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Der tages forbehold for trykfejl.

Større chance for at gennemføre en ungdoms-
uddannelse, stærke fællesskaber, almen dan-
nelse og modenhed. 

Der er mange gode grunde til at vælge et 
efterskoleophold, og nye tal fra Efterskole-
foreningen viser, at det er mere populært 
end nogensinde før: 28.800 unge er i august 
tjekket ind på en af  landets 246 efterskoler. 

Det er det højeste antal, siden den første 
efterskole åbnede for knap 170 år siden. 

- Et efterskoleophold er en fantastisk for-
beredelse til resten af  livet, både fagligt og 
menneskeligt. Vi ved, at unge, der har gået på 
efterskole, har markant større sandsynlighed 
for at gennemføre en ungdomsuddannelse, 
siger Troels Borring, formand for Eftersko-
leforeningen.

Øget fokus på dannelse og fællesskab 

Der er mange årsager til efterskolens popu-
laritet, mener foreningens formand, men et 
øget fokus på dannelse og fællesskab i sam-
fundsdebatten smitter sandsynligvis af  på 
forældrene. 

- Alle forældre ønsker at klæde deres børn 
bedst muligt på til fremtiden. Vi ved fra tid-
ligere undersøgelser, at efterskolens fokus på 

det forpligtende fællesskab er en af  hovedår-
sagerne til, at forældre vælger skoleformen. 
Jeg tror, at det er et udtryk for, at forældrene 
oplever et stigende konkurrencepres, der øger 
presset på den enkelte. Det kræver robust-
hed at håndtere. Og det skal de unge lære 
at håndtere selv men også i fællesskab med 
andre, der er forskellige fra dem selv. Den 
ballast får man i høj grad på efterskolen, siger 
Troels Borring.

Fordelt på regioner er det kun Fyn, der op-
lever en mindre tilbagegang. Alle de øvrige 
regioner går frem.

REKORDMANGE 
elever på efterskole

Kombinationen af dannelse, faglighed og fællesskab tiltrækker flere unge end nogensinde før.  
I år er 28.800 elever begyndt på efterskole, og det er historisk rekord

Dannelse, faglighed og fælleskab. 
Tre nøgleord for et efterskoleophold, 

som et rekordstort antal elever 
har valgt at tage i dette skoleår.  

 PR-foto



På Nørre Nissum Efterskole samles dygtige idrætsudøvere med musiktalenter, krea-piger, motor/metal-drenge og  
unge mennesker med mange andre talenter.
Her er netop forskelligheden og muligheden for at udvikle sig selv og hinanden i centrum.
Uanset om det er en bold, en guitar eller noget helt 
tredje, man helst vil have i hånden, så kan man uden 
tvivl finde ligesindede på Nørre Nissum Efterskole, 
som ligger et stenkast fra Limfjordens sydside. Her er 
der nemlig brede muligheder for at udvikle sine talen-
ter og samtidig prøve noget helt nyt.
Den vestjyske efterskole er dermed en af de få, der ar-
bejder med eliteidræt, som også har elever, der aldrig 
har en bold i hånden. Denne forskellighed er en styrke, 
forklarer eleverne Camilla Byskov og Jonas Bilberg
- Jeg valgte netop Nørre Nissum Efterskole, fordi den 
er bred, og der er plads til alle. Det er en styrke for fæl-
les-skabet, at man bliver venner med nogle, man ikke 
nød-vendigvis har en masse interesser til fælles med, 
fortæller Camilla Byskov.
Jonas Bilberg nikker bekræftende, og selv om det netop 
var for at spille håndbold på højt plan, at han valgte Nørre  
Nissum Efterskole, så sætter han stor pris på de mange 
muligheder efterskolen tilbyder.
- Det er fedt, at man kan komme på efterskole og sta-
dig deltage på klubplan — i turneringer og sådan, siger 
han med henvisning til efterskolens samarbejde med 
klubberne Team Vestjylland og Lemvig GF.

- Samtidig har jeg mulighed for at spille fodbold og prøve  
volley som noget helt nyt, forklarer han.

Gode værdier
De to elever er netop begyndt på deres andet år på 
efter-skolen, som bygger på et kristent livssyn. Det 
fremhæver de begge som noget af det, der er med til 
at skabe tryghed og positiv stemning blandt eleverne.
- De gode værdier var nok oprindeligt mest noget, 
mine forældre syntes var vigtigt. Men det er faktisk 
noget, der sætter tanker i gang — blandt andet om at 
man taler or-dentligt til hinanden, forklarer Camilla 
Byskov.
Ifølge forstander Brian Hoff Larsen er det netop tanken 
med den daglige morgensang og stunder til refleksion, 
at eleverne får et rum til at tage stilling til sig selv, til 
samfundet og til verden.
- Vi arbejder med at danne dem til bevidste personer 
og få dem til at tænke over, at fællesskab går begge veje. 
Man må være noget for nogen, for at de kan være noget 
for fortæller Brian Hoff Larsen.
 

Det bedste er hverdagen
Eleverne på Nørre Nissum Efterskole kommer både 
på en samlet skilejrskole for hele flokken og en rejse, 
der for 9. klasses vedkommende går til Berlin, mens 
10. klasse tager henholdsvis til København med linjen 
projektmager og til Palæstina med linjen Global Teen-
ager i et samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp.
Camilla Byskov og Jonas Bilberg peger også netop på Ber-
linturen som noget af det, der var med til at ryste eleverne  
sammen, og som var en oplevelse for livet.
- Den tur gjorde virkelig noget ved os fra 9. klasse, 
mindes Camilla Byskov, som dog understreger, at det 
faktisk ikke er turene, hun primært vil huske sit efter-
skoleophold for.
- Hverdagen er helt fantastisk. Det er der, man virkelig 
sætter pris på at gå på efterskole, fortæller hun.
Hverdagen på Nørre Nissum Efterskole kan man få et 
indblik i den 24. sept., hvor det er Efterskolernes Dag 
fra kl. 13-17.
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Jens Martin Gammelby, Sammy Skytte og 
Jeppe Okkels.

Tre navne, der klinger bekendt i fodbold-
interesseredes ører, der vil vide, at de alle gør 
sig på Silkeborg IF’s Superligahold. 

Førstnævnte 22 år og - trods en ungdoms-
fortid hos ulvene i Herning - karakteriseret 
som »egen avl« i den lokale superligaklub. 
Det samme gælder 20-årige Sammy Skytte 
med en fortid i Silkeborg KFUM og 18-årige 
Jeppe Okkels, der i barndomsårene trådte 
sine første fodbolstøvler i ØBG.

Ud over fællesskabet i og omkring det loka-
le superligahold trækker de tre unge spillere 
også tråde tilbage til Silkeborg Efterskole, 
hvor de alle har været elever.

Og i efterskolens styrketræningscenter og 
fodboldbane står andre talentfulde unge og 
tripper for at forfølge deres fodbolddrømme 
og de tre tidligere efterskoleelever ud i den 
professionelle fodbolds forjættede verden.

Drømmer om superligadebut

- Det er jo det, man går og drømmer om hele 
tiden. Det er det, man beskæftiger sig med 
hele dagen, siger 16-årige Niels Topholm, der 
går i 10. klasse på Silkeborg Efterskole, men 
samtidig er tilknyttet SIF’s Talent Team og 
passer såvel træning som kampe.

Han begyndte sin fodboldkarriere i Gød-
vad, men skiftede til SIF i 7. klasse. Og som 
målmand tør han godt at drømme stort.

- Det er i orden, hvis du skriver, at jeg drøm-
mer om at blive en ny Kasper Schmeichel. 
Men det handler også om at få superligadebut 
hurtigst muligt, smiler Niels Topholm.

Holdspiller i fællesskab

For efterskolens forstander, Arne Lund, er 
det glædeligt at se de unge elever folde sig 
ud på grønsværen. 

Indtil videre kan han tælle ni elever fra 
efterskolen, der er kommet videre til SIF’s 
bruttotrup. Og, nå ja, så er der lige Kasper 
Dolberg, der også har været elev på Silkeborg 
Efterskole.

Og Arne Lund ser ingen modsætning i, at 
man på en efterskole, der bygger på Grundt-
vigs værdier om fællesskab, også dyrker eli-
ten og fokuserer på den enkeltes præstationer.

- Vi satser meget på at dele Grundtvigs 
værdier med de unge. At lære dem, at de er 
en del af  et fællesskab, der er større end dem 
selv. Vi skal ikke forhindre de unge talenter 
i at udvikle sig, og jeg tror på, at man bliver 
en bedre holdspiller, når man indgår i et for-
pligtende fællesskab, som man oplever her på 
Silkeborg Efterskole, siger Arne Lund.

Lige netop det sociale aspekt kan dog være 
en prøvelse, når man efter skolegang og lek-
tier - og hård træning på fodboldbanen og i 
styrkerummet - kommer tilbage til sit værelse 
om aftenen og kan trænge til lidt ro.

Kammerater støtter og hjælper

- Hvis man har haft en dårlig træning, eller 
ikke er blevet udtaget til kamp og bare er sur 
og har lyst til at være alene, så kan det godt 
være træls, når der hele tiden kommer nogen 
ind på værelset, siger 16-årige Kasper Rytter, 
der går i 10. klasse på efterskolen.

Det er dog også de andre »trælse« elever, 
der giver efterskolen en ekstra dimension.

- Det er jo kammeraterne her på eftersko-
len, der er med til at støtte og give humøret 
tilbage, hvis man har haft en dårlig dag, 
siger Kasper Rytter, der drømmer om at få 
superligadebut og komme videre til en klub 
i udlandet.

Og sikkert også at kunne aflevere en spil-
lertrøje med autograf  til efterskolen, der al-
lerede har en »wall of  fame«, der prydes med 
flere superligatrøjer med navne på tidligere 
elever.

Ikke elite for enhver pris

- Vi ser det som inspiration, siger Arne Lund 

om de ophængte spillertrøjer i glas og ramme.
- Men vi er opmærksomme på, at det ikke 

skal blive til heltedyrkelse af  eneren. Det er 
noget, vi taler med eleverne om. At det ikke 
skal være elite for enhver pris. Men jeg ser in-
gen modsætning mellem Grundtvig og elite. 
Grundtvig ville sige, at har du fået et særligt 
talent i livet, så skam dig ikke over at bruge 
det, siger han og tilføjer.

- Men det vigtigste er, at du lykkes som 
menneske. I Grundtvigs verden betyder det, 
at din næste kan bruge dig. At du i medmen-
neskelige sammenhænge kan begå dig. Og 
det er her, vi som efterskole også kan give de 
unge elever, der dyrker elitesport, en ekstra 
dimension i livet. At hjælpe dem på vej til at 
lykkes som menneske.

Elitesport hånd i hånd
MED GRUNDTVIG

- Silkeborg Efterskole er både  
for elite og bredde, og jeg ser ingen 

modsætning mellem Grundtvigs tanker  
og elite, siger forstander Arne Lund. 

Efterskolen har flere indrammede 
spillertrøjer fra SIF-spillere,  

der tidligere har været elever  
på efterskolen. - De fungerer som 

inspiration, men må aldrig blive et udtryk  
for heltedyrkelse, siger Arne Lund.

Silkeborg Efterskole hylder Grundtvigs tanker om fællesskab,  
men har også plads til elever, der dyrker fodbold på eliteplan

MIDTJYSKE 
EFTERSKOLER
- Brejninggaard Efterskole
- Frijsenborg Efterskole
- Gudenaadalens Efterskole
- Gødvad Efterskole
- Hammerum Efterskole
- Hedemølle Efterskole
- Hestlund Efterskole
- Himmelbjergegnens Natur-  
    og Idrætsefterskole
- ISI Idrætsefterskole
- Klank Efterskole
- Kragelund Efterskole
- Levring Efterskole
- Lystruphave Efterskole
- Midtjysk Ungdomsskole
- Nøvlingskov Efterskole
- Sdr. Feldings Efterskole
- Silkeborg Efterskole
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Enhver efterskole har sine rutiner og sine 
faste skemaer.

Morgenvækning, morgenmad, skolegang. 
Fællesarrangementer, sang og rengøring. Fri 
tid, lektier og stilletid. Det gælder også på 
Silkeborg Efterskole, hvor skolens ansatte 
dagligt »skubber« og udvikler godt 100 unge 
mennesker, der alle gennemgår en større per-
sonlig udvikling, mens de er på efterskolen.

Det gælder ikke mindst de elever, der er 
tilknyttet SIF’s Talent Team, der dog bliver 
mødt med yderligere krav, end det er tilfældet 
for deres efterskolekammerater.

Eksempelvis morgentræning.

Står op klokken seks

- Det er hårdt, når man skal have sin søvn. Vi 
står op klokken seks og går i seng klokken 
22.30, siger 15-årige Anders Dahl, der går i 
9. klasse.

- Selvom vi spiller fodbold og træner meget, 
er vi også en del af  det sociale liv på efter-
skolen. Men nogen gange bliver man nødt til 
at sidde om aftenen og lave lektier, for at nå 
det hele, siger han.

