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A '" Peal skolen
B '" SØbaksgården
C '" Feal -Kolleg i e t
D = JEG-skole og kollegiUlI
E = Stedin:;Jhus
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03-476025

J.E. G. - Skole og kollegium - Aerol itvej 8, 4450 Jyderup 03 - 47 61 21

Sous chef Leif Skovgaard 03 - 47 61 21

Skolens fælles admi nistration:

Skolebesty rer Erhardt Jakobsen, Søbæksgården, 4450 Jyderu p

Elevtelefoner på J. E. G 03 - 47 77 69 og 03 - 47 78 49
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Q1NNDSlC.Ol.t under Jyderup Real skole er en

kostskole med plads til 148 eleve r.

Skolen, der specielt henvender sig til elever på 8., 9. og 10. klassetrin, lægger

sto r vægt på, at eleve rne ved prakt isk arbejde og deltagelse i tværfaglige op

gave r får mulighed for at afprøve samspillet mellem teor i og praksis.

Ligeledes lægges de r vægt på, at specielt de ældste elever i period er er ude i

erhvervspraktik, så de derved direkte st ifter bekendtskab med de krav, der vil

blive st ille t dem i samfundet, efter at de har afslutte t deres sko leo phold.
Mange ung e i den aldersgruppe, skolen henvender sig ti l, op lever en elle r an

den form for skoletræthed. der kan give sig udslag i aggress ivi te t elle r ligegyl

dighed ove r for dem selv og deres omg ivelser. Ofte føler de deres tilv ærelse

meningsløs.

t let er vor erfaring , at mange unge i den situation ved et ophold på en kost

' skole, hvor de bliver tilskyndet til akt ivitet både af lærern e og de øvrige kos t

eleve r, ige n får mod på tilværelsen.
Glæden ved at være aktiv genskabes, hvilket for os er ensbetydende med , at

eleverne herefter virkelig har mulighed for at udvikle deres musiske og kreative

evner.

Det betyder igen , at de har lettere ved at tilegne sig de normale sko lekundska

ber til gavn for deres fortsatte udvikling.

Vi forsøger hele tiden at placere fællesopgaver på tværs af skole og fritid , så
ledes at eleverne oplever et samspil mellem pl igter og fornøjelser. Derved er de

ved egen indsats med til at gøre kostskoleopholdet spændende og lærerigt

samtidig med , at de får forståelse for det væsenttige ved et socialt samvær.
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Fra skolens storkøkken

(
Ernæring /Storkøkken
Eleverne har gennem deltagelse i ernæring mulighed for at tilegne sig kendskab

til de ting, der vedrører en uddannelse inden for køkkenfagene.

Undervisningen er blandt andet tilrettelagt således, at eleverne deltager i det

praktiske arbejde i vort eget storkøkken, f. eks. : udskæring af kødprodukter ,

ren sning og filettering af fisk, tiiberedning af grøntsager, bagning og tilbered

ning af færdige retter .

Desuden får eleverne mulighed for at lave mad på skolekøkkenbasi s, hvorigen

nem eleverne og så stifter bekendtskab med den teoretiske baggrund for det

praktiske køkkenarbejde.
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Regnskaberne gøres op
i Elevbanken

"Iandel og kontor
Undervisningen inden for handel og kontor omfatte r både teo ri og prakt ik , idet
der på J . E.G. finde s en elevbut ik og en elevbank. - Elevbutikken forhand ler
dagligvarer og bestyres af eleverne under opsyn af HK-læreren. Herigennem
oplæres og unde rvises eleverne i bl. a. kundebetj ening, indkøb, lagerstyring ,
kalkulatio n, statu s samt reklame. - Elevbanken tager sig af udbetaling af lom
mepeng e til eleverne, som her har mulighed for både at spare op og at låne. 
Den teoret iske undervisning omfatter regnskabsførin g, budgettering, gennem
gang af akt ier , obligationer , pantebreve m. m. I den udstrækning , det er muligt,
ind købes der værdipapirer for bedre at anskue liggøre faget.
Herudover undervises der i maskinskrivning med det sigte, at de elever, der
ønsker det, kan aflægge Folk eskolens afga ngsprøve i dette fag.
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Skolens svagstrømsværksted

Stærk- og svagstrøm
Undervisningen i stærk- og svagstrømselektronik er baseret på den praktiske

form, hvor indlæringen foregår ved, at eleverne selvstændigt udfører alt arbejde

lige fra radioteknik til opsætning af højspændingskabler.
Der gennemføres undervisning i komponent- og målingslære, samt de grund

læggende principper i el-teori.

