
Få et år fyldt med

FEDE OPLEVELSER, 
VENSKABER & 
SJOVT NØRDERI
i 10. klasse eller Erhvervsklasse 

fagskole.nu

GAME ART & GAME DESIGN 

GRAFISK DESIGN 

GASTRONOMI 



HVAD TILBYDER VI PÅ SORØ FRI FAGSKOLE?

ET ÅR MED FOKUS PÅ DIG!
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Hos os vil vi gøre 
alt for, at du får et år, 
du aldrig glemmer. 
Du får venner for 
livet og bliver en del 
af et stærkt fælles-
skab – både med unge, 
som ligner dig, og som 
er forskellige fra dig. 
Her kan du være helt 
dig selv, for på Sorø 
Fri Fagskole er der 
plads til alle.

Kort sagt, tilbyder vi et kostskoleår med 
store oplevelser og gode venskaber 
–  lige noget for dig, der har lyst til et år, 

hvor du står på egne ben for første gang.

Vi har tre forskellige 
linjer, der kombineres 
med 10. klasse eller

Erhversklasse.

GRAFISK DESIGN-linjen 
–  For dig som drømmer om, at  

udvikle din helt egen grafiske stil

GASTRONOMI-linjen 
–  For dig der er  

nysgerrig på smag  
og food trends

GAME DESIGN 
og GAME ART-linjen 
–  For dig der vil programmere  

eller designe spil

#02

#03#01

Læs mere 
om vores forskellige 
linjer på de næste sider.
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KÆRE 
KOMMENDE 
ELEV OG 
FORÆLDRE
Velkommen til Sorø Fri Fagskole. I denne brochure finder du 
information om os, vores undervisning og om livet på kostskolen. 
Du får også et indblik i, hvordan en hverdag på netop vores skole 
ser ud.

At gå på en Fri Fagskole er en stor omvæltning fra din normale 
hverdag. Du får en hverdag med mange andre unge mennesker; 
med samme interesser som dig. Du bliver hurtig en del af et større 
fællesskab, og på linjefagene møder I hinanden på kryds og tværs. 
På vores fælles studierejser, er du sammen med alle skolens elever 
og ansatte. Kalenderen indeholder også temauger og -dage, diverse 
ekskursioner og brobygningsaktiviteter. Det er et skoleår, hvor 
tiden aldrig står stille.

Læs mere om 10. klasse, vores Erhvervsklasse, Game Design/Art, 
Gastronomi og Grafisk Design på de næste sider. Der er også en 
invitation til vores camps og meget mere information om netop 
vores skole.

Vi glæder os meget til at tage imod dig, så vi kan skabe en masse 
gode minder og oplevelser sammen.

Mange hilsner 
og på gensyn.

Forstander
Grethe Hovertoft

Meld dig ind nu!

Ring 57830102



Kom og snus til lin
jen på vores 

FOOD GASTRO CAMPS

6. - 8. nov 2020 eller 17. - 1
9. feb 2021
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Du kommer bl.a. til at:
• stå i køkkenet i arbejdstøj, hvor 
 dit navn står på kokkejakken
• lære at skabe en imponerende   
 3-retters gallamiddag 
• bage brød og kager som i ”Den 
 Store  Bagedyst”
• få et år med fokus på food trends,  
 smagsoplevelser og lækker mad

Du kommer til at lære at stege, brase, 
piske, flambere, sautere og meget 
mere. I køkkenet er der plads til at 
lære, eksperimentere og stille spørgs-
mål. Du bliver præsenteret for nye 
opskrifter og metoder, der vil udvikle 
dine færdigheder indenfor madlav-

ning og planlægning af menuer. 
Vi tager på inspirationsture til landets 
bedste kokkeskoler. Hos os er der 
plads til alle – uanset om du er erfaren 
i køkkenet eller ej. Vi arbejder sammen 
og hjælper hinanden.