Anders Dahl kommer fra Ringkøbing og 
havde flere henvendelser fra superligaklub-
ber, inden han valgte at spille i SIF og et år 
på Silkeborg Efterskole.

- Sammen med mine forældre fandt jeg ud 
af, hvad der passede bedst. SIF er en god klub, 
jeg kan godt lide klubbens måde at spille på, 
og så ligger Silkeborg ikke så langt væk fra 
Ringkøbing, smiler Anders Dahl.

Det er et kvantespring

At det ikke altid er lige let at være eftersko-
leelev og blive mødt med ønsket om at være 
social døgnet rundt, er forstander Arne Lund 
meget bevidst om.

Men det nærende samvær og forpligtende 
fællesskab er netop en af  efterskolens grund-
piller.

- Den del af  efterskoleopholdet er meget 
krævende. De unge mennesker investerer rig-
tig meget energi i det sociale liv, og de bruger 
mange kræfter på efterskolens værdier. For 
rigtig mange, er det er et kvantespring i per-
sonlig udvikling, siger Arne Lund.

Hårdt men sundt

For 16-årige Niels Topholm, der kommer fra 
Silkeborg og har spillet i SIF siden 7. klasse, 
var et efterskoleophold en mulighed for at få 

den oplevelse med, samtidig med at kunne 
fortsætte i SIF.

- Det er en god måde at kunne kombinere 
sport med skole. Det er anderledes at gå på 
efterskole. Men jeg tror, det er godt, at være 
sammen med andre 24/7. Det er hårdt - men 
sundt, siger han, der bakkes op af  16-årige 
Kasper Rytter.

Han kommer fra Vildbjerg, men skiftede 
til SIF for at afprøve sine fodboldevner i det 
midtjyske. Og så var det nærliggende at søge 
plads på Silkeborg Efterskole. 

Husker også Grundtvig

- Det kan godt være svært at få elitedelen til 
at hænge sammen med det sociale liv. Det er 
hårdt. Men kammeraterne på efterskolen er 
jo samtidig med at give energi, siger han, der 
træner og spiller sammen med den jævnald-
rende Sebastian Blindkilde, der også kommer 
fra Vildbjerg.

Han tog også 9. klasse på Silkeborg Efter-
skole og er således ved at tage sit andet år 
på skolen. 

- Det er lidt spøjst at være andet års elev, 
men super fint, siger han og bemærker om 
samspillet mellem elitetræningen og det so-
ciale liv på efterskolen.

- Jeg kan godt koncentrere mig om andet 
end fodbold. Og jeg er også godt med på det 
der med Grundtvig, griner han.

Det er hårdt 
arbejde

- Jeg havde lyst til at prøve noget nyt, og for halvandet år siden kom jeg til prøvetræning i SIF. 
Samtidig fik jeg en plads på Silkeborg Efterskole, siger 16-årige Sebastian Blindkilde. Han 
kommer fra Vildbjerg og har en drøm om at komme til at spille på SIF’s superligahold. Det lokale 
forbillede er SIF’eren Jens Martin Gammelby - tidligere elev på Silkeborg Efterskole og højre 
back, samme plads som Sebastian Blindkilde selv spiller.

- Jeg drømmer om at blive professionel. Først i superligaen og så i udlandet. Tyskland, Spanien, 
Frankrig eller England. I en af de store ligaer, siger 15-årige Anders Dahl, der kommer fra 
Ringkøbing. - Det fungerer fint med Silkeborg Efterskole og SIF. Byen ligger godt og jeg kan 
godt lide SIF’s måde at spille på, siger han. 

Niels Topholm er målmand, går i 10. klasse og har siden 7. klasse spillet i SIF. Sine første 
fodboldstøvler trådte han i Gødvad. - Jeg synes, det er en god måde at kombinere skole og 
fodbold. Selvom det er hårdt, så tror jeg det er sundt at prøve at være sammen med andre 24/7, 
siger han, der drømmer om at få superligadebut hurtigst muligt - og udvikle sig til at blive en 
ny Kasper Schmeichel.

Eliteeleverne på Silkeborg Efterskole  
kommer ikke sovende gennem efterskoletiden

ÅBENT HUS
På søndag kan du få en forsmag 
på, hvad det vil sige at være 
efterskoleelev, når landets 
efterskoler åbner dørene op til 
den årlige Efterskolernes Dag. 
Denne dag kan du blive lidt 
klogere på, hvad den enkelte 
skole tilbyder, for der er 
meget stor forskel på både 
værdigrundlag og fagtilbud på 
de 246 efterskoler.
Det kan ske gennem en 
snak med forstandere og 
lærere, ligesom nuværende 
efterskoleelever vil stå til 
rådighed for at fortælle mere 
om hverdagen på en efterskole.
Læs eventuelt mere på  
www.efterskole.dk, hvor det 
også er muligt at søge efter 
skoler, der tilbyder lige nøjagtig 
det, du går og drømmer om.
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Gram Efterskole er en flot skole der rummer 
fem røde murstensbygninger i en park på fem 
tønder land. Rammen for skolen er det tidli-
gere sygehus i Gram. Her er der luft omkring 
den enkelte, her er højt til loftet, samt store 
flotte værelser.

På Gram Efterskole inviterer vi til et eftersko-
leliv fyldt med glæde, store oplevelser samt et 
tæt kammeratskab. Formålet med skolen, er 
at uddanne unge mennesker til at blive handle-
kraftige mennesker med selvtillid, mod og lyst 
til at kaste sig ud i livet med personlige red-
skaber, der gør det muligt at overskride egne 
grænser og skabe sig et godt voksenliv.

Vi sætter den enkelte elev i centrum og giver 
hver enkelt mulighed for at udvikle sig person-
ligt samt at blive en del af et fællesskab. Med 
andre ord arbejder vi på at skabe et solidt fun-
dament for elevernes fremtidige tilværelse.

Ideen bag 
Vi vil gerne have en skole med mange forskel-
lige mennesker og meninger, derfor er mang-
foldighed et af nøgleordene der er med til at 
beskrive Gram Efterskole.
På Gram Efterskole vil vi have et miljø hvor du 
kan afprøve og tage stilling til hvad der er mest 
rigtigt for dig.
Vi vil ikke bestemme hvilke livsholdninger du 
skal have, men vil være med til at give dig mu-
ligheden for at møde forskellige mennesker, 
forskellige holdninger, forskellige ideer, som 
kan være med til at give dig mulighed for at 
træffe dit eget valg.

Vi er en skole der rummer mange mulighe-
der og vores holdning er at mennesker lærer 
bedst når de har det godt.

Gram Efterskoles væsentligste værdier
Mangfoldighed er et af nøgleordene for vores 
værdigrundlag.
Her er plads til alle der ønsker at bidrage 
positivt til fællesskabet.
Her er plads til den enkelte.
Her drager vi omsorg for hinanden.
Her har vi tillid og respekt for hinanden.
Her er plads og mulighed for personlig og fag-
lig udvikling. 
 
Undervisningen 
På Gram Efterskole har vi niveaudelt under-
visning i tre hovedfag
Dansk, Matematik og Engelsk.
Niveaudelingen er foretaget med udgangs-
punkt i at kunne imødekomme og tilgodese 
den enkeltes behov. Dette giver gode mulighe-
der for videre faglig udvikling.
Der er desuden mulighed for at få specialun-
dervisning i dansk og matematik.
Vi tilbyder 2. sprogs dansk
Lektiehjælp tilbydes 4 gange om ugen.

Vi er en kreativ efterskole der har en 
bred vifte af linjefag
Adventure-Outdoor, Kunst, Medie, Musik og
Madkunst.

Der ud over tilbyder vi også en række valgfag
Dronebyg, Klatring, psykologi, Mountainbike, 
guitar, teatersport m.m.

Er du klar til at blive udfordret?
Er du klar til at udfordre dig selv? 

G r a m  E f T E r s k o l E ANNONCE

OPLEV 
HESTLUND EFTERSKOLE PÅ 

EFTERSKOLERNES DAG  
24.09. 13.00 - 17.00

Efterskolen i hjertet af Jylland!

Kristne værdier / Fællesskab /  
Faglighed i topklasse / Fem fede linjefag /  

Kom selv og se!

Skyggevej 21 – 7441 Bording – tlf. 86 86 21 11 – he@hestlund.dk – www.hestlund.dk 

Se mere om os på facebook.com/hestlund

 Hvis du ikke  
når det, holder vi 

åbent hus hver dag. 
Bare ring i  
forvejen! NÆSTEKÆRLIGHED PÅ 

SKOLESKEMAET

H E S T L U N D  E F T E R S K O L E :

Hestlund Embrace er et nyt næstekærligt og 
omsorgsfuldt fagmodul, som består af  et valg-
fag og en række events, som sætter næstekær-
lighed på skoleskemaet for alle skolens elever.

- Embrace betyder jo at favne eller omfavne, 
og det er netop, hvad vi vil. Vi ønsker at favne 
vores medmennesker og gøre en egentlig for-
skel for dem, fortæller viceforstander og tov-
holder på initiativet, Lars Steen Hansen.

Vi retter blikket udad i stedet for indad
Hestlund Efterskole hviler på et kristent fun-
dament, men appellerer til både troende og 
ikke-troende, som har lyst til at være en del af  
fællesskabet – at ’være noget’ for hinanden. 

- Med Hestlund Embrace bliver det nu også en 
topprioritet at ’være noget’ for skolens omver-
den. Hjælpeindsatsen i Hestlund Embrace-regi 
omfatter blandt andet en rejse til Rumænien, 
hvor vi skal hjælpe til på et børnehjem og i fat-
tige roma-landsbyer, beretter viceforstanderen.

Du får, hvad du giver
Eleverne skal kort sagt opleve, at deres hjælp 
nytter noget – og at når de giver til andre, får 
de også selv noget igen. 

- Hjælpearbejdet bliver krævende, men kon-
struktivt og livsbekræftende. Jeg er overbe-
vist om, at det vil gøre et stort, uudsletteligt 
og positivt indtryk på de unge. Forhåbentlig 
vil det så nogle frø, som kan gro til noget rig-
tig godt i de unge, tilføjer han.

Hjælper også lokalt
En væsentlig pointe ved Hestlund Embrace 
er, at den internationale hjælp ikke står alene. 
Man behøver nemlig ikke nødvendigvis at 
rejse udenlands for at fi nde medmennesker, 
der har brug for en hjælpende hånd:

- Vi har indgået samarbejde med eksisterende, 
lokale initiativer, som hjælper svage grupper 
såsom hjemløse, fl ygtninge, ensomme æl-
dre og ikke mindst børn fra udsatte familier. 
Kongstanken i Hestlund Embrace er simpelt-
hen, at vi giver en krammer til dem, der træn-
ger til én. Og når vi giver én, får vi jo samtidig 
én selv, slutter viceforstanderen med et smil.

ANNONCE

Hestlund Efterskole ved Bording vil gøre eleverne bedre til at hjælpe deres 
medmennesker - både ude og hjemme. 
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AF PETER JESSEN pjh@herningfolkeblad.dk

Magnus og Viktor rumsterer nede i skolens 
kælder. Midt på gulvet ligger noget bygge-
affald, pænt fejet sammen i en lille bunke. 
Magnus ligger på knæ ved en ydervæg og 
arbejder med en fiks, lille vinkelsliber. Ud af  
væggen stikker stumperne af  nogle gamle, 
rustne skruer, som skal skæres over. Der står 
en regn af  gnister ud fra den hidsigt rote-
rende skive. De to venner går i 10. klasse på 
Sdr. Feldings Efterskole. I dette halvår har 
de valgt at gå på skolens håndværkerlinje, 
og de er ferme på fingrene og altid klar til 
en udfordring. Så da deres underviser på lin-
jen, Mogens Førrisdahl, spurgte, om de havde 
mod på at renovere et nedslidt kælderrum, 
sagde de straks ja.

- Rummet skal bruges som værksted i bil-
ledkunst, fortæller drengene.

Foreløbig har de blandt andet pillet nogle 
gamle hylder og en ramponeret vægbeklæd-
ning ned fra ydervæggen, som står afskallet 
og med en del skader i pudset.

- Vi skal have sat en ny træbeklædning op, 
og så skal her males, fortæller de to venner.     

- Vi skal også have lavet nogle reoler og 
have dem hængt op, siger Magnus.

Sdr. Feldings Efterskole har specialiseret 
sig i at være skole for unge, der har det svært 
med det boglige, typisk på grund af  en eller 
anden grad af  ordblindhed. Der går i dette 
skoleår 123 elever på de tre klassetrin, som 
skolen tilbyder. Flere elever er der simpelt-
hen ikke plads til, oplyser skolens forstander, 
Asbjørn Lyby.

- Vi oplever en meget stor søgning til sko-
len, og det hænger nok sammen med, at et 
stigende antal forældre til børn med ord-
blindhed vælger at prøve noget andet, når 
børnene ikke fungerer i den skole, de er i, 
siger Asbjørn Lyby.

Og resultaterne er gode.
- Langt de fleste af  vores elever oplever et 

pænt karakterløft. Mange af  dem kommer ud 
med karakterer, som de aldrig havde drømt 
om at opnå, bemærker forstanderen.

