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Det er kun de dumme,
der bliver håndværkere!
Anders Nielsen er udlært tømrer og sætter som standupper fokus på at være stolt håndværker
Af Niels Henriksen

- Hver sommer, når jeg ser glade studenter i bybilledet, tænker jeg: ”Hold
kæft, hvor var det en god tid, men hvor
er det godt, at jeg læste videre og blev
håndværker”. Da jeg var færdig med at
gå på efterskole, stod jeg ved en skillevej. Det eneste, jeg vidste var, at jeg i
hvert fald ikke skulle være håndværker,
for det var kun de dumme, der blev det.
Det var ikke en holdning, jeg selv havde
skabt. Det var mine omgivelser, der gav
mig det indtryk.
35-årige Anders Nielsen stammer oprindeligt fra Næstved, hvor hans far er
mekaniker. Hjemmefra lå der lidt et pres
på ham for at vælge gymnasiet, for så
var alle veje da åbne for ham, var holdningen.
Det gjorde han så. Gik på gymnasiet.
- Tre år senere stod jeg med min studenterhue og anede stadig ikke, hvad
jeg skulle lave. Derfor valgte jeg at tage
et sabbatår med henholdsvis arbejde
og højskoleophold, indtil jeg et år senere stod i præcis samme situation.
Ikke en skid klogere. Mine folkeskolekammerater havde nu biler og ejerboliger, mens jeg havde brugt mine surt
optjente penge og min børneopsparing
på et højskoleophold, griner han.

endte i syv forskellige boligblade, og
jeg har vundet titlen som Boligmagasinets ”Årets boligstylist” i 2017. Der er
ingen af jer, der nogensinde kommer til
at bo så flot som jeg gør. Og hvis I vil
have, at jeg laver det grimt, så laver jeg
det gerne grimt for jeres skyld. Jeg er
jo bare en dum håndværker, der har
fået en opgave, smiler Anders, der
sammen med kæresten først
renoverede en lejlighed, solgte den for at kaste sig over et
endnu større renoveringsprojekt, da de købte en villa. Som
han stadig arbejder på.

vende den dårlige spiral med, at for
få vælger at blive håndværker i stedet
for at gå på gymnasiet, så skal der ske
noget markant. Jeg kunne ikke vende
det på
byggepladsen,
indså jeg.
- Jeg
v i l

Standup comedy
- Jeg har altid været fascineret af standup comedy og
elsker at stå på en scene, og
da jeg synes, at der i den grad
mangler forbilleder indenfor
håndværk, tænkte jeg, at hvis
jeg skulle differentiere mig
fra alle de andre dygtige
standup’ere i Danmark, så
kan jeg da kombinere standup med
håndværk.
Hvis vi
s ka l

rigtig gerne være med til at udbrede
den gode fortælling om at være håndværker, for hold kæft hvor er jeg glad
for det! Og tilmed er det helt vildt fedt
at være håndværker. Jeg får lov til at
opleve fredede bygninger. Jeg har fået
lov til at gå i underjordiske gange, og
jeg har oplevet udsigter, ingen andre
får lov til. Hvis dit ambitionsniveau er
højt nok, kan du, med en erhvervsuddannelse tjene lige så mange penge
du vil. Jeg bor flottere end mange af
de rige, der hyrer mig. De høje vægpaneler, stuklofterne, radiatorskjulerne,
sildebensparketgulvene. Det hele kan
jeg lave hos mig selv, og i dag sidder
jeg som 35-årig i en bolig, som mange af mine jævnaldrende med et langt
flottere CV aldrig vil have mulighed for
at købe, påpeger Anders Nielsen, der
er i fuld gang med at forberede sit nye
show, der går over scenerne til foråret,
blandt andet på Skråen i Aalborg den
17. marts.

Tømrer
- Jeg endte med at gå i lære som tømrer, hvilket er den bedste beslutning, jeg
nogensinde har truffet. Min daværende
kærestes reaktion var: ”Jamen Anders,
du er da meget bedre end det!” Men
nej, det er jeg ikke. For det ypperste, du
kan opnå, er at blive håndværker.
- Jeg ved godt, hvordan samfundet kigger på mig, og jeg oplever fordommene
gang på gang, når jeg bevæger mig
rundt i mit arbejdstøj, eller endda når
jeg udfører opgaver hos folk, der selv
har ringet efter hjælp. Jeg er tit kommet
med kvalificerede forslag til, hvordan
man opnår det flotteste byggemæssige
resultat, men jeg er af både bygherrer
og byggeledere blevet negligeret og
overset. Det har jeg det egentligt fint
med, for jeg ved godt, at det er dem,
der er gal på den. Min gamle lejlighed
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Hvis jeg skulle fremhæve skolen for andre, vil jeg helt
sikkert fortælle om, at det er en rigtig hyggelig skole
at gå på, hvor alle bliver taget godt imod og har det
godt, samtidig med, at der er gode muligheder for at
forbedre sig fagligt.
Thomas, elev på HEG
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GØR SOM OS – TAG DIN
UDDANNELSE I AARS
ELLER HOBRO
Gymnasiale uddannelser:
Hhx
Htx
Erhvervsuddannelser:
Eud/eux business
Teknologi, byggeri og transport
Fødevarer, jordbrug og oplevelser