Så overvejer du at gå på en af de mange 
erhversuddannelser, som har med 
mad og gastronomi at gøre, kan du 
prøve håndværket hos os, inden 
du træffer dit endelig valg!

GASTRONOMI 
LINJEN 
Få de bedste dage i køkkenet, som bliver tilpasset dit niveau
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Kom og snus til linjen på vores GAME CAMPS6. - 8. nov 2020 eller 17. - 19. feb 2021

Nicegaming
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Du kommer bl.a. til at:
• bygge, designe og kode dit 
 allerførste spil 
• besøge større spilvirksomheder 
 i København 
•  besøge HTX Viden Djurs – 
 Danmarks førende IT-College
  i brobygningsforløb
•  være en del af vores Game Jam, 

hvor du på 48 timer udvikler spil 
sammen med dine kammerater.

TAG ET VALG 
Er du til Game Art eller Game Design, 
og hvad er forskellen?

Game Art er til dig, der elsker det visu-
elle og Game Design er til dig, der er 
nysgerrig på det tekniske. Hos os får 
du udleveret laptop, mus og tegneplade 
– og med en masse programmer på ma-
skinerne, lærer du at skabe dit eget spil. 

Game Art – vær digitalt kreativ 
Game Art giver dig mulighed for at 
være kreativ inden for animation, 
grafik, photoshop og konceptudvik-
ling. Du vil blive præsenteret for en 
lang række værktøjer, som du selv  
får lov at prøve kræfter med. 3D print 
kommer du også til at arbejde med.

Programmering fylder ikke ligeså 
meget på Game Art, som det gør på 
Game Design. Du vil selv få mulighed 
for at bestemme, hvor meget du vil 
dyrke eller udvikle det. 

På Game Art er der rig mulighed for at 
udfolde din kreativitet. Du vil lære at 
skabe 2D eller 3D verdener og udvikle 
forskellige stilarter. Du kommer til at 
bruge redskaber såsom Photoshop og 
vores game engine Unity. 

Game Design – byg dit eget 
computerspil fra bunden
Du vil i løbet af året lære at forstå 
processerne i spiludvikling, og du vil 
komme til at designe og udvikle dine 
egne spil fra bunden. Spiludvikling er 
et kreativt arbejde og hjernegymna-
stik. Du lærer at tænke logisk og bruge 
din logik til at løse problemer. En evne 
du også kan bruge mange andre steder 
i livet. 

Du vil prøve kræfter med programme-
ring og kodesproget C# (C sharp), der 
kan bruges til mange andre formål end 
spiludvikling f.eks. inden for robot-
teknologien. 

GAME ART &
GAME DESIGN
LINJERNE
Gør spiludvikling til din fremtid med Game Art eller Game Design

07



Kom og snus til lin
jen på vores 

GRAFISK DESIGN CAMPS

6. - 8. nov 2020 eller 17. - 
19. feb 2021
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På Grafisk Design kan du bl.a. 
glæde dig til at:
•  designe dit eget logo ud fra dine 

ideer om budskab og udtryk
• samle din egen digitale portfolio  
 som du kan tage med dig 
•  lære at omsætte dine gode idéer  

til tydelige og flotte designs med  
et stærkt grafisk udtryk

•  lære at arbejde i Adobe program-
merne Photoshop, Illustrator og 
Indesign

Vi elsker at være kreative! Og hvis du 
har det på samme måde, så er vores 
Grafisk Design-linje noget for dig. Du 
vil i løbet af året blandt andet lære at 
designe logoer, visuelle identiteter, 
trykt materiale, emballagedesign og 
annoncer til både trykt og digital brug. 

Derudover vil du få et grundigt indblik 
i kernefaglighederne typografi, layout 
og billedbehandling. Du får kort sagt 
erfaring med de allervigtigste kompe-
tencer inden for grafisk design.

Så går du allerede nu, og overvejer, om 
Grafisk Design skal være en del af din 
videre uddannelse, så kan du prøve 
håndværket af hos os og finde ud af, 
om det er noget for dig.

GRAFISK
DESIGN LINJEN 
På Grafisk Design gør vi den gode idé til visuel virkelighed



10. KLASSE
ELLER
ERHVERVS-
KLASSE
Når du har valgt Gastronomi, Game Art/Design eller Grafisk Design,  
skal du vælge mellem 10. klasse eller Erhvervsklassen.
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ErhversklassePå Erhvervsklassen undervises du tre dage om ugen i linjefaget og to dage i aktuelt, dansk, engelsk, matematik og sund livsstil. Indholdet kan sagtens omhandle emner, som udsprin-ger af linjefagene og er ofte planlagt som projekter. 

Erhvervsklassen er prøvefri.

10. klasse
I 10. klasse skal du følge dansk, 

engelsk og matematik, som 

også er prøvefag.

Vi følger retningslinjerne for 

folkeskolens 10. klasse. En helt 

almindelig undervisningsuge 

består af to dage med linjefag 

og tre dage med dansk, 

engelsk og matematik.



SÅDAN BOR VI
PÅ SORØ FRI FAGSKOLE
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Dagligdagen
Din nøgle er personlig og passer kun til 
dit og din værelseskammerats værelse 
samt til hoveddøren. Du har ansvar for 
at låse værelset, når du ikke er der. Lån 
ikke din nøgle ud. For nøglen betaler du 
et depositum på 100 kr. Værelset skal 
holdes rent og ryddeligt – hver dag. Vil 
du pynte værelset med billeder eller 
andet, må du kun anvende opslagstav-
len. Tape, søm og tegnstifter ødelæg-
ger væggene. Du må gerne medbringe 
musikanlæg, computer, blomster, sen-
getæppe og andre pynteting. Møblerne 
må ikke flyttes rundt, du skal aflevere 
værelset i samme stand, som du 
modtager det. På grund af brandfare 
må du ikke have stearinlys, elkedel, 
brødrister, varmeblæser, lyskæder, 
halogenlamper og lignende på værel-
set. Du skal sove på dit eget værelse. I 
tilfælde af brand er det meget vigtigt, 
at vi ved, hvor du er. Drenge og piger 
må ikke sove sammen.

Skolens faciliteter
I din fritid er du velkommen til at 
benytte: Fitness rum, Aktivitetshal, 
IT-lokale, TV-stuer og Sira (et lille 
tekøkken). Der er adgang til trådløst 
elevnetværk fra alle elevværelser. 
Ved brug af skolens faciliteter skal du 
udvise ansvarlighed og selvfølgelig 
rydde op efter dig selv.

Vagtlærer
På hverdage er der vagtlærere til  
stede på skolen fra kl.16.00 til 09.00 
den følgende morgen. I weekenden  
er læreren på døgnvagt. På hverdage 
låser vagtlæreren skolens hoveddør  
kl. 18.00. Hoveddøren er låst hele 
weekenden. Husk derfor altid at 
tage din nøgle med dig.

DIN DAG
PÅ SORØ FRI FAGSKOLE
At være mange sammen



13

Vask af tøj
Det er gratis at vaske og tørre tøj på 
skolen, men du skal selv medbringe 
vaskepulver. Tøjet skal tørres ude, i 
tørrerummet eller i tørretumbler. Våde 
badehåndklæder må ikke hænge til 
tørre på værelset.

Mødetider
Det er dit ansvar at møde til tiden til 
undervisning, vagter, måltider, aften-
undervisning eller andre aktiviteter. 
Formiddag, eftermiddag og aften ser-
veres der et mellemmåltid.

Weekend
I klassens time skal du meddele, om du 
er på skolen i weekenden, eller om du 
tager hjem, så vi kan planlægge mål-
tider og aktiviteter. Planlægningen 
foregår fredag kl. 16.30, hvor alle  
mødes. Har du været hjemme på 
weekend, skal du være tilbage på  
skolen senest søndag kl. 21.00.

Gæster
Du kan invitere op til 2 gæster. På 
hverdage kan du have besøg fra kl. 
19.00-22.00. Gæster skal indskrives 
hos vagtlæreren mellem kl. 16.00-
16.30. I weekenden kan du have 
gæster fra fredag kl. 17.00 til søndag 

kl. 21.00. Ikke-overnattende gæster 
må være på skolen til kl. 21.00. Du kan 
have en overnattende gæst. Gæsten 
skal selv medbringe sengetøj, og du 
skal aftale med vagtlæreren, hvor
gæsten overnatter. Gæster skal ind-
skrives, og du skal forudbetale for 
opholdet senest fredag på kontoret. 
En overnatning inkl. måltider koster 
50 kr. For en dagsgæst koster et 
måltid 20 kr. Du er ansvarlig for, at 
dine gæster overholder skolens regler.

Brug af mobiltelefon m.m.
Din mobiltelefon må hverken anven-
des, ses eller høres til undervisning, 
måltider og andre fælles aktiviteter 
– opbevar den på værelset. Slik, soda-
vand og andre ”hyggeting” hører også 
til i fritiden.

Sygdom
Bliver du syg, skal du meddele det 
til læreren / vagtlæreren og du skal 
blive på dit værelse hele dagen. 
Din værelseskammerat sørger for, at 
du får noget at spise og drikke. Du kan 
ikke have besøg, når du er syg. Bliver 
du syg hjemme, og derfor ikke møder 
på skolen, skal du ringe til vagtlære-
ren på skolens tlf. 57 83 01 02 inden 
kl. 21.00.
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Lægehjælp
Får du brug for at gå til læge, kan du 
benytte 
Lægehuset på Rådhusvej 12
4180 Sorø
Tlf. 57 83 30 30. 
Tidsbestilling/receptfornyelse 
mellem kl. 08.00 & 12.00. 

Lægevagten kan kontaktes mellem 
kl. 16.00 og kl. 08.00 næste morgen  
på tlf. 70 15 07 00.

Fravær
Er der tidspunkter, hvor du er forhindret 
i at deltage i undervisningen, måltider 
eller andre fælles aktiviteter, skal du 
senest 2 dage før henvende dig til 
forstanderen i kontortiden (kl. 09.45 
– 10.15 eller 12.30 – 13.00). Alt fravær 
bliver registreret.

RYGNING
Er du ryger, skal du følge skolens regler.

Alkohol og euforiserende stoffer
På skolen er opbevaring og indtagelse 
af alkohol ikke tilladt. Det tolereres 
ikke, at du er påvirket, når du opholder 
dig på skolen. Kun ved specielle lejlig-
heder kan der i begrænset omfang
blive serveret vin/øl af skolen. 

I hele den periode du er elev på Sorø 
Fri Fagskole, er opbevaring,
indtagelse af eller omgang med eufo-
riserende stoffer af enhver art forbudt 
og tolereres ikke. Mistanke kan 
medføre brug af urinprøvetest. 

Overtrædelsen af skolens regler
Misligholdelse eller hærværk på sko-
lens ejendom kan kræves erstattet. 
Overholder du ikke skolens regler, 
som er gældende i det øvrige danske 
samfund, kan der gives: En mundtlig 
advarsel, en skriftlig advarsel – eller 
forstander og lærerne kan efter fælles 
beslutning bortvise dig fra skolen. 
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DAGSRYTME
HVERDAG
07.00 Morgenvagterne møder 

07.30 Morgenmad

08.15 Morgenrengøring

08.45 Morgensamling

09.00 Undervisning 

11.50 Bordformændene møder

12.00 Frokost

13.00 Undervisning

17.30 Aftenvagterne møder

18.00 Aftensmad

19.30 Eventuel undervisning 

 eller et fælles arrangement

22.00 Du skal være på dit boområde

22.30 Du skal være på dit værelse

23.00 Der skal være ro – alt skal være slukket

 Godnat og sov godt 

 

DAGSRYTMEWEEKEND09.30 Morgenvagterne møder
10.00 Morgenmad13.30 Frokostvagterne møder

14.00 Frokost – valgfri
17.00 Aftenvagterne møder

18.00 Aftensmad23.00 Der skal være ro – alt skal være slukket

 
Godnat og sov godt 

 



ÅBENT HUS
Søn. 27. september 2020
kl. 13.00-17.00
Korte introduktioner til vores linjer:
Game Design/Game Art/Grafisk De-
sign/Gastronomi

JAM-WEEKEND
Weekenden 
6. – 8. november 2020
Game Jam
Grafisk Design Jam
Gastro Jam
Sammen skaber vi noget!

ÅBENT HUS
Ons. 13. januar 2021 
kl. 18.00-21.00
Korte introduktioner til vores 
linjer: Game Design/Game Art/
Grafisk Design/Gastronomi

JAM-WEEKEND
Weekenden 17. – 19. februar 2021
Game Jam/Grafisk Design Jam / 
Gastro Jam. Sammen skaber vi noget!

SMAG I SORØ
Søndag 28. marts 2021 kl. 10-16
Madmessen: SMAG I SORØ
Smagisoroe.dk

BOOK ET BESØG!
Er I en klasse eller bare en gruppe, 
som har lyst til at se og opleve 
vores skole, arrangerer vi gerne 
”Oplev en skoledag”.

Har du lyst til at besøge Sorø Fri Fag-
skole med dine forældre, vil vi være 
glade for at vise jer rundt og fortælle 
mere om skolen. Ring 5783 0102 for 
en aftale. Et besøg varer ca. 1 time.

KOM 
OG TJEK 
OS UD!

Vi afholder løbende 
Åbent Hus:

MØD OS PÅ SKOLEN
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KOM 
OG TJEK 
OS UD!

MØD OS PÅ MESSER

PRØV VORES 
JAMS OG CAMPS

SUK – FESTIVAL, SLAGELSE
ZBC Selandia
Torsdag 10. september 2020
 kl. 09.00-14.00

SCOR FREMTIDEN, HILLERØD
ROYAL STAGE
Onsdag. 30. september 2020 
kl. 08.30-20.00
Torsdag 1. oktober 2020 
kl. 08.30-15.00

JOB & UDDANNELSESMESSE
Sorø Hallerne
Onsdag 20. januar 2021 
kl. 09.00-13.00

EFTERSKOLEMESSEN
Roskilde Kongres Center, Roskilde
Lørdag 30. januar 2021 
kl. 10.00-16.00
Søndag 31. januar 2021 
kl. 10.00-16.00

Følg med på fagskole.nu og læs mere 
om kommende messer og events. 
Vi opdaterer siden løbende.
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LIVET LEVES
PÅ SORØ FRI FAGSKOLE
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Varighed: 44 uger
Skoleåret begynder: 
1. august 2021 og slutter 24. juni 2022

Pris pr. uge
Elever under 18 år:  kr. 1.350
Elever over 18 år:  kr. 1.750

Pris pr. år som betales i 11 rater
Elever under 18 år:  kr. 59.400
Elever over 18 år:  kr. 77.000 

Kursusprisen er inkl. kost, logi, under-
visning, bøger, materialer, ekskursioner 
og skolerejser.

Hvis kurset afbrydes i utide, opkræver 
skolen for de følgende fire uger.

Indmeldelsesgebyr kr. 1.500
Indbetales på: 
reg. 2300 konto 0300 314 805
eller MobilePay 98196

Skynd dig ind på vores hjemmeside 
fagskole.nu og tilmeld dig.

TILMELDING
TIL SKOLEÅRET 2021-22
Hvis du vil sikre dig en plads – så tilmeld dig allerede nu!
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Holbergsvej 7 / 4180 Sorø / T: 5783 0102 / mail@fagskole.nu 

fagskole.nu 