En væsentlig del af  forklaringen er na-
turligvis, at efterskolen i undervisningen og 
i dagligdagen kan rette fuldt fokus på den 
bestemte gruppe af  unge og de udfordringer, 
de har. 

Men medvirkende er også det sociale liv, 
som eksisterer på en efterskole, hvor de unge 
er sammen det meste af  døgnet. Det giver et 
godt kammeratskab, og det styrker den selv-
tillid, som er vigtig for også at kunne klare 
skolearbejdet, pointerer forstanderen.

Han oplyser, at omkring 10 procent af  
efterskolens elever fortsætter med en gym-
nasial uddannelse, mens det store flertal vil 

Det er godt at få lov til at
BRUGE HÆNDERNE

Magnus måler op til den nye træbeklædning på kælderrummets ydervæg. 

Håndværkerlinjen populær blandt eleverne på Sdr. Feldings Efterskole 
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søge ind på en af  erhvervsuddannelserne.
Så det giver god mening med en hånd-

værkerlinje, som da også er meget populær 
blandt eleverne. 28 havde den som første-
prioritet, da der denne gang skulle vælges 
linjefag. Der er kun plads til 14, så de øvrige 
må satse på at komme ind på linjen, når der 
skal vælges igen efter nytår.

Mogens Førrisdahl har i to år været fast 
underviser på håndværkerlinjen. Han er sam-
tidig efterskolens pedel.

Mogens Førrisdahl understreger, at målet 
med håndværkerlinjen ikke er at uddanne 
håndværkere, for det lader man erhvervs-
skolerne om.

- Men når de unge flytter hjemmefra, er 
det praktisk, at de ved, hvilken ende der er 
hvilken på en skruetrækker. Og det er også 
smart, at man kan hænge et billede op eller 
skifte en pære uden at skulle ringe efter mor 
eller far, siger Mogens Førrisdahl.

På håndværkerlinjen lærer de unge at bru-
ge en hammer, en sav og en boremaskine, 
hvis de ikke kan det i forvejen. Og når de 
skal i gang med projekterne, kan det være 
nødvendigt at finde modeller, lave tegninger 
og bruge tommestok, vinkelmål og »hoved-
regner« - for eksempel hvis der skal snedke-
reres et fuglehus eller en reol. Så det er ikke 
kun hænderne, men også hovedet, der bliver 
udfordret under arbejdet.

I en ende af  håndværker-værkstedet er op-
bygget et lille rum med rå trævægge.

- Det er »efg-rummet«, som vi kalder det. 
Her kan eleverne prøve at lægge et gulv, mon-
tere en håndvask eller sætte en fodliste op. 
Bagefter piller vi det hele ned igen, fortæller 
Mogens Førrisdahl.

Håndværkerholdet tæller både drenge og 
piger.

To af  pigerne er Stine  og Sille, der begge 
går i 9. klasse.

De er lige nu i gang med at bygge sig hver 
et smart sofabord, bestående af  en tyk skive 
af  lærketræ som bordplade og med fire ben 
under. Foreløbig har de slebet bordpladerne 
og givet dem en gang olie, men farven på 
olien har overrasket dem lidt, efter at den er 
tørret op. Så de vil nok i gang med rystepud-
seren igen og forsøge sig med en lysere olie.

Begge pigerne er begejstrede både for 
håndværkerlinjen og for efterskolen, hvor 
de går på andet år.

- Jeg er ordblind og havde hørt, at Sdr. 
Feldings Efterskole er god, når det gælder 
ordblinde. Og jeg er ikke blevet skuffet, siger 
Stine.

- Undervisningen er rigtig god, og lærerne 
er gode til at være i øjenhøjde med den enkelte 
elev. På det halvandet år, jeg har gået her, har 
jeg lært mere end i de syv år i folkeskolen!

Sille er enig. For hende har efterskolen også 
været det helt rigtige valg.

- Jeg havde det svært i folkeskolen, men her 
er det noget helt andet, blandt andet fordi vi i 
undervisningen er inddelt i mindre grupper 
på 9-12 elever, hvor vi alle er på cirka samme 
niveau, nævner hun.

Hvad der skal ske efter efterskolen, ved de 
to piger endnu ikke. Der er heldigvis god tid 
endnu, inden beslutningen skal tages. Men de 
kan godt lide at bruge hænderne, så måske 
bliver det et fag, hvor man skal dét.

- Måske vil jeg være mekaniker, siger Sille.
I kælderrummet tager Viktor og Magnus 

mål til beklædningen på ydervæggen.
De er også glade for at få lov at bruge 

hænderne, ovenikøbet på en selvstændig og 
nyttig opgave som at renovere et kælderrum.

Viktor er vant til praktisk arbejde og har 
gennem et år sammen med sin far gået og 
bygget en bålhytte med terrasse, bålplads, 
pizzaovn og det hele.

- Men det er første gang, jeg laver sådan 

et stykke arbejde, uden at der er en voksen 
med til at dirigere. Det er sjovt at prøve. Og 
når vi er i tvivl om noget, har vi selvfølgelig 
altid Mogens at spørge, siger Viktor.

Magnus har aldrig bygget en bålhytte, men 
forældrene er i gang med at renovere et hus, 
og det sker, han hjælper til, mest med at male.

- Det er sjovt at få lov at bruge noget krudt, 
smiler han.

Efter skolen vil han søge ind på Hernings-
holm Erhvervsskole. Hans mål, i hvert fald 
lige nu, er at uddanne sig til industritekniker, 
mens Viktor nok mest er tiltrukket af  elek-
trikerfaget.

Men foreløbig er der lige et nedslidt kælder-
rum, der skal renoveres. Og så er der heldig-
vis det meste af  et skoleår endnu sammen 
med alle kammeraterne på efterskolen.

Følg os på.

*RYDHAVE SLOTS
EFTERSKOLE

TALENT
DRØMME & 

NYSGERRIGHED
Følg os på

FOR MERE INFO RING PÅ 9744 1522 ELLER 
SEND EN MAIL PÅ INFO@RYDHAVE.DK

WWW.RYDHAVE.DK

Rydhave Slot Efterskole fortsætter opturen

BADMINTON MOTOCROSS E-SPORT CYKLING RIDNING KUNST & DESIGN

Rydhave Slot Efterskole har formået at genopfinde sig selv 
som en specialiseret efterskole, der ikke er bange for at ville 
være den bedste. Det har betydet en eksplosiv vækst 
i tilgangen af elever.

Da Kåre Heide-Ottosen tog over som forstander på Rydhave 
Slot Efterskole, var det med en klar vision; skolen skulle 
have skærpet sin profil og også appellere til elever, der ikke 
kommer fra Vestjylland.

Det mål skulle nås ved at tilbyde linjer, der ikke var mange 
andre steder i Danmark, og samtidig gøre dem bedre end 
nogen anden. Og det er i den grad lykkedes.

‘Vi har stået for over halvdelen af den vækst, der har været 
på efterskolerne i Vestjylland. Vi har haft 170 procents vækst 
på det halve års arbejde, vi har udført, det er helt fantastisk 
fortæller Ricky Enø Jørgensen, der er afdelingsleder på sko- 
lens cykel linje, og tidligere professionel cykelrytter og 
sportschef.

Høje ambitioner 
Den øgede fokus på specialiserede linjer betød, at lærerne 
naturligvis skulle være passionerede omkring deres felt.

Esports-linjen har et samarbejde med Esports Service, som 
er førende inden for undervisning og events i den voksende 
branche. Efterskolen har også en engageret CS:GO gamer 
som lærer på fuldtid og gæstelærere med erfaring fra 
verdenseliten.

Ricky Enø Jørgensen er et andet godt eksempel på ambition-
sniveauet. Med sin erfaring fra cykelsporten er han den rette 
person til at hjælpe fremtidens cykelstjerner til at leve op 
til deres potentiale. For at sikre de bedst mulige omstæn-
digheder for det, sørger Rydhave Slot Efterskole også for, at 
gearet er i orden i alle fag.

‘Vi tilbyder en lånecykel til 27.000 kroner. Det er der ikke 
andre, der gør,’ siger han.

Følg os på.
Følg os på

Følg os på.

*RYDHAVE SLOTS
EFTERSKOLE

TALENT
DRØMME & 

NYSGERRIGHED
Følg os på

Kammeraterne Magnus Vandris Jensen (t.v.) og Viktor Stig Stoltenborg, 
bevæbnet med vinkelsliber og boremaskine. De står i det lille kælderrum,  
som de har fået lov at sætte i stand, så det kan bruges af billedkunstholdet. 
Magnus kommer fra Herning og Viktor fra Brande.   

Foto: Peter Jessen

Viktor i gang med den lille, fikse vinkelsliber, som han bruger til at skære stumperne af nogle 
gamle, rustne skruer over med. 

Sille Kleinert (t.v.) og Stine Knudsen i håndværkerlinjens værksted. De er hver ved at snedkerere 
sig et rustikt sofabord med en tyk skive fra en lærkestamme som bordplade. Sille kommer fra 
Esbjerg og Stine fra Billund og går på Sdr. Feldings Efterskole på andet år. 
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Alberte fra Hammerum valgte turen vestpå!
BØVLING IDRÆTSEFTERSKOLE – GYMNASTIK & PERFORMANCE ANNONCE

For Alberte Ørneborg Hauge var der in-
gen tvivl om, at hun skulle gå på Bøv-
ling, efter hun havde været til rund-
visning på Efterskolens Dag. ”Med det 
samme jeg trådte ind ad døren, kunne 
jeg mærke hvor god stemning, der var”. 
Ud over et ønske om, at gå på en min-
dre skole hvor fællesskabet fylder lidt 
mere i hverdagen, så var der også nogle 
linjefag, som passede rigtig godt ind 
med Albertes interesser. ”Jeg elsker at 
lave gymnastik, danse og være kreativ 
– det kunne Bøvling tilbyde”.

Ny danselinje - kun for drenge!
Skolens hovedprofi l er gymnastik og 
tilbyder derfor en række linjefag in-
denfor gymnastik, bl.a. udvidet rytme, 
tumbling, spring og teamgym. Men der 
er også andre tilbud som f.eks. fodbold, 
dans, Parkour, Outdoor Performance, 
karate og kreative fag. Som noget helt 
nyt, vil der fra næste skoleår også være 
en danselinje kun for drenge. ”Gymna-
stikken har udviklet sig voldsomt de 
senere år, og for drengenes vedkom-
mende er det ikke nok kun at springe 
store spring, hvis man vil nå langt med 
sin gymnastik. Derfor lancerer vi nu en 
danselinje kun for drenge, hvor fokus-
set bl.a. vil være på hip-hop og street 
dance” siger den ene halvdel af skolens 

forstanderpar Martin Højbjerg Wiborg. 
Bøvling har en lang gymnastiktradi-
tion og som den eneste skole i Vestjyl-
land, har skolen haft tidligere elever på 
10 af de i alt 11 Verdenshold.

Nye erhvervsprofi ler i 10. klasse hjælper 
eleverne med uddannelsesvalg
På Bøvling Idrætsefterskole har man i 
dette skoleår startet helt nye erhvervs-
profi ler. Sideløbende med den alminde-
lige undervisning, skal eleverne i 10. 
klasse nu også vælge en erhvervsprofi l. 
”De nye erhvervsprofi ler vil bidrage til, 
at eleverne bliver mere afklarede om-
kring deres uddannelsesvalg” siger den 
anden halvdel af skolens forstanderpar, 
Ina Højbjerg Wiborg, som også er sko-
lens studievejleder.

Mindre efterskole end de fl este
Selvom Bøvling Idrætsefterskole op til 
dette skoleår, har udvidet kapaciteten 
til 78 elever, er skolen fortsat mindre 
end de fl este. Skolen størrelse giver 
unikke muligheder for, at give eleverne 
et efterskoleophold, der bygger på vær-
dier som fællesskab, nærvær og en tæt 
relation mellem elev og lærer.

FAELLES DNA 

Nærvær • Sammenhold • Fællesskab

Kreativ

• Kunst 

• Kreativitet 

•  Design

 mennesker

• Laerer 

• Paedagog 

• Leder

Handvaerk

• Tomrer 

• Elektriker 

• VVS/Smed

MEDIE

• Fotograf 

• Journalist 

• grafiker

BEREDSKAB

• • Politi 

• • Militaer 

• • Brand

SUNDHED

• • Laege 

• • Fysioterapeut 

• • Sygeplejerske

spring &
teamgym

parkour udvidet
rytme

dans STREET
DANCE

outdoor fodbold karate BI 
creative

LinJefag i 9. og  10. klasse

KUN FOR DRENGE

NYT!  FAGLIGE PROFILER i 10. klasse
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Sammen bærer vi fælleSSkabetSammen bærer vi fælle
Hammerum Efterskole 

efterskolernes dag
søndag 27. sepember

kl. 13.00 - 17.00

Hammerum efterskole tager dig med på 3 studieture; en 
skitur til norden, en linjefagstur og en sommertur til new 
York. Unikke oplevelser, nye venskaber og inspirerende 
undervisning venter dig.
York. Unikke oplevelser, nye venskaber og inspirerende 

EFTERSKOLERNES DAG
SØNDAG 24. SEPTEMBER

KL. 13.00-17.00

HAMME.DK

Hammerum Efterskole 
når nye højder

H A M M E R U M  E F T E R S K O L E

Ny drengefl øj med værelser i to plan
I april indviede Hammerum Efterskole en ny 
drengefl øj, der erstatter en gammel og udtjent 
bygning fra slutningen af  1970’erne. ”Det er 
et fantastisk kvalitetsløft”, udtaler eftersko-
leleder Jørn Damgaard, der fortsætter: ”Væ-
relserne har plads til fi re drenge, der deler et 
badeværelse og et toilet. To af  drengene bor i 
stueplan, hvor der også er en skabsgang med 
adgang til badeværelse og toilet, mens de an-
dre to bor på en høj hems, der så at sige svæ-
ver over resten af  værelset!” Den nye bygning 
har plads til 36 drenge og indeholder ud over 
de ni 4-mandsværelser også fl ere lyse og rum-
melige opholdsafsnit. Allerøverst fi nder man 
et stort klasselokale, hvorfra der er udsigt til 
skolens øvrige bygninger.

E-sport i valgfagsrækken
Sjældent har et nyt valgfag trukket så mange 
elever fra første udbudsrunde som tilfældet 
er med valgfaget e-sport, der kom på Ham-
merum Efterskoles valgfagseddel i august i 
år. Her er der ingen, der kommer i sidste øje-
blik, og ingen, der har glemt deres computer 
på værelset; engagement og koncentration er 
helt i top fra første til sidste minut. Skolen har 
tilmeldt sig Efterskoleligaen i Counter-Strike 
og League of  Legends, så nu skal der battles.

Bronzemærke i økologi
I efterskolens køkken, hvor 5 køkkenassi-
stenter har deres daglige gang under ledelse 

af  køkkenleder Anita Denby, laves der meget 
mad hver dag. Køkkenet satser på en varieret 
kost, så såvel fortalere for frikadeller med sovs 
og rødkål som tilhængere af  grønne og vege-
tariske retter bliver tilgodeset. Køkkenets nye 
satsning er økologiske råvarer. ”I starten af  
2017 erhvervede vi bronzemærket i økologi!” 
fortæller Anita Denby, der fortsætter ”Det 
er anseelige mængder af  råvarer, der hver 
dag går gennem køkkenet, idet vi laver mad 
til mellem 175 og 250 mennesker hver dag!” 
Ud over efterskoleeleverne bespiser køkkenet 
også fri- og efterskolens ansatte samt frisko-
lens 8. og 9. klasse.

Få en bedste
Sidste forår lancerede Hammerum Efterskole 
et nyt valgfag ”Få en bedste”. Faget blev til i 
samarbejde mellem efterskolelærer Lise Tegl-
gaard, og lederen af  Toftebo-Centret i Ham-
merum, Susan Pedersen. Efterskoleeleverne 
har været på et ugentligt besøg på plejecen-
tret, hvor de og beboerne har talt sammen og 
hygget sig med aktiviteter. Det er ikke kun 
efterskoleeleverne, der har besøgt plejecen-
tret. I foråret var der således fem beboere fra 
Toftebo-Centret, der var i efterskolens hal for 
at se elevernes gymnastikopvisning. Faget ud-
bydes igen efter jul.

ANNONCE
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Blåkildevej 19 . 6880 Tarm . Tlf. 97 37 11 63 . info@blaakilde-efterskole.dk
www.blaakilde-efterskole.dk

Fællesskab og dybde 
Livet handler ikke så meget om over-Livet handler ikke så meget om over-Livet handler ikke så meget om over
flade og længde, men om fællesskab 
og dybde. Den opfattelse forsøger Blå-og dybde. Den opfattelse forsøger Blå-og dybde. Den opfattelse forsøger Blå
kilde Efterskole at leve ud hver dag, for-kilde Efterskole at leve ud hver dag, for-kilde Efterskole at leve ud hver dag, for
tæller forstander Henning Kristensen.
Blåkilde Efterskole dyrker det fællesskab, 
der opstår, når unge med vidt forskellige 
baggrunde mødes et sted med plads til li-
vets store spørgsmål, hvor man både tager 
den enkelte elev og den fælles sag alvorligt.

Høj faglighed, også på papiret
Blåkilde Efterskoles motto, en efterskole for 
alle, handler også om at møde det, man ikke 
vidste, var spændende. Skolens mange valg-
fag gør det muligt at afprøve både spring, 
musik, design, håndbold i samarbejde med 
Skjern Håndbold, håndværk, drama, bo-
cart, foto, frilufsliv og meget mere. Samtidig 
er man sikret et undervisningsmiljø af høj 
kvalitet, hvilket de seneste nationale målin-
ger af undervisningseffekten viser. Når det 
handler om at løfte elevernes niveau, er vi 
blandt de bedste efterskole i landet. Det må 
man godt være lidt stolt over, siger Henning 
Kristensen.

Mere sport og spring
Blåkilde Efterskole er en almen skole, og 
bredden skal fastholdes og udvikles. Se-nest 
har skolen fået sin anden store hal, og mel-
lem hallerne et moderne spring-center. Som 
en af landets få ”spring-sikker” skoler, kan 
alle lande godt efter en tur i luften. Skulle 
eleven på trods af alle sikkerhedsforanstalt-eleven på trods af alle sikkerhedsforanstalt-eleven på trods af alle sikkerhedsforanstalt
ninger få en skade er der gode muligheder 
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Kærligheden og glæden
Skolens værdigrundlag hviler på Folkekir-
kens grund. Vi vil gerne give evangeliet 
videre gennem fortællinger, som man kan 
spejle sig i, fortællinger som har kærlighe-
den som drivkraft og glæden som grund-
tone. Vi fortæller de unge, at de kan tro på 
Gud – og at Gud tror på dem, siger Henning 
Kristensen og fortsætter: På Blåkilde Efter-Kristensen og fortsætter: På Blåkilde Efter-Kristensen og fortsætter: På Blåkilde Efter
skole tibyder vi respektfulde rammer om 
den vigtiste opgave for et ungt menneske, 
nemlig at finde både sig selv og den anden 
i livets mylder. Ingen har glæde af kun at 
spejle sig selv.

Når man lander trygt, 
springer man højt! 

B L Å K I L D E  E F T E R S K O L E ANNONCE

 

 

 Få venner for livet - Høj faglighed - Almen dannelse - Mange valgfag

Besøg os på Efterskolernes Dag
24. september kl. 13.00-17.00

Mulighed for at booke personlig samtale fra 12-13 på www.silkeborgefterskole.dk

Silkeborg Efterskole
Tlf. +45 86 82 03 99

info@silkeborgefterskole.dk
www.silkeborgefterskole.dk

BESØG OS PÅ EFTERSKOLERNES DAG
Sidste søndag i september kl. 13.00-17.00

På Silkeborg Efterskole elsker vi efterskoleliv og sport. Derfor kan du hos os være med i ef-
terskolelivets stærke sociale fællesskab og alle de oplevelser, det byder på samtidig med, at 
du kan dyrke din yndlingsidrætsgren/interesse i en lokal forening. Skolens elever er aktive 
og engagerede indenfor forskellige sportsgrene og vi tilbyder seks forskellige linjer: Fodbold, 
pigefodbold, håndbold, kajak, fi tness- og velvære og sports- og adventure. Vi samarbejder 
med de lokale foreninger for at få optimale træningsvilkår for vores 120 elever. Deltagelse i 
en forening anses som en naturlig del af hverdagen på Silkeborg Efterskole, derfor betaler vi 
kontingentet til en sportsgren/interesse.

Vores placering ca 1 km fra bymidten i Silkeborg samt 100 m fra Gudenåen og mas-
ser af skove og søer gør træning og oplevelser i by og natur muligt på samme tid. 
Du kan besøge vores hjemmeside silkeborgefterskole.dk og læse mere om skolen.

FODBOLDLINJE  KAJAKLINJE
PIGEFODBOLDLINJE  FITNESS- OG VELVÆRELINJE
HÅNDBOLDLINJE  SPORTS- OG ADVENTURELINJE

Foruden sport står NÆRVÆR højt på dagsordenen. Vi er tæt på de unge i hverdagen, når 
de skal støttes, skubbes og vejledes i den personlige udvikling.Efter et ophold er eleverne 
mere modne, tolerante og selvstændige end da de gik de første nysgerrige skridt ind gennem 
hoveddøren.

  

Find os på 
facebook
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Balle Musik- & Idrætsefterskole
Linjefag i Fodbold, Håndbold, Rytmisk gymnastik, 
Spring/fi tness og Musik.

Ballevej 57
7182 Bredsten
Tlf. 75 88 12 05
www.balle-efterskole.dk

Blåkilde Efterskole
Dynamisk, nyrenoveret, mange valg, og almen 
dannende.
Vi udfordrer og fl ytter eleverne fagligt og 
menneskeligt i trygge rammer. 
Blåkildevej 19
6880 Tarm
Tlf. 97 37 11 63
www.blaakilde-efterskole.dk

Bøvling Idrætsefterskole 
Idrætshal med springcenter og alt i udstyr.
Helt ny struktur i 10. klasse med erhvervsprofi ler, 
praktik mm. 
Høvsørevej 13
7650 Bøvlingbjerg
Tlf.: 97 88 55 00
www.bi-efterskole.dk

Efterskolen for Scenekunst
Efterskolefællesskab og nærvær. Linjefag: Teater, 
Musik og Dans. Halvårsfag i Film, PodCast, 
DanceMaker, Teatermasker og meget mere…

Starupvej 20
8340 Malling
Tlf. 41 61 84 85
www.efterskolenforscenekunst.dk

Eriksminde Efterskole
Ligeværd, menneskeliv, kunst, kreativitet, musikalitet, 
bevægelse og forundring. 
Eriksmindevej 40
8300 Odder
Tlf. 86 55 61 42
www.eriksminde.net

Flemming Efterskole
Boglig gymnastikefterskole med højt fagligt niveau 
og med individuelt tilpassede skemaer.

Skolesvinget 1
8762 Flemming
Tlf. 75 67 30 89
www.fl emmingefterskole.dk

Gram Efterskole
En mangfoldig, kreativ, rummelig og almen-
dannende efterskole.
Gram Efterskole en oplevelse for livet.

Slotsvej 19
6510 Gram
Tlf. 74 82 04 82
www.gram-efterskole.dk

Gudenaadalens Efterskole
Bliv en del af noget stort. Linjefag med spring, rytme, 
fodbold, håndbold, kreativ og Musik.
Masser af valgfag. Obligatorisk gymnastik, sang og 
fortælling. Skilejrskole. 
Gudenaadalen.. fordi du vil ha´ det bedste!

Hovedgade 2
8860 Ulstrup
Tlf. 86 46 31 33
www.gudenaadalen.dk

Gødvad Efterskole
Specialefterskole med praktisk/boglig undervisning 
tilpasset den enkelte unge.
Ungdomsliv og venner for livet. Vi ser mulighederne 
i dit barn. 
Stavangervej 2
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 08 11
www.goed.dk

Hammerum Efterskole
Skolen med de mange LINJEFAG, NIVEAUDELING, 
GYMNASTIK og spændende studieture.

Tornebuskvej 2, Hammerum
7400 Herning
Tlf. 97 11 62 34
www.hamme.dk

Hestlund Efterskole
NÆRVÆR – FAGLIGHED – HOLDNING
Fællesskab for alle – Fem fabelagtige linjer
Hvad venter vi på? DIG! 
Skyggevej 21
7441 Bording
Tlf. 86 86 21 11
www.hestlund.dk

Himmelbjergegnens Natur & Idrætsefterskole
HNIE er en natur- og idrætsefterskole med friluftsliv 
i højsædet.
Vi har fem linjer: Mountainbike, Outdoor, Orientering, 
Islandsheste og Adventure Race.
Vi tilbyder dig et udfordrende år midt i Danmarks 
smukkeste skovområde med naturen som ramme 
omkring fællesskab og udvikling.
Vores ambition er, at alle elever vokser fagligt, mens 
de er her på skolen.

Vesterled 1
8680 Ry
Tlf. 86 89 83 99-1
www.himmelbjergegnens.dk

Idrætsefterskolerne Ikast
Lev drømmen. Vælg mellem badminton, cykling, golf, 
håndbold, fodbold eller volley.

Hagelskærvej 40
7430 Ikast
Tlf. 97 25 24 99
www.isi.dk

Klank Efterskole
” Vi gør det uforglemmeligt ”
Linjefag: Fodbold, Adventure, Cykling, Musik, Dans, 
Kunst, Design og Ridning.
Desuden: International Klasse og eSport.

Skolevej 70 
8464 Galten 
Tlf. 86 94 41 66
www.klank-efterskole.dk

Kongenshus Efterskole
Nærvær og samvær gi’r selvværd. 
Lille skole med høj faglighed, udeskole-inklusionshold, 
mange linje- og valgfag.

Bavnevej 5, Sdr. Resen
7470 Karup J
Tlf. 97 45 60 40
www.kongenshusefterskole.dk

Lystruphave Efterskole
Ordblindeefterskole – gamifi cation – idræt – stil på 
dit liv – design/håndværk - Outdoor.

Lystruphavevej 10
8654 Bryrup
Tlf. 75 75 63 00
www.lystruphave.dk

Nørre Nissum Efterskole
Håndbold - fodbold - international linje - nyt 
musikstudie - krea - badminton - volleyball - 
svømmehal - motor/metal - klatring - guitar - ski.

Kirkebyen 16
7620 Lemvig
Tlf. 97 89 10 04
www.nissum.dk

Nøvlingskov Efterskole
Valgfag: sport - kunst&design - musik - outdoor - 
værksted. Niveaudeling. Rejser. Fællesskab. Kristne 
værdier.

Nøvlingskovvej 5
7480 Vildbjerg 
Tlf: 97 13 71 44 
www.noevlingskov.dk

Rydhave Slots Efterskole
Ridning, motocross, cykeltalenthold. Design/
Håndværk. International/kulturmøder. Fokus på dine 
interesser og socialt ansvar.

Holstebrovej 38
7830 Vinderup
Tlf. 97 44 15 22
velkommen.rydhave.dk

Salling Efterskole
Gymnastik og idræt, kreative fag og musik. 
International projektklasse og mulighed for tilvalg af 
Cambridge Engelsk. Springcenter, kunstgræsbane og 
musikhus.

Nørreallé 1, Jebjerg
7870 Roslev
Tlf. 97 57 43 84
www.salling-efterskole.dk

Sdr. Feldings Efterskole
Sdr. Feldings Efterskole er for almindelige teenager, 
der har brug for ekstra hjælp til at læse og skrive. Det 
er vores speciale at hjælpe unge, så de bliver klar til at 
tage folkeskolens prøver - og får succes. 
Vi tilbyder linjefagene: Klar til fremtiden, Medie, 
Adventure, Håndværkerlinje, Musiklinje, Mad til 
mennesker, Social- og sundhedslinje, Idrætslinje og 
Motocross/værksted.

Sdr. Feldingvej 32
7280 Sdr.Felding
Tlf. 97 19 89 00
www.sfeefterskole.dk

Silkeborg Efterskole
Seks spændende linjer. Byen, smuk natur og 
sportsfaciliteter lige ved døren.

Gudenåvej 2
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 03 99
www.silkeborgefterskole.dk

Vandel Efterskole
Håndbold, musik, teater, fodbold, design, gymnastik. 
Anderledes tilbud til 10. klasse - VANDEL 10.

Grindstedvej 37
7184 Vandel
Tlf. 75 88 50 33
www.vandelefterskole.dk
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AF LENE TOKSVIG toksvig@herningfolkeblad.dk

20 elever fra Midtjysk Efterskole står i en 
rundkreds med hinanden i hænderne - om få 
minutter venter deres fælles debut på de »skrå 
brædder« i teatersalen på efterskolen i Ejstrup-
holm. Inden det går løs, får de lige den sidste 
peptalk af  deres undervisere, Ulla Sønderga-
ard og Martin Svinkløv, og snart er de klar til 
at optræde foran deres efterskolekammerater.

Teaterstykket er kulminationen på et to 
uger langt forløb, hvor eleverne har fået en 
lille smagsprøve på, hvad det vil sige at gå på 
skolens teaterlinje. Det er et forløb, alle elever 
skal igennem - også selvom de måske ikke 
lige har skuespillet som interesse.

- Eleverne er lidt spændte i starten, men vi 
får dem alle med - også fodbolddrengene og 
svømmerne. Til sidst glemmer de det og lever 
sig ind i det, siger Ulla Søndergaard. 

Temaet for teaterstykket er OL - og Dan-
nebrog er da også højt hævet, da eleverne 
marcherer ind på gulvet. I løbet af  de godt 
og vel 10 minutter, stykket varer, berører ele-
verne emner som kongehuset, skiskydning 
med Zimbawbe på deltagerlisten, doping og 

en underdog, der vinder guld. Det hele afslut-
tes til Queens velkendte sejrstoner, We are 
the chmpions, hvorefter eleverne modtager 
fortjent applaus fra publikum. 

Må gerne flippe ud

Midtjysk Efterskole tilbyder seks forskellige 
linjer, som eleverne skal prøve af, inden de 
til november skal træffe det endelige valg i 
forhold til den linje, de vil fordybe sig i senere 
i skoleforløbet. 
Eleverne skal igennem fem moduler á to ti-
mers varighed - og på teaterlinjen kulminerer 
det med teaterstykket. I løbet af  det korte 
forløb får eleverne mulighed for at udfordre 
sig selv.

- Vi lægger rammerne og siger, at nu skal 
vi passe på hinanden. På denne linje er det 
muligt at flippe ud og gøre skøre ting, men 
vi skal passe på hinanden, og det giver ro til 
alle, fortæller Ulla Søndergaard. 

- De laver roller i spillet - de improviserer, 
og det er der, det magiske sker - når de prøver 
roller af; piger kan gå i kamp, drenge kan gå 
i dametøj - de får lov til at eksperimentere, 
fortsætter hun.

Underviserne lader på forløbet en del være 
op til eleverne selv - også i forhold til de em-
ner, et teaterstykke skal berøre.

- De bliver gode til at kigge på hinanden 

og udvikle hinanden, og de kommer med 
sindssygt mange, gode idéer, siger Martin 
Svinkløv, der selv er tidligere elev på teater-
linjen på Midtjysk.

Interessen vækkes

Hvis man får smag for teaterudfoldelserne 
og vælger sig ind på teaterlinjen, får eleverne 
mulighed for at gå i dybden med forskellige 
grene, der alle har rod i teateret. Eleverne 
skal eksempelvis arbejde med replikker og 
stemmer, de skal rundt og se forestillinger 
på forskellige teatre, de skal møde uddannede 
skuespillere og meget, meget mere. 

- Vi har tid til at gå i dybden, og det er 
her, eleverne kan blive klædt lidt på, hvis de 
har planer om at gå videre med teater - deres 
teaterinteresse vækkes her på linjen, siger 
Martin Svinkløv.

En del af  forløbet handler også om evnen 
til at arbejde sammen på nye måder.

- Vi danser, bruger musklerne og stemmen 
- legen er det vigtige, siger Ulla Søndergaard, 

der samtidig understreger, at legen foregår 
med et seriøst udgangspunkt.

- Jeg er ikke ligeglad med, hvordan et styk-
ke ser ud. Vi stiller krav, for intet er ligegyldigt 
- de skal være klar, når de har undervisning.

Hvert år resulterer prøveforløbene i, at ele-
verne vælger linjer, de ikke havde regnet med 
- det gælder også for teaterlinjen.

- Der er for eksempel mange drenge, der 
ikke havde troet, de skulle lave teater, men 
der er altid en del, der vælger det, fortæller 
Martin Svinkløv.

For teatereleverne venter en spændende 
»deadline« ude i horisonten, for hvert år slut-
tes et skoleår med en stor forestilling, men det 
behøver ikke være et punktum for eleverne i 
det med at lave teater, for undervisere møder 
til tider tidligere elever, der efterfølgende er 
fortsat i den kunstneriske retning.

- Vi oplever, at eleverne kommer senere og 
fortæller, at det her forløb satte noget i gang. 
Det bliver vi altid glade for at høre, siger Ulla 
Søndergaard.

Foruden teater tilbyder skolen også linjefag inden for kunst, friluft, vandsport, musik og idræt, 
og næsten hver anden elev vælger en anden linje end den, de forventede, ved skolestart.

I teaterstykket på Midtjysk Efterskole var  
der også en snert af Hamlet inde over.  

Her kom en mor ved en fejl  
til at forgifte sin søn.   

 Foto: Henrik Ole Jensen

LEGEN
er vigtig

Teaterlinjen på Midtjysk Efterskole giver eleverne  
mulighed for at fordybe sig lidt i teatermiljøet
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 Et stærkt fællesskab
 Øje for den enkelte
 Unikke Profi lfag i 10. kl.

 Mange spændende valgfag
 Niveaudelt undervisning
 Bygger på kristne værdier

www.noevlingskov.dk • noev@noevlingskov.dk • Tlf. 97 137 144

Nøvlingskov Efterskole tæt ved Herning har:

Kom og se opførelsen af vores nye hal

ANNONCE

Vi gør en forskel for dig
N Ø V L I N G S K O V  E F T E R S K O L E

Hvert år vælger over 100 teenagere et sko-
leår på Nøvlingskov Efterskole, der ligger 
10 km fra Herning. De vælger Nøvlingskov, 
fordi de har hørt meget godt om skolen, og 
fordi man som elev på Nøvlingskov har 
rigtig mange muligheder. 
Skolen bygger på de kristne værdier, og der 
er et unikt fællesskab - vi er rigtig gode til 
at have øje for hinanden.
 
Mange valgfag
Man kan vælge mellem mange forskel-
lige valgfag inden for de fem hovedområ-
der SPORT, KUNST & DESIGN, MUSIK, 
VÆRKSTED samt OUTDOOR, og man 
kan enten vælge alle sine fag fra samme 
område, eller man kan kombinere og sam-
mensætte sit helt eget skema. Eleverne på 
Nøvlingskov er glade for den fl eksibilitet, 
det giver.
I 10. kl. skal man desuden vælge tre af  vore 
unikke og spændende profi lfag fx Adven-
ture, Rejseprojekt til Myanmar, Kunst og 
design, Musikvideo, Nøvbil og Livsoplys-
ning.
 
Høj faglighed
På Nøvlingskov vægtes fagligheden højt. 
For at tilgodese så mange elever som mu-

ligt, laves der i matematik, engelsk og tysk 
hold på tværs af  klasserne, hvor der deles 
efter elevernes faglige niveau.
 
Mange muligheder
Et udpluk af, hvad man kan opleve på 
Nøvlingskov:
• idræt i vores helt nye hal
• bruge de åbne faglokaler og værksteder
• skitur eller tur til Barcelona
• ten sing show med musik, dans og drama
• bruge skolens egen MTB-bane
• indspille musik i eget lydstudie
• deltage i JBUs fodboldturnering

Katrine R: ”Det bedste ved Nøv er 
fællesskabet. Her er plads til alle!”

Lærke: ”Det bedste ved Nøv er, at man 
bliver accepteret, som den man er”

Jakob T: ”Det bedste ved Nøv er det 
brede udbud af  valgfag”

Jesper S: ”Nøv er et virkelig fedt sted, 
hvor alle snakker med alle” 

AF LENE TOKSVIG toksvig@herningfolkeblad.dk

Midtjysk Efterskole i Ejstrupholm har plads 
til 142 elever, og der er fuldt hus i det skoleår, 
der blev taget hul på for en god måneds tid 
siden. 

Lige nu er eleverne i fuld gang med at 
prøve kræfter med de forskellige linjer, som 
efterskolen tilbyder, inden de i november skal 
træffe et valg om, hvilken linje de vil fordybe 
sig i.

Julius Ingedahl, Liva Gaarde Lambach 
og Frederik Jensen har netop afsluttet deres 
prøveforløb på teaterlinjen - en linje, de ikke 
umiddelbart havde i tankerne, inden de be-
gyndte på efterskolen. 

- Jeg havde tænkt på idræt- eller frilufts-
linjen, men det her er meget sjovt - og meget 
grænseoverskridende, fastslår Liva Gaarde 
Lambach om teaterforløbet.

Julius Ingedahl havde gjort sig lidt tanker 
om at prøve kræfter med teaterlinjen, men 
først og fremmest var det musiklinjen, som 
var hans førsteprioritet. Frederik Jensen 
havde derimod ingen planer om at folde sig 
ud som skuespiller - det var mere idrætten, 
der trak.

- Teater er slet ikke mig, men det har været 
rigtig sjovt at prøve. Første gang var jeg lidt 

nede over det, men jeg tænkte »fint nok - jeg 
må få det bedste ud af  det«, og det har været 
sjovt. 

Kan se dumme ud sammen

De nævner alle tre, at det blandt andet har 
været samspillet med de andre på holdet, der 
har været opløftende. 

- Vi coacher hinanden, siger Liva Gaarde 
Lambach.

- Og her kan vi alle se dumme ud sammen, 
griner Frederik Jensen. 

Julius Ingedahl griner med. I anledning af  
det netop viste teaterstykke er han klædt ud 
som en dame, og de to skolekammerater er - 
med et glimt i øjet - hurtige til at rose ham for 

påklædningen og evnen til at gå i høje hæle.
- I starten var det faktisk bare for sjovt, 

men til sidst stod jeg så i dametøj og høje 
hæle, og tænkte »hvad helvede laver jeg«. 
Men så kan jeg krydse det af  på min bucket 
list, griner Julius Ingedahl.

Der er ingen tvivl om, at de tre har hygget 
sig med forløbet.

- Det har været fedt at se udviklingen fra 
gang til gang. Jeg var selv genert, men det 
endte med et godt teaterstykke, konstaterer 
Liva Gaarde Lambach.

Ingen af  de tre elever har truffet deres en-
delige beslutning i forhold til linjevalg, men 
ingen af  dem afviser, at de kan ende med at 
vælge teater.

- Da jeg kom, var der ingen chance for, at 
jeg ville vælge teater, men det er blevet sjo-
vere og sjovere, så ideen har åbnet sig, siger 
Frederik Jensen. 

- Det er blevet sjovere og sjovere
Julius Ingedahl (t.v.), der var klædt ud  
som dame i teaterstykket på Midtjysk 
Efterskole, Liva Gaarde Lambach  
og Frederik Jensen stod alle tilbage  
med et positivt indtryk efter deres 
prøveforløb på teaterlinjen.    

Foto: Henrik Ole Jensen

Tre af eleverne på Midtjysk Efterskole er positivt overraskede efter at have prøvet kræfter med teaterlinjen
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AF ASKE VISSER OTTOSEN aso@herningfolkeblad.dk

Dagens træning for eleverne på ISI Idræts-
efterskolen i Ikast er lige begyndt, og de 12 
drenge og ni piger, som har valgt badmin-
tonlinjen, er trukket i træningstøjet i hal C 
i IBF Arena. De har samlet sig i en halvcir-
kel foran underviser Malene Storm, som er 
i fuld gang med at give instrukser til dagens 
første øvelse. Samtidig sidder badmintonlin-
jens anden underviser, Casper Hansen, på en 
bænk langs muren, hvor han er i gang med 
at sammensætte grupper til dagens træning. 
De seneste 10 år har han og Malene Storm 
udgjort trænerteamet på ISI Idrætseftersko-
les badmintonlinje. Selvom efterskolen for 
de sportsglade unge skiller sig ud ved, at 
eleverne kan fokusere på én bestemt sports-
gren, har den ifølge underviseren også man-

ge lighedspunkter med andre efterskoler. 
- Det er i bund og grund en skabelon som 

ligner de andre efterskoler, vi har bare fyldt 
vores timer ud med idræt. Når de ikke har 
træning, så går de jo i skole og har deres bog-
lige timer, siger han.

Et naturligt valg

Hvert år i august begynder et nyt hold. 
Lasse Brunse fra Hjørring og Cici Pedersen 
fra Bramming er to af  de elever, der i år har 
taget hul på livet som efterskoleelev. De går 
henholdsvis i 10. og 9. klasse, men træningen 
har de sammen. Begge har dyrket sporten i 
adskillige år, og derfor var ISI Idrætefterskole 
et naturligt valg for dem begge, da skolen har 
sportsgrenen som linjefag.

- For mig var det helt klart miljøet, som 
gjorde, at jeg valgte at gå her. Der er alle fa-
ciliteter, og det med, at man kan kombinere 
sin sport på højeste plan med efterskole, det, 
synes jeg, er fedt, fortæller han.

I alt 180 elever går på skolen, som blev grundlagt i 2004. Det er dog langt fra kun 
badminton, som man kan dykke ned i på ef-
terskolen i Ikast. I alt seks sportsgrene gør 
det ud for linjefag, hvor de fem øvrige er fod-
bold, golf, cykling, håndbold og volleyball.

Én stor pakke

Mens lyden af  træningssko på et halvgulv 
fylder lokalet med en øredøvende larm, har 
Casper Hansen griflet holdene til dagens 
øvelse ned på et stykke papir, som han giver 
videre til sin kollega. 

Træningen foregår omkring 500 meter fra 
efterskolen, og ifølge Casper Hansen er det, 
at alle faciliteter ligger tæt på, en af  de bedste 
ting ved det.

- Så de får lige pludselig en masse tid. De 
får samlet deres skole, deres sociale liv og de-
res idræt i én stor pakke, lyder det entusiatisk 
fra Casper Hansen.

Det, at både skole og træningsfaciliteter 
ligger tæt på hinanden er også noget Cici Pe-
dersen er meget tilfreds med. Førhen havde 
hun i alt en times transport til og fra træning.

- Inden jeg startede her, spillede jeg i Kol-
ding, hvilket er langt at køre fra Bramming, 
hvor jeg kommer fra, siger hun med løftede 
øjenbryn.

Ikke verdensmestre på et år

Også klubtræningen er tæt på for de 21 
badmintonelever. Den foregår nemlig i selv-
samme hal, som skolens formiddagstræning. 
Dermed er det de samme rammer, som ele-

verne boltrer sig i inden for både skoleregi og 
klubregi. Dermed er der masser af  træning 
for eleverne, men det er nu også derfor, at de 
fleste vælger efterskolen.

- Træningskvaliteten er rigtig høj, og det 
er noget af  det, vi som skole vægter meget 
højt. Vi arbejder på at få dem udviklet. Vi ved 
godt, at vi ikke gør nogen til verdensmestre 
på et år, men forhåbentlig kan vi være med 
til at flytte dem, lyder det fra Casper Hansen.

Tage ansvar for egen udvikling

Selvom ISI er en efterskole, hvor sporten bli-
ver taget seriøs, så handler opholdet også om 
mange andre ting end sport.

- Der er jo også alle de andre efterskole-
ting som samling med fællessang, spisning 
og valgfag, hvor man også kan prøve nogle 
andre ting end det boglige og sin idræt, siger 
Casper Hansen og tilføjer:

- Der ligger meget mere end det badminton-
mæssige i det. Der ligger også meget det men-
neskelige i forhold til at lære at stå på egne 
ben og at tage ansvar for sin egen udvikling 
uden, at mor, far eller andre står og kigger en 
over skulderen, siger Casper Hansen

I en ung sportudøvers liv kan det godt være 
udfordrende at få tid nok til både sport og 
venner i hverdagen. Den udfordring er dog 
ikke eksisterende på efterskolen, ifølge Cici 
Pedersen.

- Alle her skal jo også træne, ligesom jeg 
skal, så man går ikke glip af  noget. Det er ens 
for alle, slutter hun med et smil.

IDRÆTSLINJER PÅ ISI
Badminton
Der trænes badminton fire gange halvanden time om ugen.Dertil kommer 
klubtræning om eftermiddagen og aftenen samt selvtræning. Træningen foregår 
i IBF Arena, som ligger i gåafstand fra skolen.

Cykling
Der er træning fire gange halvanden time hver uge. Dertil kommer klub- og 
selvtræning udenfor skoletid. Undervisningen indeholder både fysisk-, styrke-, 
mental- og teknisk træning.

Volleyball
Træning fire gange om ugen. Ud fra personlige samtaler og analyser af elevens 
spil opstilles der i fællesskab individuelle målsætninger. Der trænes blandt andet 
grundteknik, taktik, spring, koordination, mentaltræning og forebyggelse af 
skader. 

Håndbold
Træningen foregår i IBF Arena. Der tages udgangspunkt i personlige samtaler 
og analyser af elevens spil, hvor man sammen med underviserne skaber 
målsætninger, udviklingsplan og tilrettelægger individuel træning efter det

Golf
Underviserne på ISIs golflinje er topuddannede PGA-trænere. Ugentligt er der 10 
golflektioner. På ISI og omkring skolen er der blandt andet adgang til overdækket 
driving range, indspilsfaciliteter, bunkers, putting green og meget mere.

Fodbold
Linjen har i gennemsnit 20 elever på henholdsvis pige- og drengefodboldlinjen. 
Udover træning af fysik, taktik og teknik rummer linjen også elementer fra 
professionele træningsmiljøer såsom mentaltræning, kost og sundhed.

KILDE: WWW.ISI.DK

Skole, socialt liv og idræt 
I ÉN STOR PAKKE

Lasse Brunse fra Hjørring og Cici Pedersen fra Bramming er glade for opholdet på ISI 
Idrætsefterskole, hvor de virkelig kan gå i dybden med deres yndlingssport. De drømmer begge 
to om at nå langt med sporten og spille på topplan. 

På ISI Idrætsefterskole får eleverne hverdagen og deres sportsgren  
tæt på - også på badmintonlinjen 
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HNIEsnapHNIEinsta/himmelbjergegnens.dk Himmelbjergegnens

NATUR .
ACT ION .
SAMMEN-
HOLD.

BESØG OS

PÅ EFTERSKO- 

LERNES DAG

Søndag 24.9
kl. 13-17

Kom på en ægte
outdoor-efterskole!
Himmelbjergegnens er en natur- og idræts-

efterskole med friluftsliv i højsædet. Vi tilbyder 

dig et udfordrende år midt i Danmarks smuk-

keste skovområde med naturen som ramme 

omkring fællesskab og personlig udvikling. Vi har 

fem linjer, der alle foregår i naturen: Mountainbi-

ke, outdoor, adventure, islandsheste og oriente-

ring. Vi tilbyder bla jagttegn som valgfag – så

kan du nemlig kombinere det med et

af vores linjefag og mange andre valg- 

fag. Vi har mange fede faciliteter fx

egen gård, shelters, MTB-spor og

ridebane. Kom og besøg os!

www.himmelbjergegnens.dk / RING 86 89 83 99

Gustav Lejre (t.v.) og Mathis Kragh svinger ketcheren. Da underviserne det sidste kvarter giver 
eleverne frit spil, samles en flok drenge for at konkurrere. Taberne bliver beskudt på bagenden 
med fjerbolde.

Det flyder med hundredevis af fjerbolde på det glatte halgulv, når de badmintonglade elever på 
ISI Idrætsefterskoles badmintonlinje træner.  Foto: Henrik Ole Jensen
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AF SØREN SOHN soso@mja.dk

Gødvad Efterskole er den største af  de 18 efter-
skoler landet over, der henvender sig til elever 
med indlæringsvanskeligheder.  I de 36 år den 
har eksisteret, har skolen opbygget et ry for at 
skabe gode og trygge rammer for unge men-
nesker, der har det svært med det boglige og 
har følt sig ekskluderet i folkeskolen, hvad der 
er med til at tiltrække elever fra hele Danmark.

En af  de elever, der har haft god erfaring 
med efterskolens måde at undervise på, er 
16-årige Søren Holck Mogensen fra Odder, 
der lige er startet på sit tredje år på skolen.

- Jeg kendte til efterskolen gennem min 
storebror, der også gik her i tre år. Og da jeg 
samtidig interesserer mig for landbrug, var 
det oplagt at vælge denne efterskole, der har 
en landbrugs- og gartneri-linje. Det, at under-
visningen er praktisk anlagt, er en god måde 
for mig at lære på. Det, at vi for eksempel får 
en seddel, hvor der står, at vi skal hente 10 

På Gødvad Efterskole er man 
EN DEL AF EN FAMILIE

 
 
 
 
 
 
 
 

AF SØREN SOHN soso@mja.dk

I naturskønne omgivelser, der indeholder alt 
fra skov, marker og køkkenhave, ligger Gød-
vad Efterskole. 
Skolen er med et elevtal på 100 landets stør-
ste, der henvender sig til unge med indlæ-
ringsvanskeligheder og særlige behov, hvad 
der sætter sit præg på efterskolen, når det 
kommer til undervisningsformen.

Det betyder blandt andet, at efterskolen 
er meget fokuseret på, at undervisningen 
er tilpasset elevernes forudsætninger for at 
tilegne sig viden, og derfor foregår meget 
af  læringen gennem praktisk undervisning. 

Undervisningen foregår derfor ikke kun i 
klasseværelserne, men i naturen, i marken, 
i værkstederne, på scenen eller i køkkenet.

- Vi er en helt almindelig efterskole med 
alt, hvad det indebærer, men med en særlig 
pædagogisk tilgang til undervisningen, der 
henvender sig til en specifik målgruppe. Vi 
har 36 års erfaring med at undervise med en 
praktisk tilgang, der understøtter det boglige. 
Det er vores erfaring, at vores elever lærer mere 
ved at stå med problemet i hænderne end at se 
det i en bog, da det gør det konkret for dem, 
siger forstander på Gødvad Efterskole, Jacob 
Thorning.

Læring gennem praktisk arbejde

Så når de elever, der for eksempel har valgt 
landbrug og gartneri, der er en af  fem mu-
lige linjer på efterskolen, skal lære matematik, 

dansk eller regnskab, så foregår meget af  det 
gennem praktisk arbejde. 

De lærer matematik, når de skal regne 

prisen ud, når de sælger grøntsagerne fra 
skolens marker, eller når de skal finde frem 
til, hvor meget foder skolens grise, heste eller 

En anderledes, men helt
ALMINDELIG EFTERSKOLE

På Gødvad Efterskole i Silkeborg bokser alle eleverne med 
indlæringsvanskeligheder, så undervisningen er bygget op 
om praktisk læring, men ellers er efterskolelivet som alle 
andre steder. Fyldt med nye venskaber, nye oplevelser  
og ny viden

Et unikt fællesskab kombineret med en anderledes undervisningsform  
gør Gødvad Efterskole til et helt specielt sted 

- Det er vigtigt for en efterskole som denne, at vores historie bliver fortalt. For det er ikke 
altid tilfældet, at forældrene og de unge kender til os. At der er en mulighed for, at unge med 
indlæringsvanskeligheder, som måske er marginaliseret, kan komme på efterskole og blive en 
del af et fællesskab, siger forstander på Gødvad Efterskole, Jacob Thorning.  Foto: Martin Ballund
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køer skal have. Fokus på det praktiske kom-
bineret med elevernes indlæringsvanskelig-
heder betyder, at Gødvad Efterskole modsat 
andre efterskoler er prøvefri. 

Det betyder dog ikke, at der ikke arbejdes 
mod at få eleverne videre i uddannelsessyste-

met. Det er bare ikke gymnasiet eller handels-
skolen, der nødvendigvis er målet.

Eleverne skal blive til nogen

 I stedet kommer stort set alle skolens elever 
videre på for eksempel produktionsskole el-

ler i en særligt tilrettelagt tilsvarende ung-
domsuddannelse, når de forlader skolen.

- Vores filosofi er, at eleverne skal blive til 
nogen ikke bare til noget. Derfor er en stor del 
af  vores pædagogiske tilgang også bygget 
op omkring at skabe robuste, selvstændige 

mennesker med et højt selvværd. Mange af  
vores elever har jo oplevet nogle nederlag i 
folkeskolen, derfor er det vigtigt, at de ople-
ver, at de er gode nok, som de er. At de lærer, 
at det er ok at fejle og ikke lader sig slå ud 
af  det, siger Jacob Thorning.
For at skabe de optimale rammer for dette 
er det vigtigt, at eleverne bliver en del af  
et fællesskab og ikke føler sig ekskluderet.

- Vi møder elever her, som har oplevet 
isolation og ensomhed. Her hos os får de et 
ungdomsliv med alt, hvad det indebærer. De 
får nye venner og oplever, at de kan være sig 
selv. Vi bruger meget tid på at sikre os, at alle 
vores elever indgår i det sociale. Blandt andet 
fordi det er vores oplevelse, at man ikke kan 
lære, hvis man ikke trives, siger forstanderen 
og fortsætter:

- Når vi får tilbagemeldinger fra foræl-
drene, er der ingen tvivl om, at deres børn 
har haft en god oplevelse på vores efterskole, 
for det er nogle mere robuste, selvstændige 
og glade elever, vi har sendt tilbage til dem.

Fodbold • Adventure • Kunst • Musik • Dans •  Ridning • Design • Cykling 
Klank International & eSport

16-årige Søren Holck Mogensen fra 
Odder går på landbrug og gartneri-linje 
på Gødvad Efterskole. Han har netop fået 
traktorkørekort, hvad er betyder,  
at han nu må arbejde med skolens maskiner.  
Foto: Martin Ballund.

kilo gulerødder i gartneriet, har i hvert fald 
hjulpet mig med at blive bedre til at læse og 
regne, siger Søren Holck Mogensen, der går 
og overvejer at uddanne sig til anlægsgartner, 
når han er færdig på efterskolen.

For 16-årige Nanna Rose Lauritsen fra 
Aarhus, der lige er startet på sit andet år 
på Gødvad Efterskole, var det også skolens 
fokus på praktisk anlagt undervisning, som 
tiltrak hende.

- Det er fantastisk at gå her. Det, at under-
visningen foregår på en anden måde end i 
folkeskolen, har styrket mig. Man lærer på 
en anderledes måde, siger hun.

Nanna Rose Lauritsen går på køkken 
og sundhed-linje, hvor hun lærer om sund 
og god mad og at lave det selv. Sidste år 
gik hun på musik og teater-linjen, der er 
hendes store passion. Hun regner med at 
komme på den linje igen i år, men da sko-
lens nye elever, som en del af  deres introfor-
løb, skal være tre uger på hver af  skolens 

fem linjer, er der ikke plads for øjeblikket.
- Jeg kan rigtig godt lide at spille teater. Jeg 

var med i skolens store teaterforestilling sid-
ste år, og det var sjovt. Jeg interesserer mig for 
den verden og kunne godt tænke mig at blive 
skuespiller, når jeg bliver voksen, siger hun.

Et aspekt, som efterskolen er begyndt at 
fokusere mere og mere på, er at klargøre ele-
verne til, at de skal ud i samfundet og stå 
på egne ben. Og det har ifølge Nanna Rose 
Lauritsen været en kæmpe hjælp.

- Det, at vi lærer en masse om, hvordan det 
bliver at flytte hjemmefra, og hvordan tingene 
fungerer i samfundet, har gjort, at jeg føler, at 
jeg er blevet mere selvstændig og bedre klædt 
på til, når det engang sker, siger hun.

Men livet på en efterskole er andet end 
undervisning. Det er også et sted, hvor ven-
skaber opstår, og hvor det sociale bliver en 
vigtigt del af  ens liv. Og de to unge menne-
sker er hurtige til at pointere, at ungdomslivet 
på Gødvad Efterskole er noget helt specielt. 

- Det sociale er virkelig godt. De venskaber, 
jeg har fået her, er jeg sikker på er for livet, 
siger Nanna Rose Lauritsen og bakkes op af  
Søren Holck Mogensen:

- Gødvad Efterskole er et helt specielt sted. 
Det er ikke bare et sted, hvor man kommer 
og går. Det er sted, hvor man ikke bare får 
venner, man bliver en del af  en familie.

16-årige Nanna Rose Lauritsen 
fra Aarhus er glad for muligheden 
for at komme op på en scene 
og vise talentet. Efter at have gået 
på Gødvad Efterskoles musik- og teaterlinje, 
går hun med en drøm om at blive skuespiller. 
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opLEV DRØMMEN
Besøg os på 

Efterskolernes Dag
søndag d. 24 september 

kl. 13-17

Hagelskærvej 40 | 7430 Ikast | Tlf. 97252499 | info@isi.dk 

ISI.dk

Idræt, skole og efterskoleliv 
spiller sammen

I S I  I D R Æ T S E F T E R S K O L E

I august ankom et nyt hold spændte elever 
til ISI Idrætsefterskole. Den 13. årgang på 
den populære efterskole i Ikast. For mange 
har det længe været en drøm at blive optaget 
på skolen, som hvert år har oplevet stor og 
stigende interesse.

- Vi har opbygget et stærkt og solidt funda-
ment for vores efterskole, hvor idræt, skole, 
efterskoleliv og klubliv går op i en højere 
enhed for eleverne, siger forstander Torben 
Østergaard, ISI.

Eleverne på de seks idrætslinjer, badminton, 
cykling, fodbold, golf, håndbold og volley 
bor og træner i umiddelbar forbindelse med 
skolen, der udover indendørs hal også rum-
mer styrketræningslokale, mens der udenfor 
er faciliteter som blandt andet driving range, 
putteanlæg, cross fit-anlæg og multibaner. 
Tværs over vejen har fodboldklubben IFS 
netop indviet spritnye trænings- og kunst-
stofbaner. Her er der også nyt kunstgræs 
i den full-size overdækkede fodboldhal 

Stadome. Desuden ligger byens ambitiøse 
klubber ligeledes i kort afstand, så eleverne 
nemt kan klubtræne om aftenen. I fjor 
indviede ISI en nybygget undervisningsfløj 
med moderne klasseværelser og et helt nyt 
naturfagslokale.

- Vores faciliteter betyder, at eleverne har 
nemt til alting. De spilder ikke kostbar tid 
på transport. Det er med til at skabe det 
fornødne rum til, at eleverne udover seriøst 
fokus på idræt, skole og lektier også får tid 
til det sociale aspekt af  at gå på efterskole. 
Tilsammen vigtige parametre for hele den 
personlige udvikling, de fleste af  vores 
elever gennemgår. Vi glæder os over, at 
frafaldet på vores skolen er meget lille. Det 
er et vigtigt tegn på, at eleverne trives, siger 
Torben Østergaard.

Til Efterskolernes Dag bliver der mulighed 
for at møde både lærere, linjelærere, elever 
og tidligere elever, der kan svare på spørgs-
mål og dele ud af  erfaring.

ANNONCE

Frafaldet på vores skolen er meget lille. 
Det er et vigtigt tegn på, at eleverne trives.""

Fodboldspillere kan godt dyrke gymnastik 
– og blive bedre til fodbold af det

F L E M M I N G  E F T E R S K O L E

I Spring-fodboldklassen bruger de den fysiske træning fra gymnastikken og får stærkere og 
dygtigere fodboldspillere.

Jonas var en fodbolddreng
”Jonas var bestemt ikke en gymnastikdreng. 
Han var en fodbolddreng.” Sådan beskriver 
Jonas’ mor, Ursula Pabst, sin søn, som stod 
over for at skulle vælge efterskole. 
Jonas Pabst startede i august 2016 i Spring-
fodboldklassen sammen med 19 andre fod-
boldglade elever. Størstedelen havde aldrig 
prøvet andet gymnastik end havetrampolin, 
men de gik til det med krum hals. 

Hurtig forbedring
De begyndte hurtigt at se og mærke resul-
taterne af  den hårde fysiske træning, de fi k 
gennem gymnastikken. Konditionen og ko-
ordinationen blev bedre, og de blev samtidig 
stærkere – ikke bare i benene, også i over-
kroppen. Det kunne ses, og det motiverede 
dem til at træne endnu hårdere. 

Mulighed for fravalg af prøver
Jonas havde fi ne karakterer med sig fra 9. 
klasse. Alligevel valgte han også at tage 
afgangsprøverne i 10., selvom det er en mu-
lighed at fravælge prøver i Spring-fodbold-
klassen. ”Han fi k sit første 12-tal,” fortæller 
Ursula stolt, som har været meget tilfreds 
med det boglige niveau i klassen, også selv-
om mange havde fravalgt prøver.

Disciplinen og energien med i det boglige
Helle Hansen er både fodboldtræner og dansk-
lærer for klassen. Hun oplever, at eleverne tager 
den energi og disciplin, de bygger op på fod-
boldbanen med i klasselokalet: ”Det kan noget, 
at vi både er sammen i træning og i den boglige 
undervisning,” siger Helle. Hun oplevede ikke, 
at ambitionerne og niveauet faldt, fordi der var 
færre boglige timer. ”Nærmest tværtimod”, 
fortæller hun og understreger: ”Det er faktisk 
ét af  de dygtigste danskhold, jeg har haft.” Og 
det siger ikke så lidt, for Helle er en erfaren ræv 
med 20 år i bagagen som dansklærer, mentor-
lærer og fodboldtræner på Flemming. Hun gør 
meget ud af  at coache eleverne individuelt, så 
de føler sig set, og de bliver udfordret og fl yttet.

Det store fællesskab
Hvor der i fodbolden var fokus på individet, 
var det en stor og anderledes oplevelse for 
Jonas at mærke fællesskabet i gymnastikken. 
Alle 200 elever var en del af  den store gymna-
stikopvisning, som de var rundt og vise i hele 
landet.  

Kunststofbane på vej
Flemming Efterskole er kun en tilladelse fra 
kommunen fra at gå i gang med anlæggelsen 
af  en kunststofbane. Med den ser de frem til 
at kunne give fodbolden endnu bedre forhold.

ANNONCE

Vi ses til 
Efterskolernes 
Dag
Søndag den 
24. september 
fra kl. 13-17
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Gør det 

 nemt 
for efterskolen – og for eleverne

Gør det 

nemt
Gør det 

nemt
Gør det 

for 

je.dk A/S  ∙  Sport Direct  ∙  Teglvænget 57  ∙  DK-7400 Herning  ∙  Telefon 9717 5599  ∙  info@je.dk  ∙  www.je.dk

Lad os sørge for alt! 
Vi kan oprette en webshop til jeres efterskole, og I 
kan dermed lade eleverne selv vælge og købe deres 
efterskoletøj og -merchandise.  

Udover den smarte webløsning kan vi levere alt fra 
drikkedunke og lanyards til smartphone covers og 
USB nøgler – alt naturligvis med logo!

  ∙  Teglvænget 57  ∙  DK-7400 Herning  ∙  Telefon 9717 5599  ∙  info@je.dk  ∙  www.je.dk

Se voresstore udvalg påwww.je.dkeller ring på
9717 5599og hør mere

Kongenshus Efterskole

- hvor nærvær og 

   samvær gi'r selvværd!

Bavnevej 5, 7470 Karup · www.kongenshusefterskole.dk

Boksning 
Fitness 
Friluftsliv 
Kunst og 
håndværk 

Musik

Hvor nærvær og 
samvær gi’r selvværd

K O N G E N S H U S  E F T E R S K O L E

Ude på heden er der ro og plads til at være 
og udvikle sig selv. 

Vores eget lille samfund
Kongenshus Efterskole er en lille efter-
skole – og det er helt bevidst. Med en lille 
elevgruppe og en lille medarbejderstab er 
der nemlig bedre mulighed for at komme 
ind på livet af hinanden. Ingen risikerer at 
”drukne i mængden”. Alle lærer hinanden 
at kende – på godt og ondt, hvilket jo er en 
del af det at være på efterskole. Vi vil dig, 
din udvikling og dannelse. Så vi udfordrer 
dig både personligt og fagligt. 

Nye tiltag
Her i skoleåret 17/18 har vi søsat en ræk-
ke nye tiltag. Vi har startet et Udeskole 
og inklusionshold.  Det er til dig, der har 
brug for at komme ud af klasseværelset 
og lære mere ”hands on”. Her er under-
visningen i Dansk, Engelsk og Matematik 
nemlig tilrettelagt på en alternativ måde. 
Vi udnytter rigtigt, at vi er omgivet af skøn 
og lærerig natur og får fi ngrene i sagerne. 
Udeskole afvikles på tværs af klassetrin 
i en lille overskuelig gruppe på maks. 10 
elever. 

Vi introducerer også to spændende nye 
valgfag: Lyddesign og Op på hesten! To 

fag der også er hands on på hver sin måde. 
I Lyddesign byder Markus, der også un-
derviser i Musik, inden for i en verden 
af lyd. Der skal optages, redigeres og 
genereres lyd. Du kommer til at arbejde 
med effekter såvel som hverdagslyde og 
skabe det, man kalder lydlig atmosfære. 
Du kommer altså til at arbejde med alle 
mulige facetter inden for lyd, og vi er SÅ 
spændte på at høre resultatet.

Op på hesten! skal tages helt bogstaveligt. 
På dette valgfag skal vi selvfølgelig ride en 
masse men også lære om hestepleje, fo-
der, og hvordan heste bruges i vores mo-
derne samfund. Du behøver ikke være en 
øvet rytter for at være med. Du skal bare 
være nysgerrig og have lyst til at blive klo-
gere på heste. Valgfaget foregår i samar-
bejde med Elmelund Rideklub.   

I år deltager Kongenshus Efterskole for 
første gang i ANIMOK skolefi lmsfestival, 
hvor årets fi lmemne er Japan. Deltagelsen 
giver eleverne mulighed for at udfolde sig 
kreativt med nogle andre værktøjer og 
arbejde projektorienteret. Dette er også 
i god tråd til, at der for 10. klasserne vil 
blive inddraget forskellige projektelemen-
ter i løbet af skoleåret. 

ANNONCE

FÅ VENNER FOR LIVET  ·  STORT FÆLLESSKAB  ·  FÅ NYE KOMPETENCER  ·  BLIV STYRKET

Rytmisk gymnastik

KreativSpringMusik

FodboldHåndbold

Efterskolernes dag
d. 24. september 2017 kl. 13.00-17.00 Bliv en del af 

noget stort

Rytmisk gymnastik

KreativSpringMusik

FodboldHåndbold

Gudenaadalens Efterskole | Hovedgaden 2 |  
8860 Ulstrup | Tlf. 86 46 31 33 | 
Info@gudenaadalen.dk | www.gudenaadalen.dk
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AF ANNA ØSTERGAARD BJØRN anb@herningfolkeblad.dk

Flere af  eleverne på gastronomilinjen på Hammerum Efter-
skole drømmer om en fremtid i madlavningens verden. To 
af  dem er Lucas Juhl Nielsen og Malous Morthorst Røn, der 
begge er 16 år og går i 10. klasse på skolen. 

De har valgt skolen af  forskellige årsager, men fælles for 
dem er passionen for mad. 

- Sidste år fik jeg diagnosen glutenallergi, og det gjorde, at 
jeg lærte mere om mad. Det fangede virkelig min interesse, 
og jeg er især blevet meget interesseret i de søde sager. Det 
er også derfor, jeg gerne vil være konditor. Jeg valgte at tage 
hertil både for at lære noget mere om mad, men også for at 
lære mere om mig selv, fortæller Malou Morthorst Røn.

 Inden hun søgte ind på Hammerum Efterskole, var hun 
ude at besøge flere efterskolekøkkener for at sikre sig, at det 

var muligt at få glutenfri mad. Det var ikke mange steder, at 
køkkenpersonalet havde tilstrækkelig med viden om glutenal-
lergi, men i Hammerum ramte hun jackpot. 

Køkkenet har styr på glutenallergikere, og der er andre på 
gastronomilinjen, der ligesom hende har gultenallergi. 

- Når man har glutenallergi, laver man faktisk også meget 
af  sin mad selv, så det er fedt at komme her og lære mere, 
siger hun. 

Mere end det faglige

Lucas Juhl Nielsen valgte Hammerum Efterskole på et lidt 
andet grundlag. 

- Jeg er startet her, fordi jeg går efter at blive kok. Da jeg 
ledte efter efterskoler, var der ikke mange, der tilbød en ga-
stronomilinje, og derfor blev det i Hammerum, selvom jeg 

er fra Horsens. Men jeg ville også gerne lidt væk og lære at 
blive mere selvstændig, fortæller han. 

Han er faldet godt til på skolen, selvom han ikke altid har 
været glad for at gå i skole. 

Jackpot i Hammerum

 
 
 
 
 
 
 
 

AF ANNA ØSTERGAARD BJØRN anb@herningfolkeblad.dk

13 unge er i fuld sving med kageruller og mel i gastronomi-
lokalet på Hammerum Efterskole. I dag bages der københav-
nerbirkes, og lærer Didde Lind Steffer er klar til at hjælpe, 
hvis der skulle være brug for det. 

- De nyankomne elever er ikke så selvkørende endnu, men 
det bliver de efterhånden, og når jeg har fundet ud af, hvor 
meget de kan, ved jeg, hvor meget der skal skrues op for 
sværhedsgraden løbende. Vi er kommet godt fra start indtil 
videre, alle ved da, hvad gær er, fortæller hun med et smil. 

Dagens ret er ikke just den sundeste, men det er ikke uden 
omtanke, at den er blevet valgt. 

- Når vi laver sådan nogle ting her, taler vi om, hvad det 
er, og de lærer også, hvor meget margarine, der faktisk er i 
tingene. Så er de godt klar over, at man ikke bare kan spise 
løs af  det, forklarer Didde Lind Steffer.  

Det handler om mad 

Gastronomilinjen er for dem, der har en interesse for madlav-
ning, og for dem der måske drømmer om et arbejde i branchen 
senere. Det er et aktivt tilbud til dem, der ikke interesserer sig 
for de sportslinjer, som skolen også udbyder. 

Fire timer om ugen står de unge, der har valgt gastrono-
milinjen, i køkkenet.

Men det er langt fra alle timer, de skal jonglere med knive 
og kageruller. 

- Den ene halvdel af  tiden bruger vi på at lære om maden. 
Sidste uge så vi en film om brødproduktion og konservering. 

Hver onsdag svinges
KNIVE OG KAGERULLER

Gastronomilinjen på Hammerum Efterskole byder ikke kun på mad  
- den byder også på provokation, innovation og learning by doing

En sød og varm duft har spredt sig i lokalet denne formiddag, og da de mange københavnerbirkes hives ud af ovnen blive de 
gennemgået. Hvem har mon lavet de flotteste? Og selvfølgelig skal der også smages på maden.   Foto: Henrik Ole Jensen 

Drømme om fremtiden har fået Lucas og Malou til at vælge Hammerum 
Efterskole, men på skolen har de også fået noget andet, nemlig fællesskab
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Næste uge skal de lave en hel kylling, for der er mange af  dem, 
der ikke aner, hvordan man skal lave sådan en eller skære 
den. Det er vigtigt at kunne den slags ting - at bruge friske 
råvarer og spise sundt og varieret, for det, mener jeg, er med 
til at give et godt liv, siger Didde Lind Steffer. 

Køkkenet er indrettet med fire ovne og med plads til 16 
elever, så fire elever deles om hver ovn. 

Alle laver den samme ret, og det går ikke elevernes næse 
forbi, hvis en anden gruppe har lavet maden pænere eller 
bedre. 

- Jeg er glad for at se, at de har en kritisk sans, og at de 
gerne vil gøre det godt, siger Didde Lind Steffer.

Danne egne meninger

Men hun vil også provokere eleverne lidt. Provokation er stof  
til eftertanke og refleksion. Det skal blandt andet ske ved at 
vise eleverne en film om de levende råvarer. 

- De er jo i den her alder, hvor de er ved at danne sig, og så 
er det med at hælde på med læring og provokation, så de kan 
danne deres egne meninger. Fordi det er en efterskole, er der 
både tid og plads til, at eleverne kan komme og spørge ind til 
noget af  det, de har reflekteret over, og det er der, man lærer 
noget, forklarer læreren.  

På gastronomiholdet handler det altså om mere end bare, 
hvad der ender på tallerkerne morgen, middag og aften hos 
familien Danmark. 

Nye måder at lave mad på

- Didde, jeg kan slet ikke rulle dejen, den sidder fast, råber 
en af  eleverne. 

- Har du hældt mel på?, spørger Didde Lind Steffer og går 
hen til eleven.

Ganske rigtigt. Der skal langt mere mel på, og så triller 
kagerullen igen. Så har eleven lært det til næste gang.

- Jeg står ikke på nakken af  eleverne. De skal have lov til 
at sige »Det er noget lort, jeg har fået lavet i dag«, for den 
læring kan de tage med videre, så de gør noget andet næste 
gang. Nogle gange synes de sikkert også, det er træls, at jeg 

ikke bare gør det for dem i stedet for at forklare det, siger hun. 
En af  eleverne, Malou Morthorst Røn, har glutenallergi. 

Faktisk er der to på holdet med glutenallergi, og derfor er det 
nødvendigt at finde nye måder at lave maden på. Dagens ret, 
københavnerbirkes, laves med kartoffelmel. 

- Didde, skal jeg putte birkes på?
- Jeg ved ikke, om der er gluten i, så det skal du nok lade 

være med, svarer Didde Lind Steffer. 
Der går knap et minut, inden Malou Morthorst Røn er 

tilbage. Hun har googlet det, og birkes er glutenfri, så hun 
kommer birkes over alle sine københavnere. 

Tre uger inde i forløbet har Didde Lind Steffer allerede ud-
fordret eleverne, der blandt andet har fået en grundopskrift 
på boller og frie tøjler til at lave dem på den måde, de ville. I 
køkkenet i Hammerum står uden tvivl »Learning by doing« 
på menuen. 

- Man sidder ikke og hænger og ønsker sig væk i timerne 
her. Man engagerer sig i de timer, man har, og så er man selv 
herre over, hvornår man laver sine lektier. Det kan jeg rigtig 
godt lide, siger han. 

Især peger han på, at det er rart, at der er flere forskellige 
linjefag. Det giver ham en chance for at blive god til flere 
forskellige ting, også dem der ikke er »super-faglige«, som 
han udtrykker det. 

Det er to glade unge mennesker, der sidder i gastronomi-
lokalet denne dag. De deltager i undervisningen, griner og 
pjatter med de andre, og allerede et par uger inde i forløbet 
er de enige om, at fællesskabet på skolen er godt.  

- Vi er alle sammen sammen om ikke at være nye, og det 
har rystet os rigtig godt sammen, siger Malou Morthorst Røn. 

Lucas Juhl Nielsen (t.v.) og Malou Morthorst er for første 
gang kommet på egne ben på Hammerum Efterskole.  
Han er fra Horsens, hun er fra Billund. Fælles for dem,  
og alle andre på skolen, er, at de alle er nye, når skoleåret 
starter, og det er med til at ryste dem godt sammen.  

MALOUS OPSKRIFT 
PÅ GLUTENFRI 
GULERODSBOLLER
24 stk.
INGREDIENSER
½ dl Havregryn
3 dl Vand
1 dl A38
1 Æg
½ Pakke gær
1 tsk. Salt
1 spsk. Sukker
1 ½ dl Olie
ca. 100g revede gulerødder
ca. 1 spsk. Pofiber (eller Husk fiber)
300-400g glutenfri mel

Hvorfor  
har du valgt  
gastronomi
linjen? 

 | KARL EMIL VAN INGEN SCHYTT OLESEN, 15 
ÅR, 10. KLASSE:  
- Min far er kok, så jeg synes, at gastronomi-
linjen var en god mulighed, hvis jeg selv skal 
på Hotel og- Restaurantskolen senere. Det 
tænker jeg, at jeg skal. Indtil videre synes 
jeg, at det er meget godt her på skolen. Vi 
har bagt meget og lavet vores egne opskrif-
ter. Jeg håber på, at vi på et tidspunkt kan 
komme til at lave lidt mere fancy mad.  

 | EMMA SØRENSEN, 14 ÅR, 9. KLASSE: 
- Jeg har valgt linjen, fordi jeg regner med at 
skulle til Italien og åbne min egen restaurant 
der, når jeg bliver ældre. Indtil videre har vi 
lært nogle opskrifter, og hvordan man skal 
behandle en dej. Det er hyggeligt, og det er 
en god lærer, vi har fået. Jeg håber, at vi i 
løbet af året lærer, hvordan man gør tingene 
ordentligt, så det ikke ser grimt ud.

 | LAURA ØSTERMOSE, 15 ÅR, 9. KLASSE: 
- Jeg kan rigtig godt lide at lave mad, og 
jeg har overvejet at blive kok, men jeg er 
ikke helt sikker. I hvert fald tænkte jeg, at 
jeg ville noget mere med madlavning for at 
finde ud af det. Jeg kan godt lide faget, men 
vi har ikke lært så meget endnu. Jeg håber, 
at vi kommer til at lære nogle nye ting og 
eksperimentere med ting, som jeg ikke har 
prøvet før. 




