
ÅRSPLAN



AUGUST
Ankomst første søndag 
i august. Velkommen!
Ankomst og introduktion til 
skolen. Vi skal lære hinanden 
at kende. Du bliver præsenteret 
for dine nye venner på en spæn-
dende og overraskende måde.

Vi skal også fortælle dig om 
skolens husorden, regler og 
rytmer. Sammen med dine fag-
lærere sætter du dine individuelle 
mål for det kommende skoleår, 
fx ”Jeg skal blive bedre til…”

Og vigtigst af alt, du bliver 
præsenteret for fagene og 
kostskolelivet. Skolen og Sorø 
by vil være rammen for ugens 
aktiviteter.

SEPTEMBER
Høstfest for familien med 
flotte dækkede borde, god mad 
og underholdning.

Skoleårets første studietur 
går til et sted i Østeuropa, men 
forinden skal der arbejdes med: 
østeuropæisk historie, kultur og 
ikke mindst madkultur og kunst-
håndværk.

OKTOBER
Måneden indledes med: 
Smagens dag.
Uddannelsesvejledningen 
begynder med besøg på forskel-
lige uddannelsesmesser.

Prøve i almen fødevarehygi-
ejne, Certifikatuddannelsen. 

Copenhagen Fashion Week, 
designeleverne tager til mode-
messe i København.

Og så holder vi en tiltrængt  
efterårsferie i uge 42.

Måneden slutter med en skræk-
indjagende aften: 
Halloween.

NOVEMBER
I november evalueres de 
første 3 måneder: 
Hvordan oplever du undervisnin-
gen, og hvordan trives du med 
kostskolelivet?

Mortensaften skal fejres med 
alt, hvad der er af traditioner.

I november skal 10. klasse m.fl. 
deltage i EUD-brobygning på 
gymnasier og tekniske skoler.

Den sidste uge er fælles for 
alle elever på skolen, når vi har 
juleemneuge.

DECEMBER
Vi følger traditionerne og holder 
julefrokost, julemiddag, synger 
julesange, bager og pynter.
Hele skolen tager i det Kongelige 
Teater og ser en klassisk ballet.
Dresscode, eksisterer det endnu?

JANUAR
Første mandag i januar starter 
vi med et brag af et nytårstaffel. 
En aften i galla med festmenu, taler, 
kransekage og nytårsfyrværkeri.

Prøve i førstehjælp og brand-
bekæmpelse med bevis.

10. kl. har både terminsprøver 
og OSO opgave på skemaet.

Sidst i januar tager hele skolen 
til Lofsdalen i Sverige og står på 
ski. Som optakt arbejder vi med 
nordisk madkultur. Huer og vanter 
serieproduceres. Alle skal i fysisk 
topform og være iført det rette 
vintersportsudstyr. Ansvarsforde-
ling, indkvarteringslister, pakning 
af madkasser og udstyr skal på 
plads, inden vi er klar til en uge i 
masser af dyb hvid sne!



FEBRUAR
I februar skal uddannelses-
planen gøres færdig, og du skal 
tage stilling til hvilken ungdoms-
uddannelse, du skal tilmelde dig.

”Selvstændigt køkken” – nu skal 
I stå på egne ben: En uge eller flere 
skal I arbejde i små grupper og 
holde jer selv ved kost. Kravene er 
høje, den sunde livsstil skal doku-
menteres! 

Ekskursion til Slagteriskolen 
i Roskilde, hvor alle uddannel-
serne inden for Mad til Mennesker 
præsenteres. En dag hvor I prøver 
at arbejde i et af deres faglokaler 
som kokke og tjenere.

Den 14. februar fejrer vi 
Valentins dag – selvfølgelig!

I februar måned er der også 
mulighed for at deltage i EUD-
brobygning på tekniske skoler

Sidst i februar afholder vi endnu 
en festaften for familien, hvor 
årets produktion af festkjoler 
vises frem i et fejende flot mode-
show.
 
Bordene er igen dækket op, menuen 
er afprøvet, tjenerne står klar, og 
underholdningen er blevet forberedt 
i ugerne forinden.

MARTS
For Parat til Mad og Design 
eleverne er der i marts, april og 
maj mulighed for praktikforløb 
indenfor netop deres område.

Temaugen: Takt & Tone er 
fælles for alle linjer. Projektet 
afsluttes med årets gallafest.
 
Sidst på måneden er der måske tid 
til et par faglige ekskursioner 
ud af huset. 

APRIL
Palmesøndag afholder vi 
madmessen: ”Smag i Sorø”. 
Ca. 40 udstillere præsenterer for-
skellige specialiteter. Som elev kan 
du også blive involveret i projektet.

Projekt Café og Restaurant: 
Ideoplæg, arbejdsbeskrivelser, 
ansættelse af medarbejdere, af-
prøvning af planlagt menukort og 
til sidst: Åbning af virksomheden! 
– helt sikkert med venteliste!

April er også måneden, hvor 
de første danske råvarer er på 
menuen, og de første udendørs 
aktiviteter finder sted - måske 
en cykeltur til Kongskilde 
Friluftsgaard!

MAJ
3. maj holder skolen – Danmarks 
ældste – fødselsdag, og det fejrer 
vi hvert år med et arrangement!

10. klasse skal til folkeskolens 
skriftlige prøver i dansk, engelsk 
og matematik.

De øvrige linier har mulighed for 
ekskursioner indenfor kunst 
og madkultur. 

JUNI
I juni tager vi del i Smagen af 
Danmark på Roskilde Dyrskue 
med et spændende projekt udvik-
let og afprøvet.

Juni er måneden for de afslut-
tende linjeprojekter med vurde-
ring af eksterne censorer. 

10. klasse skal til folkeskolens 
mundtlige afgangsprøver i 
dansk, engelsk og matematik.

Skoleåret slutter med et fri-
luftstema, som er fælles for alle 
linjer med sjove udfordringer for 
dig og dine kammerater.

Sidste fredag i juni rydder vi 
op, gør rent, holder afskeds-
reception – og siger tak for et 
dejligt år!



Ring til os på 57830102

Læs mere om os på shskole.dk

PARAT TIL
 JOB & LIV/STU

 viden, venskaber
færdigheder og erfaring

Linjen er for dig, som har 

brug for at få styrket dine 

boglige og praktiske fær-

digheder, før du skal flytte 

hjemmefra og måske skal 

i gang med eller er i gang 

med en særlig tilrettelagt 

ungdomsuddannelse (STU).

Linjen for dig med interesse 

for gastronomi eller design.

Bliv parat til gymnasiet eller 

en erhvervsuddannelse med 

10. klasseprøver i dansk, en-

gelsk og matematik. 

10. KLASSE
MAD/DESIGN

lev, lær og vær

sammen 24 / 7

Linjen er et målrettet til-

bud til dig, der brænder for 

tekstil og materiel design, 

og som gerne vil videre i én 

af de mange erhvervsud-

dannelser inden for design, 

merkantil, produktion og 

udvikling.

PARAT TIL

DESIGN
– et basisforløb

Linjen er et målrettet tilbud 

til dig, der gerne vil arbejde 

med mad og gastronomi, og 

som ønsker en plads på en 

af de mange erhvervsud-

dannelser inden for mad til 

mennesker.

PARAT TIL 

– et basisforløb
MAD
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