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MålgruPPe 

Elever med erhvervs– og husholdningsfaglig interesse for 

sund livsstil, madlavning og gastronomi, og som ikke kun 

lader sig nøje med teoretisk undervisning; men også ønsker 

håndværksmæssig undervisningen gennem god praksis-

nær gøremålsundervisning.

Elever, som ønsker at blive afklaret omkring deres 

erhvervsfaglige kompetencer indenfor levnedsmiddel-

uddannelserne, og som ønsker et undervisnings– og 

kostskolemiljø, som supplerer hinanden på bedste vis.

ForMål
Formålet med linjen Parat til Mad er at vejlede eleverne til 

uddannelser, hvor der arbejdes professionelt med mad og 

til at tænke i fødevarekvalitet. Derfor skal eleverne erfare 

noget om  fødevarer, ernæring og sundhed. På linjen lærer 

eleven at vurdere de enkelte råvarer, at planlægge en menu 

og ikke mindst at fremstille den. 

Eleven vil ikke kun blive motiveret til uddannelse, men 

også opnå færdigheder, som vil medvirke til selvstændig-

hed, der kan styrke elevens egen virksomhed. Dette 

understøttes af Sorø Husholdningsskoles hovedsigte: 

livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. 

I dette miljø vil eleven blive præsenteret for fag, der er direkte 

relateret til flere af erhvervsuddannelsernes indgange. 

evaluering

Undervisningen evalueres løbende i de enkelte fag. 

Evalueringen er både mundtlig og skriftlig. Ud fra de 

enkelte fags formålsbeskrivelser udarbejdes et for 

eleverne individuelt kompetencebevis. Kompetencebeviset 

skal ses som anerkendelse og dokumentation for opnået 

erfaring med det konkrete fag eller fordybelsesområde. 

Herunder også meritgivende kombinationsforløb i form 

af hygiejne-, førstehjælps- og brandbekæmpelseskurser 

samt eventuelle praktikafklaringsforløb.

Fag og tiMetal

  
Lektioner Lektioner Timer

  
pr. uge 44 uger 44 uger

 
Sund livsstil, teori og praktik 6 264 198

gastronomi 
6 264 198

Mad til Mange/Design 
5 220 165

Idræt 
3 132 99

Dansk 
2 88 66

Engelsk 
2 88 66

Matematik, IT & Dig  
3 132 99

Boligfag 
2 88 66

Noget om… 
1 44 33

Klassen time 
1 44 33

  
lektioner  31  1364 1023

  
timer 23,25

 

livsoPlysning
FoLKELIg 

oPLySNINg & 

DEMoKRaTISK 
DaNNELSE
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sunD livsstil 
FoRMÅL
Det er hjemmets og de erhvervsfaglige områder indenfor 
levnedsmidler, der er det overordnede tema og i særlig 
grad det, der vedrører kost, motion og husholdning i bred 
forstand.

gennem praktiske, teoretiske og skabende opgaver får 
eleverne mulighed for sansemæssige og æstetiske op-
levelser, som vil udvikle selvværd og livsglæde, så de i 
fællesskab med andre og hver for sig bliver i stand til at 
møde omverden med værkstøjer, der gør dem i stand til 
at handle og tage stilling.

gennem undervisningen fremmes elevernes forståelse 
af egen og andres kultur, samt for den betydning, 
anvendelsen af ressourcer har for miljø, sundhed og 
livskvalitet. 

Undervisningen skal lægge op til, at eleverne oplever 
værdien af et fællesskab og samarbejde, som bygger 
på ligeværd og tolerance.

INDHoLD
gennem praktisk-teoretiske lærerprocesser, hvor 
redskaber, levnedsmidler, teknikker og metoder indtager 
en central plads, arbejder eleverne med følgende områder:

Ernæring og kostplanlægning med udgangspunkt i de 
officielle kostråd.

grundlæggende principper for planlægning og tilbered-
ning af levnedsmidler.

Kostvaner, kostanbefalinger og kostsammensætninger.
Sammensætningen, anretning, normer, samvær og 
nydelse i forbindelse med måltider.