LÆS MERE OG BOOK EN RUNDVISNING PÅ

HEGUDDANNELSER.DK

S T X og H F
Det rigtige valg
til alle tider

HF
Den fleksible færdselsåre i
uddannelsessystemet

STX
De fleste på naturvidenskab
og ingeniørstudiet kommer
fra STX

STX
Vi sender flest på
universitetet
De fleste på HUM og SAMF kommer fra STX

STX
Adgang til 328
videregående uddannelser

HF
Den største 2-årige
gymnasiale ungdomsuddannelse

Stx og hf

Der er aldrig langt til Nordjyllands største ungdomsuddannelse!
STX
Stx er den eneste gymnasie-uddannelse hvor
du frit kan vælge efter dine interesser og evner. Efter et grundforløb på 3 måneder kan
du vælge alt lige fra naturvidenskab til musikstudieretninger. På samme gymnasium har vi
nemlig:
1) Naturvidenskabelige studieretninger
2) Sproglige studieretninger
3) Samfundsfaglige studieretninger
4) Musik-studieretninger
Derfor kan du efter grundforløbet altid få det
du har mest lyst til og de bedste evner til.
Stx er også den gymnasie-uddannelse der giver dig flest valgmuligheder bagefter: Adgang
til 328 videregående uddannelser! Eller til erhvervsuddannelserne.
Fordi stx giver dig så stor frihed og så mange
muligheder, er det også den ungdomsuddannelse hvor flest elever bliver glade og gennemfører uddannelsen.
Bagefter vælger vores elever mange forskellige uddannelser. Stx er den ungdomsuddannelse der sender flest videre til naturvidenskab, ingeniøruddannelser, samfundsfaglige
uddannelser, herunder jura og økonomi, og
humanistiske uddannelser. Vi er også dem der
forbereder flest til professionsskolerne.
Stx er den ungdomsuddannelse, der giver det
bedste udgangspunkt for at starte på videregående uddannelser! En ny undersøgelse fra
Danmarks Evalueringsinstitut viser nemlig, at
stx-studenter klarer sig bedre på det første år
af de videregående uddannelser end studenter fra andre gymnasiale uddannelser.

(Kilde: ”Studerende fra stx klarer sig bedst på de videregående uddannelser”, Danmarks Evalueringsinstitut, juni 2021)

HF
HF er en praksisorienteret uddannelse, hvor
du vælger en fagpakke.
Fagpakken forbereder dig til en bestemt uddannelse, for eksempel som pædagog, sygeplejerske eller en teknisk uddannelse.
Derfor kan du på hf nemt finde en fagpakke
der passer til dine evner og interesser.
Hf’s fag giver dig adgang til at søge de fleste
uddannelser.
Fælles for stx og hf
Stx og hf er de mest søgte ungdomsuddannelser i Danmark. Vores uddannelser er
kendt for deres ungdomskultur som mange
unge holder af, og som mange voksne aldrig
har glemt. Den bliver du en del af ved at søge stx
eller hf.
Der findes stx og hf overalt i Nordjylland så du
ikke behøver at have langt til din ungdomsuddannelse.
Du kan læse om studieretninger og hfpakker på vores hjemmesider (bemærk at
ikke alle har hf).
Til januar er der Åbent Hus hvor du kan se
skolerne, møde lærere og elever og høre om
den enkelte skoles tilbud. Du kan finde tidspunkterne på vores hjemmesider.

Frederikshavn Gymnasium
STX, HF & MARITIM STUDENT
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Lyst, mod og nysgerrighed
Studievalg Danmark vejleder primært elever i gymnasier og på HF om uddannelsesmuligheder
Af Niels Henriksen

Mange af de unge, der begynder på
en gymnasial uddannelse eller på HF,
har ingen færdig idé om, hvad de gerne
vil beskæftige sig, når eksamen er vel
overstået. Så er det godt, at hjælpen er
lige ved hånden. Studievalg Danmark
er nemlig en national vejledningsinstitution, der kan vejlede eleverne mod
en mulig uddannelse og efterfølgende
karriere.
- Formålet med vores vejledning er at
give eleverne lyst, mod og nysgerrighed til at udforske og håndtere overgange og valg af uddannelse, når de
står med huen på hovedet, forklarer
Gitte Dybdal, der er centerleder hos
Studievalg Danmark, Center Nordjylland. Vejledningscentret har til huse
i Slotsgade, Aalborg, hvor eleverne
har mulighed for at booke en tid til en
personlig samtaler om uddannelse og

