne redesigner et urbant relevant område, som efterfølgende

præsenteres. Projektet evalueres mundtligt.

Fagets Almene Perspektiv:

Faget forsøger at skabe større forståelse for det sunde liv i byen, både det individuelle liv og vores fælles liv.

Temaerne perspektiveres bredt i forhold til pædagogik, historisk udvikling og samfundskulturen i dag.

100 % UBAK

Faget er 100% Undervisning af Bred Almen Karakter, idet der i høj grad fokuseres på både livsoplysning, oplysning

og samfundsmæssig dannelse.

Gerlevs korte højskolekurser
Gerlev udbyder også en lang række korte kurser under Højskoleloven. Disse kurser er beskrevet med
skema samt en tekst, der samles løbende på skolens drev.