Levnedsmidlernes oprindelse, produktionsformer, 
forarbejdning og tilberedning samt kvalitet og levneds-
middellovgivning.

grundlæggende principper for opbevaring, konservering, 
hygiejne, vedligeholdelse og egenkontrol.

Hygiejne omfatter ”almen fødevarehygiejne, certifikat-
uddannelsen ” som afsluttes med et kursusbevis.

Miljøhensyn. Forbrug af el, vand og varme og udnyttelse 
af årstidens ressourcer.

grundlæggende principper for brandbekæmpelse og 
førstehjælp.

gastronoMi 
FoRMÅL
gastronomi er læren om højere kogekunst, hvor mad-
lavning ophøjes fra et håndværk til en kunst i harmoniske 
og æstetiske måltider. Smagen og nydelsen af maden 
skal bygge på fantasi, kreativitet og sanselig søgen efter 
højere mål.

Formålet med elevernes arbejde er at skabe nye spæn-
dende madoplevelser gennem en videnskabelig tilgang 
til processerne under tilberedning og spisning.

gastronomi er en overbygning på den opnåede viden 
og de praktisk kundskaber eleverne opnår i faget Sund 
Livsstil. 

INDHoLD
Menusammensætninger der er kendetegnende for for-
skellige kulturer og traditioner, samt sammensætning 
af måltider til forskellige situationer. anretning og bord-
dækning. Fællesskab omkring måltidet ved spisning, 
smag og nydelse. 

Råvarernes oprindelse, sæson, produktion, forarbejdning, 
distribution og kvalitet. Forandringer ved tilberedning. 
Sensoriske oplevelser. Levnedsmiddellovgivning, mærkning 
og forhandling. 

MaD til Mange – valgFag
FoRMÅL
at eleverne får forståelse for sammenhæng mellem 
skolens mål for kosten og produktionen i storkøkkenet. 

Endvidere opnår eleverne praktisk erfaring i at udføre 
de funktioner, der er forbundet med tilberedning og 
anretning af varme og kolde retter til unge og tilhørende 
opgaver som: afrydning, opvask og rengøring m.v.
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INDHoLD
Eleverne skal under vejledning kunne tilberede ernærings-
rigtige varme/kolde retter og enkle brød- og kagetyper.

Eleverne skal under vejledning kunne anrette og servere 
i frohold til enkle serveringsformer.

Eleverne skal have kendskab til de forskellige tekniske 
hjælpemidlers funktion med henblik på at kunne vælge 
det rigtige hjælpemiddel i forhold til produktion, kvalitet 
og miljø.

Eleverne skal have kendskab til de lovmæssige krav og 
bestemmelser i forhold til produktion, opvask og rengø-
ring samt udførelse af egenkontrol, med det formål at 
undgå levnedsmiddelbårne sygdomme.

Eleverne skal have forståelse for indretning af en 
arbejdsplads, især sikkerhedsbestemmelser.

Design – valgFag 
FoRMÅL
at eleverne får kendskab til samfunds-, historiske- og 
filosofiske tendenser parallelt med vigtige kunst- og 
kulturhistoriske perioder.

at eleverne får forståelse for samspillet mellem idé, 
planlægning og udførelse samt udvikler færdighed i at 
fremstille produkter med æstetisk, funktionel og kom-
munikativ værdi og derigennem opnår erfaring med idé 
udvikling og arbejdsprocesser.

at eleverne gennem udfordringer i designprocesser får 
mulighed for at opleve arbejdsglæde, fællesskab og 
personligt engagement. 

INDHoLD
Håndværksmæssige produkters 
betydning som kommunikationsmiddel.

Naturgivne og kulturelle forhold, der har indflydelse på 
menneskets formgivning. 

Valg af materialer ud fra overvejelser om ressourceud-
nyttelse og bæredygtighed.

Fremstilling og anvendelse af håndværksmæssige 
produkter og udtryk.

gennemgang af de tekstile fibres oprindelse, brugs-
egenskaber, behandling og mærkning. 

gennemgang af forskellige grundforme, lettere 
tilskæring og syteknikker i forhold til valgte emner.

iDrÆt
FoRMÅL
Eleverne skal gennem alsidige aktiviteter, erfaringer 
og refleksioner opnå færdigheder og tilegne sig kund-
skaber, der giver mulighed for at opleve glæde ved og 
lyst til at udøve motion og udvikle forudsætninger for 
at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i 
samspil med natur, kultur og det samfund, de er en del af. 

Det er vigtigt, at idræt opleves som en god samværs-
form, der er befordrende for selvtillid og fællesskab. 

INDHoLD
Idrætsundervisningen bygger på bevægelsesaktiviteter, 
der perspektiveres i forhold til livsglæde, leg, sygdoms-
forebyggelse og øget velbefindende, som giver mere 
energi og større kropsbevidsthed. 

I undervisningen, som tilbyder flere idrætsformer, 
trænes kredsløb, muskelstyrke og udholdenhed samt 
smidighedstræning og afspænding.

Undervisningen foregår på tværs af holdene for at opnå 
træningsteams med større fælles interesse og niveau.
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DansK 
FoRMÅL  
Formålet med dansk er en forlængelse af linjens og skole-
formens hovedsigte. Faget vil udtrykke sig i billeder, 
tekst og lyd.

INDHoLD
Der anvendes tekster, hvor eleverne skal tilegne sig 
kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at 
lytte aktivt i samtale og være åbne og analytiske, når de 
vurderer deres egen og andres mundtlige fremstilling. 
Når det skrevne sprog læses, skal eleverne være i stand 
til at anvende indsigt i forskellige genres og teksters 
egenart og virkemidler til bevidst og sikker læsning. 
Undervisningen skal også lede frem mod at eleverne 
kan bruge læsning som redskab til omverdenforståelse. 

Ved hjælp af computeren skal eleverne, i forskellige 
forløb, bruge teknologien til at udtrykke sig hensigts-
mæssigt. I kraft af skriftligheden søges det at gøre 
eleverne bevidste om et skriveforløbs mange anvendelser. 
Det kan være som støtte til tænkning eller som et praktisk 
hjælpemiddel i hverdagen. 

grundlæggende skal eleverne kunne anvende informa-
tionsteknologi kritisk med reference til benyttede kilder.

engelsK 
FoRMÅL
Formålet med engelsk er en forlængelse af linjens og 
skoleformens hovedsigte. Faget vil udtrykke sig i billeder, 
tekst og lyd.

INDHoLD
Faget har fokus på de kommunikative færdigheder, som 
skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber 
og færdigheder, der sætter dem i stand til at udtrykke 
sig mundtligt med rimelig præcision og i et sammen-
hængende sprog afpasset genrer og situationer. 

Undervisningen vil også lede frem mod at eleverne kan 
blive i stand til at anvende centrale regler for opbygning 
af tekster med struktur og sammenhæng indenfor 
almindeligt forekomne genrer. Som en del af sprog-
tilegnelsen vil eleverne også skulle anvende fagets 
hjælpemidler, herunder ordbøger, it-baserede ordforråd, 
grammatiske oversigter og computerens stave– og 
grammatikkontrol hensigtsmæssig. 

Med sproget engelsk som et redskab, kan  eleven drage 
sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer 
og derved anvende den viden, der er opnået ved at arbejde 
med fremmede levevilkår, værdier, normer og daglig liv, 
hvor engelsk anvendes som modersmål.

MateMatiK, it & Dig 
FoRMÅL
Formålet med matematik, IT & Dig er en forlængelse af 
linjens og skoleformens hovedsigte. Faget vil udtrykke 
sig i tal, tekst, billeder og lyd.

MateMatiK 
INDHoLD
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner 
sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand 
til at bruge matematik i relevante hverdagssituationer 
og vælge og benytte regningsart i forskellige praktiske 
sammenhænge. Eleverne skal også indgå i dialog samt 
udtrykke sig mundtligt og skriftligt om matematikholdige 
anliggender på forskellige måder og med en vis faglig præ-
cision, samt fortolke andres matematiske kommunikation. 

it & Dig 
INDHoLD
Faget arbejder bl.a. med regneark, layout, billedbehand-
ling, power point, tegneværktøjer og almindelig tekst-
behandling, som et redskab til de faglige fag på skolen.
Der vil endvidere være fokus og debat om god etik og 
brug af diverse sociale netmødesteder. 
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BoligFag 
FoRMÅL
Formålet med faget er, at introducere den enkelte elev 
til forskellige rengørings- og vaskemetoder og deres for-
skellige anvendelse og indflydelse på miljøet. 