(Foto: Brønderslev Gymnasium)

karrieremuligheder, også hvis de vælger at holde sabbat. Vejledningen retter sig imod elever på STX, HHX, HTX,
HF, IB, EUX og elever, der er på en erhvervsuddannelse. Eleverne går således på gymnasiet, på VUC eller på en
erhvervsskole.
Booke en samtale
- Men vi er også synlige på skolerne
under hele uddannelsesforløbet. Eleverne møder os til forskellige arrangementer, og de har også mulighed for at
booke en personlig samtale med vores
uddannede vejledere, på skolen eller i
Slotsgade. Under samtalerne opfordrer
vi eleverne til at kigge indad og gøre sig
klart, hvem de er, og hvad deres interesser peger i retning af. Måske går
drømmen i retning af at uddanne sig
til læge, men karaktergennemsnittet
rækker ikke helt. Vores vejledere skal på
ingen måde slukke drømme, men med
deres omfattende viden om uddannelser og muligheder, skal de få de unge til

at reflektere og sammen måske se andre veje i sundhedssektoren eller på et
helt andet område, påpeger Gitte Dybdal, der opfordrer forældrene til at tale
med deres barn om valg af uddannelse.
- Allerede når de unge skal vælge studieretning, er der en række spørgsmål,
de bør afklare. Hvad er den unge god
til? Hvilke fag er den unge glad for?
Hvad går interesserne i retning af –
både i skolen og i fritiden? Har den
unge allerede gjort sig nogle tanker om,
hvilken slags uddannelse der kunne
være interessant? Eller hvilken type job
der er attraktivt?
Over 400 muligheder
- Det vigtigste er, at man er nysgerrig
og undersøger de forskellige muligheder og får snakket om, hvilken retning
der føles rigtig. Der er flere end 400
forskellige videregående uddannelser i Danmark, som fordeler sig på
erhvervsakademi, professionsbachelor og universitetsuddannelser, hertil

kommer erhvervsuddannelserne, og
det er derfor vigtigt, at den unge, som
regel sammen med forældrene, udforsker de mange muligheder og pejler sig
ind på, hvad der potentielt kunne være
interessant.
- Studievalg Danmark vejleder om alle
typer videregående uddannelser og fra
2021 også om erhvervsuddannelser.
Derfor stilles der naturligvis store krav
til vores vejledere, som løbende supplerer deres kompetencer, så vi altid er
opdateret med den nyeste viden, gør
Gitte Dybdal opmærksom på.
- Og til forældrene: Husk at det er i orden, at dit barn er i tvivl – det er faktisk
en forudsætning for at blive klogere,
påpeger hun.

Ungdomskort
giver dig råd
til mere

NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE
En stærk landbrugsskole med høj faglighed og
et stærkt sammenhold.
Drømmer du om at arbejde med landbrug, så er Nordjyllands
Landbrugsskole, Lundbæk det oplagte valg!
Fra grundforløb til lederuddannelse får du, hos os, den nyeste viden
om landbrug fra passionerede undervisere, der ved, at teori og
praksis skal følges ad.

Med et Ungdomskort fra NT kan
du rejse så tosset, du vil, med
busser og tog i hele Nordjylland
for en fast lav månedlig pris. Du
skal ikke betale ekstra, uanset
hvor meget du rejser, og uanset
hvornår du rejser. Ungdomskort
giver også adgang til store
rabatter på rejser med bus, tog
og metro i resten af Danmark.
Læs mere på
Mitungdomskort.dk
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For at gøre DIN uddannelse så god som mulig samarbejder vi med
dygtige landmænd og landets førende rådgivere - og så har vi det
sjovt imens!
Bliv klædt på til succes i landbruget - vælg Nordjyllands
Landbrugsskole, Lundbæk.
Kontakt os:
Tlf.:
98351800
Web: www.njylls.dk

NORDJYLLANDS
LANDBRUGSSKOLE
LUNDBÆK

Fast lav
månedlig pris

Fri transport med
alle busser og tog i
Region Nordjylland

Nem bestilling,
betaling og
fornyelse på
Mitungdomskort.dk

Vælg GRØNT

januar og august

Vi er vilde med fiskeri
På Fiskeriskolen finder du alle os, der er vilde med
fiskeri og sejlads i alle afskygninger.

– også når det gælder din uddannelse

Os der nyder at være på havet på solrige sommerdage med blikstille
vand, men som bestemt også får et kick ud af en god frisk vind
og mere rørte vande. Os der har øje for en god sild, og som
ikke synes, at en torsk er dum. Og os, der er klar til at
stævne ud før solopgang, så vi kan vende hjem med
friskfangede fisk til de danske middagsborde.

Kontakt

Fiskeriskolen for
yderligere info om
uddannelse og forløb mm.
Telefon 9691 9230
eller besøg os på
fiskeriskolen.dk

Vild med maskiner,
teknologi og jord
under neglene?

Så bliv jordbrugsmaskinfører hos JU Århus
Husk, at du har mulighed for at bo på vores hyggelige skolehjem.

Fiskeriskolen · