DU GLEMMER ALDRIG DIN TID PÅ BROBY

BROBY SPORTSEFTERSKOLE
På Broby har du valgfag mindst tre gange om ugen,
og du kan frit vælge mellem et bredt udbud af fag.
Du får mulighed for at vælge nye valgfag tre gange
om året, nogle fag udbydes i én periode, andre i flere.
Spring, drengefodbold, pigefodbold, håndbold, musik, dans,
mountainbike, styrketræning, fitness mm.
udbydes i alle perioder.

Skolefag
Vi udbyder de samme eksamensfag
som folkeskolen.
Dansk, engelsk og matematik
er på niveaudelte hold i 10. klasse.
Vi tilbyder både tysk og fransk.

Fællesfag
Gymnastik
Sang
Fællestime
Medborgerskab
Etik og debat (10.)
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VALGFAG

Adventure
Beachvolley
Dans
Drengefodbold
Håndbold drenge
Løbetræning
Mountainbike
Padeltennis
Rytmisk gymnastik
Spring
Surf & Kite

Badminton
Crossfit
Fitness
Guitar
Håndbold piger
Madlavning
Musik
Pigefodbold
Spinning
Styrketræning
Svømning

Valgfag for 10. klasse
Fodboldtræneruddannelse – DBU C-Licens
Gymnastikuddannelse 1
Håndboldtræneruddannelse - DHF - BTU
Mad og Hygiejne - Fødevarehygiejnebevis
Speedbådscertificat, Kajakbevis (EPP1+2)
Sport Explorer - Oplev sportens forskelligheder

DU GLEMMER ALDRIG DIN TID PÅ BROBY

EFTERSKOLEELEV
Nye venner, sammenhold,
oplevelser, fællesskab,
masser af sport og sjov,
chancen for at flytte hjemmefra
og stå på egne ben,
muligheden for at nå nye mål
og udvikle dig selv,
engagerede lærere,
der hjælper dig til at nå dine mål.
Alt det kan man få på bare et år
på Broby Sportsefterskole.
Det bliver en oplevelse for livet.
- Du glemmer aldrig din tid på Broby!

FØLG OS PÅ:
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ÅRETS AKTIVITETER
August:
Introuge
Introtur
Love-fest
September:
Dreng/pigedag
Efterskolernes dag
Høstfest
Forældresamtaler
Oktober:
Adventure race
Efterårsferie
Musicaluge
Halloween
November:
Terminsprøver
Søskendeweekend
Forældresamtaler
Valgfagslejrtur
December:
Brobygning
Projektopgave
Julemiddag
Juleafslutning
Juleferie

Januar:
Efterskolernes aften
Skitur
Februar:
Gymnastikdage
Vinterferie
Fastelavn
Bedsteforældredag
Marts:
Gymnastikweekend
Gymnastikopvisninger
Efterskoletræf
April:
Påskeferie
Terminsprøver
Nye elevers dag
Maj:
Eventyrløb
Gallafest
Skriftlige prøver
Juni:
Mundtlige prøver
Afslutningstur
Sommerferie
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VÆRELSER
Dit værelse er dit frirum, og din roomie er
dit faste holdepunkt.
Du deler værelse med højst tre andre elever,
og de har selvfølgelig samme køn som dig selv.
To gange om året hopper du over i en anden seng
og hvisker dine hemmeligheder til en ny værelseskammerat.
Ingen bliver overladt til sig selv,
når vi skifter værelseskammerater.
Næsten alle vores værelser
har eget bad og toilet,
og 32 af vores værelser er helt nye.
En seng, skabsplads,
et lille bord og et bad
udgør som regel rammen
for dit efterskoleliv.
Men da både din krop
og dine tanker
er på farten hele dagen,
er få kvadratmeter
mere end rigeligt
til at give følelsen af et hjem.
Husk billeder af venner, familie og kæledyr.
Det giver væggene personlighed.
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SKEMAEKSEMPLER
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Geografi

Matematik

Engelsk

Fysik/kemi

Tysk

Matematik

Engelsk

Fysik/kemi

9:20 Engelsk

Fællestime

Samling

Biologi

Kristendom

10:30 Samling

Gymnastik

Drengefodbold

7:55 Dansk
Dansk

Samling

Samling

Geografi

Idræt

Tysk

Historie

Idræt

Tysk

Dansk

Gymnastik

Emil,
9. klasse.

Middag

12:20
13:10 Matematik

Stilletid

14:00 Drengefodbold

Tysk

Rengøring

Tysk

Tysk

Teammøde

15:00

Samfundsfag

Weekend

Badminton
Samfundsfag

Sang
17:00

Ida
7:55
10. klasse.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Dansk

Engelsk

Fysisk træning

Dansk

Danske

9:20 Matematik

10:30 Samling

Torsdag

Fredag

Fysik/kemi

Engelsk

Tysk

Engelsk

Fællestime

Samling

Tysk

Dansk

Gymnastik

Dans

Samling

Samling

Fysik/kemi

Dansk

Tysk

Fysik/kemi

Dansk

Tysk

Matematik

Gymnastik

Middag

12:20
13:10 Etik & debat

Stilletid

Rengøring

Matematik

14:00 Pause
15:00 Pigefodbold

Matematik

Teamtid

Speedbådskørekort

Weekend

Spring
Sang

17:00
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SARAH, ÅRGANG 20/21
Jeg har udviklet mig til at blive
mere selvstændig og selvsikker. Jeg hviler mere i mig selv,
og jeg tør at sige min mening i
flere sammenhænge, end jeg
turde tidligere.
Jeg har dannet mange gode
venskaber og jeg føler, at jeg
har fået et rigtigt tæt bånd til
folk over hele landet, og til folk
der er anderledes end de
venner, jeg har hjemmefra.
Mit yndlingssted på skolen,
tror jeg er hal 2, hvor vi har
haft spring, eller i spisesalen,
hvor vi alle sammen har været
sammen.

De bedste oplevelser har nok
været de ture, vi har været
på. Det har været hyggeligt at
være på tur sammen. Vi fik tid
til at være sammen, lave
noget anderledes og hygge sig
sammen og komme lidt væk
fra hverdagen.

Mine bedste minder er helt
klart aftenerne, hvor man
sidder i spisesalen og spiller
brætspil eller er udenfor og
nyder sommeren. De aftener,
Jeg har fundet ud af, at der er hvor vi har haft arrangementing jeg er god til, som jeg
ter, har også været vildt
faktisk ikke troede, jeg kunne
hyggelige.
finde ud af, så jeg har fået
mere selvtillid.
Det jeg savner mest ved at gå
Jeg har lært, at man kan hvile på Broby, er fællesskabet, og
i sig selv, at det er okay at lave jeg savner den varierede dag
fejl, og at det er okay at sige
med boglig undervisning og
sin mening.
sport midt på dagen.
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PHILIP,

årgang 19/20

Jeg har fået venner for livet,
det er helt bestemt.
Jeg mødes stadig med nogen
her efter jeg er kommet hjem
fra efterskolen. Vi har stadig
det samme forhold til hinanden, som da vi gik på skole
sammen. Så jeg vil helt klart
pointere, at det er venner for
livet jeg har fået på
efterskolen.
Jeg synes jeg har udviklet mig
positivt ved at være på efterskole. Jeg er blevet mere
social og er blevet mere åben.
Jeg er blevet mere positiv og
jeg har nemmere ved at
snakke med mennesker jeg
ikke har mødt før.
Jeg er blevet klogere på mig
selv og mine egne evner inden
for de forskellige fag, og jeg
synes jeg er blevet bedre og
har udviklet mig i specielt
matematik og engelsk.

Jeg har spillet en del fodbold
på skolen, og træningen har
lært mig at det er vigtigt at
yde en holdindsats og være en
teamplayer, og jeg har lært en
del om fairplay.
Skituren er en af mine bedste
minder, man er sammen med
alle mulige både sine kammerater, og nye venner som man
kommer på skihold med, det
vil jeg helt sikkert huske tilbage
på.
Man skal ikke have fordomme
om folk, man skal behandle
alle som man selv vil behandles og skal prøve at blive gode
venner med alle, - noget af det
jeg synes var det bedste var at
man på efterskolen følte at
man havde en ven i alle.
Jeg er blevet mere voksen og
tænker mere over de valg jeg
tager efterfølgende. Jeg
tænker lidt mere over mine
handlinger, end jeg gjorde før
jeg var på efterskole.
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BLIV ELEV
For at blive indmeldt skal du
udfylde indmeldelsesformularen
på vores hjemmeside.
Når du har sendt indmeldelsen
reserverer vi en plads til dig
på den ønskede årgang.
Vi sender en mail til dig og
dine forældre med en
invitation til at besøge skolen,
og beder jer om at indbetale
1. rate af indmeldelsesgebyret
på 500 kr.
Når betalingen er modtaget,
er indmeldelsen endelig.
Omkring et år før
skolestart vil du modtage
en opkrævning med
2. rate af indmeldelsesgebyret
på 1600 kr.
Gebyrene refunderes ikke.
Indmeldelsesgebyret
bruges blandt andet
til indkøb af sportstøj.
Besøg vores hjemmeside:
www.brobysportsefterskole.dk,
her kan du læse mere om os.
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HVAD KOSTER ET EFTERSKOLEOPHOLD?

I 2022/2023
koster et ophold på
Broby Sportsefterskole
2600 kr. per uge,
Herfra trækkes statstilskudet.
Statstilskudet er afhængig af
familiens indkomstgrundlag.
Derudover kommer der et
indmeldelsesgebyr på 2100 kr.
Prisen er inklusiv materialer og lejrskoler.
Du kan beregne din pris på:
www.brobysportsefterskole.dk/okonomi
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VIDSTE DU AT...
...vi har to haller og en stor gymnastiksal
...vi tager syv dage på skitur til Østrig og Italien
...vi har 32 nye værelser
...vi har en kunstgræsbane
...vi har 28 forskellige valgfag
...vi tilbyder speedbådskørekort
...vi har niveaudelt undervisning
...vi har vores egen fødselsdagssang
...der kører to buslinjer gennem Broby
...du kan få en fodboldtræneruddannelse
...vi har en ny styrketrænings og crossfithal
...vi har en springgrav
...du kan lære at surfe og sejle kajak
...der er bad og toilet på næsten alle værelser
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