Eleven opnår desuden færdigheder i samarbejde og 
ansvar for den virksomhed, der finder sted i hjemmet
og på arbejdspladsen.

INDHoLD
Eleven tilegner sig teoretisk, praktisk og ergonomisk 
korrekt brug af tekniske hjælpemidler ved rengøring 
og vedligehold.

Viden om bl.a. rengøringsmidler, dosering, virkning og 
begrænsninger. 

Betydningen af sikkerheds- og risikomærkning af tekni-
ske hjælpemidler, rengøringsmidler samt miljøbelastning. 

Denne viden overføres til praksis ved anvendelse.

noget oM …  
FoRMÅL 
gennem billeder, tekst og lyd at belyse det, der bl.a. er 
afgørende for, at mennesket skaber sin egen tilværelse, 
altså sin egen eksistens og identitet, igennem valg og 
handling. Det kan ske ved at eleven tilegner sig viden om 
kultur og kunst og på den måde får indsigt i menneskets 
åndsliv og evnen til at reflektere. og aktivt, gennem den 
politiske dannelse, at blive udfordret til at deltage i de-
mokratiske processer, som styrker solidaritetsbegrebet.

INDHoLD
Foredrag, debat og oplysning. Eleverne får en autentisk 
og konkret oplevelse af de demokratiske handleprocesser, 
når de som elevråd søger og ønsker elevindflydelse 
i skolens hverdag. 

Klassens tiMe 
FoRMÅL
at klassen, i et mindre forum, kan debattere positive og 
mere konfliktfyldte temaer med hinanden. Temaerne 
kan have personlig eller praktisk karakter. Eleverne øver 
mødeteknik og lærer mødestruktur. 

INDHoLD
Praktiske informationer. Diskussioner om f.eks. sam-
værsformer. Problemformulering og løsningsforslag til 
disse. Tage initiativ til og planlægge aktiviteter for hol-
det eller hele årgangen. 

PraKtiK 
FoRMÅL
Formålet med praktik er, at eleven har mulighed for at 
vælge et fagligt udviklende og afklarende brobygnings- 
eller erhvervspraktikforløb. 

INDHoLD
Praktikken gennemføres hos skolens lokale samarbejds-
partnere og tager udgangspunkt i elevens ønsker for ud-
dannelse. Et brobygningsforløb til en EUD uddannelse er 
også en mulighed.

aFten valgFag  
FoRMÅL
Formålet med valgfag er, at eleven supplerer kurset med 
minimum et fag, valgt efter lyst og interesse for at få en 
sjov og aktiv fritid.

INDHoLD
Valgfagene ligger i aftentimerne. Eleverne  kan også 
vælge et valgfag i den kommunale ungdomsskole, aften-
skole eller i en idrætsforening, hvis eleven har specielle 
ønsker. 
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Parat til MaD
På linjen lærer du noget om at leve et aktivt og 

sundt liv, at styre din privatøkonomi og om at 

planlægge husligt arbejde, så du bliver parat til 

at flytte hjemmefra.

Linjen er også et målrettet tilbud til dig, der gerne vil videre i én 

af de mange ungdomsuddannelser, som har noget med mad 

og gastronomi at gøre. Mad til mennesker – i alle aldre og med 

forskellige behov.

Og selvfølgelig byder linjen på et kostskoleår med fede ople-

velser og gode venskaber – kort sagt; lige noget for dig, der har 

lyst til at have det sjovt, mens du bliver klar til en erhvervsud-

dannelse.  

Sorø Husholdningsskole er en fri fagskole. Du kan læse 

mere om de Frie Fagskoler på frifagskole.dk.

Ring til os på 57830102

Læs mere om os på shskole.dk
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