Formålet med stærk- og svagstrømsundervisningen er, at eleverne gennem
praktisk og teoretisk arbejde får forståelse for fagenes indhold og placering i

erhvervslivet.
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.I Maskinbetjening på tømrerværkstedet

Bygge og anlæg
Undervisninge n foregår hovedsageligt med udgangspunkt i et kom bineret tøm
rer- og snedkerværksted , hvor eleverne får den nødvendige basisviden i brugen

af håndværktøj, materialelære og mask inbetjening.
Den videre undervisning fore går hovedsageligt ved løsning af praktiske og fore 
faldende arbejder inden for institutionens rammer, således at eleverne herigen

nem får kendskab til en arbejdssituation, der til nærmer sig det praktiske er
hvervsliv så meget som muligt.

7



( )

( )
Jern- og meta /afdelingen

Jern og metal
Jern - og metalafdelingen består af tre værkstedstyper: Et smedeværksted, et
autoværksted og et kombineret maskin- og skruestikværksted .
Den praktiske undervisning er tilrettelagt således, at eleverne gøres fortrolige
med brugen af håndværktøj og betjeningen af fors kell ige maskin typer , således
at eleverne herig ennem får et praktisk og teoretisk kends kab til en arbejds
situa tion, der tilnærmer sig det praktiske erhvervsliv så meget som muligt.
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Det kolde køkken i aktivitet

Landbrug og gartneri
Enkelte elever får muli ghed for at opleve hverdage n i et landbrug, idet skolen
som for pagtn ing råder over en gård på ca. 85 tønder land, hvor der både er
animalsk og vegetabilsk produ ktion.
Under opbygning er endvidere et gartneri, hvor eleverne får mulighed for at ar
bejd e både på fr il and og i drivhuse.

Enkelte elever kan endvidere deltag e i det prakt iske arbejde med opdræt af
ænder og fasaner.

9



Situation fra idrætshallen på J. E. G.

)

( )
Idræt
Med udgangspunkt i skolens idrætshal og øvrige idrætsanlæg har eleverne mu

lighed for at deltage i følgende idrætsgrene og aktiviteter : Fodbold (udendørs
og indendørs) , håndbold (udendørs og indendørs), bo rdten nis, badminton , gym

nastik, selvforsvar, boksning, bueskydning, svømn ing (undervisningen foregår i

nærtliggende svømmehal). atle tik og terrænspo rt (forhindringsbane) og ridning
(se bagsiden).

Herudover er skolens nuværende elever ved at indrette en skydebane til luft
våben (luftgevær og luftpisto l).

I flere af de nævnte idrætsgrene deltager skolens hold i diverse turneringer.
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Fra elevernes informationskontor på kollegiet

(

Hobbyorienterede fag
Eleverne vil periodisk få mulighed for at deltage i følgende kursusprægede ak
tiviteter :
Foto , metal- og træslø jd, syning , bati k, læderarbejde, pibeskæring, modelbyg
ning, knallertreparation, knytn ing , jagttegn og elektronik.
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Øvrige aktiviteter
Skolen råder over moderne scenefaciliteter, således at eleverne har mulighed
for at arbejde kreativt med dramatik, dekoration, Iys- og lydteknik.
På kollegiet findes discotek, hvor eleverne to gange om ugen mødes, har det
rart og danser til den aktuelle musik. Discoteket er også rammen om skolens
kreat ive dansehold, der arbejder med moderne rytmer og udtryksformer.
Vore nuværende elever vil i den komme nde t id være medvirkende til at indrette
et kreativ t værksted , som vil danne ramme n om forskellige formni ngsaktivi teter.
Efter behov er der mulighed for forskellig e musik-, sang- og folkedanseaktiv i
teter.
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