Årets gang på Bjergsnæs Efterskole
Her er en oversigt over nogle af de arrangementer og særlige ting, der sker på Bjergsnæs Efterskole i løbet af et skoleår. Der sker meget mere, end der
er beskrevet her. Nogen arrangementer ændrer og forbedrer vi hele tiden. Derfor er beskrivelser og placeringerne på måneder kun vejledende.

August

November

Februar

Juni

Skolestart

Showuge

Gymnastikuge

Mundtlige prøver

Skoleåret starter en søndag.

Vi holder showuge, hvor hele skolen arbejder
sammen om at skabe et show. Vi starter
søndag og showet er klar til premiere torsdag.

Vi har en hel gymnastikuge og flere
gymnastikdage, så vi bliver piv-skarpe til årets
gymnastikopvisninger.

De mundtlige prøver afvikles over tre uger.

Introuge
I den første uge vil vi have introuge, så alle
kommer godt i gang med skoleåret.

Kontaktgruppetur
I slutningen af måneden vil alle kontaktgrupper
tage på tur med overnatning.

September
Forældredøgn
Vi inviterer alle forældre til et forældredøgn fra
en fredag til en lørdag. Her vil der være
mulighed for at opleve skolen og personalet på
nærmeste hånd.

Oktober

Terminsprøver
Vi holder terminsprøver i slutningen af
måneden.

December
5. klassesdag
Vi inviterer alle 5. klasser i Viborg på besøg en
dag, hvor eleverne står for alle aktiviteterne.

Gallafest
Vi holder en gallafest, hvor vi tager pænt tøj på
og danser lancier.

Marts
Opvisninger
Vi laver opvisninger rundt omkring i Jylland i de
fleste weekender, og også en del på hverdage,
så vi har travlt.

April
Opvisninger, forsat

De sidste dage inden jul hygger vi. Vi inviterer
også bedsteforældre på besøg.

Vi laver stadig en del opvisninger. En af dem er
til Aalborg-stævnet, hvor der er omkring 5000
tilskuere.

Januar
Skitur
Vi tager på ski til Nassfeld i Østrig i en uge, hvor
vi lærer eller bliver bedre til at stå på ski.

OSO-opgave
Eleverne skriver OSO-opgave (Obligatorisk
Selvvalgt opgave), der handler om uddannelses- og erhvervsønsker.

Vi holder en afslutningsuge, hvor vi alle blandt
andet tager på overnatningstur.

Vi laver årets første opvisning. Det er som regel
til Vinterstævne på Viborg Idrætshøjskole.

Juledage

FFB-dage
Gennem oktober har vi FFB-dage. FFB står for
Formfabrikken, overgang til nye Fællesskaber
og Brobygning. Eleverne deles i tre hold og har
to dage i hvert værksted. I Formfabrikken
arbejder de med kreative projekter på skolen.
Overgang til nye Fællesskaber handler om
idræt og det frivillige foreningsliv. I brobygning
er
eleverne
i
brobygning
på
to
ungdomsuddannelser.

Første opvisning

Afslutningsuge

Maj
Skriftlige prøver
De skriftlige prøver løber af stablen.

Elevmøde og jubilardag
Vi holder elevmøde og jubilardag, hvor
tidligere elever inviteres ”hjem” til Bjergsnæs.

Konkurrencer og turneringer
Vi deltager i en lang række turneringer og
konkurrencer gennem året. Det er blandt
andet i fodbold, hvor vi deltager i Østjysk
mesterskab, skoleturneringen og andre
turneringer. I spring deltager vi i DM i teamgym
for efterskoler, Springcup Nord og Silkeborg.
Vi deltager også i DM i dans og DM i grandprix,
samt Østjysk Mesterskab i volleyball.

