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På Vejle Idrætsefterskole giver vi hjernen den
daglige motion, som resten af kroppen får i
idrætstræningen.
Dit år på Vejle Idrætsefterskole er ikke kun afslutningen på grundskolen. Det er starten på
noget nyt. Derfor tilbyder vi dig muligheden
for at vælge din egen boglige studieretning.
Hver af disse studieretninger har deres eget
særkende.På alle vores studieretninger er der
en række sammenfald i fag. Det betyder, at
store dele af undervisningen på de forskellige studieretninger indeholder mange af de
samme fag, men at de enkelte fag i perioder
har et fokus, der er særligt for studieretningen..
De følgende beskrivelser har fokus på, hvad
der er særkendet på de enkelte studieretninger, og skal derfor ses som en komplet
beskrivelse af undervisningen på den enkelte
retning.

INTERNATIONAL
På “International” arbejder du med almen dannelse og med en bred og almen fagrække. Du
arbejder med at forstå den verden, vi lever i.
På “International” får du udsyn til hele verden,
og vi vil i flere fag arbejde med en generel international forståelse i en global verden, der
bliver mindre dag for dag.
VIES er ambassadørskole for Europa Parlamentet, og du vil derfor i
samfundsfag møde poliTimetal på
tikere og spændende perInternational
sonligheder fra internationale organisationer enten
Dansk (5)
digitalt eller live.
Matematik (2,5)

Engelsk (3,5)
Tysk (2,25)
Samfundsfag (1,5)
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2 større skr. opgaver

NATURVIDENSKAB
På “Naturvidenskab” arbejder du med almen
dannelse og med en bred og almen fagrække.
Du arbejder med at forstå den verden, vi lever
i.
På “Naturvidenskab” får du indsigt i, hvordan
verden hænger sammen. Vi har et naturfagligt fokus og går både praktisk og teoretisk til
værks.
På “Naturvidenskab” skabes der i de almene fag
forløb med et naturfagligt
islæt. Derfor vil du blandt
andet også i sprogfagene
møde forløb, hvis indhold
arbejder projektorienteret;
her kan du for eksempel
komme til at beskæftige dig
med Verdensmålene og
med bæredygtighed.

Timetal på
Naturvidenskab
Dansk (4)
Matematik (3,5)
Engelsk (3)
Tysk (2,25)
Samfundsfag (1,5)
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Krea (0,5)
2 større skr. opgaver

BUSINESS
På “Business” vil du få en forståelse for erhvervslivet og på de mekanismer, der har indflydelse på, hvordan erhvervslivet fungerer. Du
vil komme til at arbejde med de økonomiske og
retslige områder, og du vil få indblik i, hvordan
du udvikler, formidler og driver en virksomhed.
På denne studieretning vil du få indsigt i de
begreber og det sprog, der knytter sig til erhvervslivet.
På “Business” kommer du til at arbejde med
processen fra idé til virkelighed.
Du skal blandt andet arbejde med at lave din egen
Timetal på
virksomhed, hvor du vil få
Business
indsigt i de processer, der
skal til i opstarten af en
Dansk (4)
iværksætterproces. Det be- Matematik (3)
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tyder, at du blandt andet
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2 større skr. opgaver

TEKNOLOGI
På “Teknologi” arbejder du med forståelsen
af digitale teknologier og forbindelsen til
naturvidenskaben. Gennem vores naturvidenskabelige fag vil du komme til at undersøge den verden, der omgiver os.
Du skal arbejde med digital fabrikation i Makerspace, hvor der blandt andet skal laves
robotter og andre teknologiske produkter.
Dette sker gennem innovative værktøjer og
brugen af kreativ tænkning.
Du kommer til at arbejde
med digital fabrikation,
hvilket vil sige, at du lærer
at anvende computeren til
at producere og udvikle fysiske produkter.
De fabrikationsmetoder vi
bruger er:
- Lasercutter
- 3D printer
- 3D scanner
- Vinylskærer
- Broderimaskine
- Små computere som
Microbits og Arduino.

Timetal på
Teknologi
Dansk (4)
Matematik (3,5)
Engelsk (4)
Efterskoleliv (1,5)
Samfundsfag, historie,
Religion (3)
Fysik (2)
Bioteknologi (2)
Idræt (0,5)
Teknologi (2,5)
2 større skr. opgaver
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