
HAND I - K@
- ET ANDERLEDES STED

Kommunikationslinien undervis-
ningsforløb er opbygget således, at 
undervisningen foregår som en 
blanding af:

• Almindelig fagundervisning 
efter ugeskemaet.

• Undervisning i ugeskemaets forskel-
lige fag med udgangspunkt i et fælles 
tema.

• Arbejde med projekter, hvor ugeskemaet 
brydes op, og der arbejdes med et fælles 
projekt.

Der kræves ikke et bestemt fagligt niveau, før 
man starter. Undervisningen tager udgangspunkt 
i, hvad du kommer med. 

For at få mest muligt udbytte af forløbet er det 
vigtigt, at du indgår aktivt i undervisningen. 

Sæsonens undervisningsforløb ligger i kalen- 
derform. Vi vil opfordre dig til nøje at gennem-
læse kalenderen. Specielt vil vi bede dig om at 
lægge mærke til datoerne for fester m.m, idet du jo 
hér selv skal medbringe hjælper. Herudover kan du 
også se, hvornår du har fri og tjekke ændrede mø-
detider.

I selve undervisningen og ved individuelle deltagersam-
taler vil vi i løbet af sæsonen snakke om, hvad der går 
godt, og hvad der evt. kunne være anderledes.

KONTORET
Kontoret har åbent:
Mandag til torsdag kl. 8.00 - 15.00
Fredag kl. 8.00 - 14.00
Tlf. nr.: 78 47 73 80

Hvis du uheldigvis skulle blive forhindret 
i at møde frem, vil vi opfordre dig til at 
ringe hertil mellem kl. 8.00-8.30. på
tlf.: 78 47 73 80 

KOMMUNIKATION
- EN DEL AF HANDI-K@

A D R E S S E :
Eng to f t e n  7A

8260  V i by  J

T l f : 7 8  47  73  80 

F a x : 7 8  47  73  94

E - M A I L :
hand i - k a@rm .dK

H J E M M E S I D E :
www.h and i - k a . d k

Handi-K@ hører ind under SOH

Undervisningen varetages af undervisere fra 
Folkeoplysningen FOF.



• Livsstil
• Kultur
• Tema

LIVSSTIL
I livsstilsfag vil vi arbejde med sundhed i bredeste forstand 
og med udgangspunkt i egen hverdag. Vi vil undersøge, hvad 
livskvalitet og sundhed er for hver enkelt af os og arbejde ud 
fra det indenfor områder som bevægelse, kost, psyke og sociale 
relationer.

KULTUR
I kultur udforsker vi kulturbegrebet i bredeste forstand. Vi arbe-
jder med alt fra samfundsmæssige emner som aktuelle politiske 
begivenheder til tematiske forløb om lande, musik- og madkul-
tur. Emnerne planlægges i samarbejde med eleverne. Vi bruger 
også film i undervisningen og tager nogle gange ud af huset. Det 
kan være på forskellige løb, besøg eller udveksling med andre 
skoler og arbejdspladser. 

TEMA
Vi vil arbejde med forskelige temaer, som har vores interesse og 
gå i dybden med disse.
Temaet natur vil også indgå som en del af undervisningen, og vi 
vil bl.a. bruge skolens biler til ture i naturen eller arbejde med 
temaet i timerne.

LAYOUT
Vi arbejder i undervisningen 
med alt fra fotos/billedbe-
handling over journalistisk 
research og interviews til 
tekster og layout. Alt dette 
bruger vi til at lave nyheds-
brevet »Handibøllerne« 
som i ord, symboler og bil-
leder orienterer om, hvad 
der sker på Handi-K@. 

FILM OG MEDIER
I faget producerer vi vores 
egne film. Undervisningen 
omfatter alt fra arbejdet 
med at lave en drejebog til 
selve filmoptagelserne og 
redigeringen samt fremvis-
ningen af den færdige film. 
Redigeringsarbejdet med 
film, underlægningsmusik, 

effekter osv. foregår på 
computer, men faget fører 
os også uden for skolen på 
forskellige besøg og film-
optagelser.

EN TIL ÉN
En til en er faget, hvor vi 
tager udgangspunkt i hver 
enkelt elevs personlige og 
individuelle tematikker, ud-
fordringer og ønsker. Faget 
indeholder elevsamtaler 
og individuelt arbejde med 
handleplaner for nutid og 
fremtid.

IT OG APPS
Faget for alle dem, der øn-
sker at udvide kendskabet 
til computerens og inter-
nettets mange tilbud og 
faldgruber.

Ankerlærer:
Vinni Bøgelund: Film & medier, layout, en til 
én, kultur og livsstil

Undervisere:
Susanne Hjortshøj: Livsstil og tema
Maria Nyboe: Livsstil
Per Jacobsen: IT & apps

• Layout
• Film og medier
• Entil én
• IT & apps

Kommunikationslinien indeholder:


