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HVORNÅR

D. 15.-16. NOVEMBER
METTE NØRTOFT
HVAD

JULEKALENDER-WEEKEND

Vi  skal  lave  en  lågekalender  til  december  måned.    
I  fællesskab  skal  vi  lave  en  julekalender  som  skal  
åbnes  og  vises  til  morgensamling  i  løbet  af  december.  
  
  
  
  

HVORNÅR

D. 24.-25. NOVEMBER
ANNE VENTZEL

Åbning af
virksomheder
Fire  fremragende  
restaurenter  på  Øse.  
  

HVAD

Arbejd med mad

Den  sidste  weekend  i  november  er  en  helt  særlig  weekend.    
I  den  weekend,  og  kun  i  dén  weekend,  åbner  fire  fremragende  
virksomheder  på  Øse  Efterskole.    
Alle  virksomhederne  har  det  tilfælles  at  de  arbejder  med  
fødevarer.  De  laver  alt  deres  mad  fra  bunden,  og  de  sætter  en  
ære  i  at  tilberede  deres  mad  af  friske  råvarer.  De  fire  
virksomheder  har  selvfølgelig  brug  for  rigtig  meget  personale  -  
men  chefen,  hun  er  allerede  ansat:)    

Bella Øsetalia

HEY, HAR I HØRT DET?

Alle  virksomhederne    
arbejder  med  mad.    

Cafe Brøse
ØsekagehuseT
The Øse Shack
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HVORNÅR

D. 8.-10. DECEMBER
STEFAN LAUSTSEN
HVAD

ØSE DEMOPARTY

Til  Øse  Demoparty  vil  der  være  forskellige  konkurrencer  
og  computerrelaterede  events.    
Bliv  i  weekenden  og  vis  hvad  du  kan  med  en  computer.    
  
  

Arbejd med billeder,  
film,  animation  og  
musik  i  de  forskellige  
dyster  til  dette  
sceneparty.    

Deadlines og  
awesomeness  er  
altafgørende  for  dine  
muligheder  for  at  
vinde  og  gå  til  ro  med  
æren  i  behold.

Hvornår

D. 1.-3. DECEMBER
JANE AGERBO
HVAD

JULEWEEKEND

Det  er  blevet  1.  december    
og  så  må  der  jules  for  fuld  skrue.      
Den  store  julehyggeweekend  handler  om    
samvær,  sang  og  julerier.    
Vi  skal  i  det  hele  taget  totalt  julehygge  igennem.  

Hvad hedder det?
Du  Glade  Dejlige  Jul  

Vi skal bage pebernødder,  se  julefilm,  
høre  julehistorier,  
skrive  julekort  og  lave  
vores  eget  juleshow.  
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AKTIVITETS WEEKENDER
HVORNÅR

D. 15. – 16. DECEMBER
MATHIAS WORM THERKELSEN
HVAD

SPIL WEEKEND

Spil  weekenden  skal  bestå  af  spil,  fra  rundbold  til  
brætspil,  fra  computerspil  til  konsolspil.    
Her  skal  du  vælge  det  spil  du  foretrækker  at  spille,  
præsentere  det  for  folk  og  derefter  spille  med  og  mod  
hinanden.  Der  vil  være  sjove  brain-breaks,  teambuilding  
øvelser  og  lege.  

HVORNÅR

D. 14-15. APRIL
TINA MUNCH
HVAD

SØSKENDE WEEKEND PÅ ØSE

Invitér  dine  små  og  store  søskende  til  at  komme  og  
besøge  dig  her  på  efterskolen.  
Konceptet  er  sådan,  at  alle  som  bliver  på  skolen  denne  
weekend  er  med  til  at  planlægge  og  afvikle  de  
aktiviteter  som  danner  rammerne  for  weekenden.  Vi  
skal  selvfølgelig  have  gang  i  alle  linjerne  og  hvis  vejret  
er  til  det,  skal  vi  også  gerne  hygge  og  lege  udendørs.   

Her vil du lære  
generelle  kerne  
elementer  og  træk  fra  
spilverdenen  og  hvad  
man  kan  bruge  det  til  
i  dagligdagen.    

Du vil også blive  
præsenteret  for  en  
række  gode  råd  og  
værktøjer  til  at  
forblive  sund.  

PLAN FOR WEEKENDEN:
Fredag: Klargøring  og  
planlægning  
Lørdag: Vores  gæster  
møder  ind  først  på  
eftermiddagen.    
Aktiviter  og  hygge  
Søndag: Morgen-
gårtur  -  lækker  
brunch.  Farvel  og  tak  
  
PS: Alle  
slags  søskende  er  
velkomne,  både  de  
store  og  de  små!  
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HVORNÅR

D. 4.-6. MAJ
JESPER
THONING
HVAD

Vi sætter
overliggeren!
Vi  starter  op  på  Øse  
Rekordbog  og  vi  
sætter  standarden.  

Er du frisk?

ØSE
REKORDBOG

Dette  er  DIN  chance  
for  at  forevige  DIT  
navn  for  al  evighed  på  
Øse  Efterskole!  
Kom gerne med  
forslag  til  rekorder,  
som  vi  kan  sætte  i  
weekenden.  
  
  

HVORNÅR

I Foto Marathon

Vi  starter  op  på  Øses  
Rekordbog,  hvor  vi  
sætter  standarden  for,  
hvad  elever  på  Øse  Efterskole  kan  og  formår,  både  nu  
og  for  altid!  

D. 18-19. MAJ
PV
HVAD

FOTO MARATON
En  af  de  sjoveste  fotoopgaver,  for  alle  der  elsker  at  tage  
billede  med  digital  kamera  eller  mobiltelefonen.  
Når  vi  begynder  får  du  udleveret  1  emne  i  timen.  Til  
hvert  emne  skal  du  tage  et  billede  og  emnerne  skal  
fotograferes  i  den  rækkefølge  de  er  modtaget  i.  

arbejder  man  med  det  
“rå  fotografi”.    

Du skal fortolke
8  emner  på  8  fotos  i  
løbet  af  8  timer.  

PS: Alle Billederne  
ender  selvfølge  med  
at  blive  udstillet  så  
gode  bliver  de  ;;)  

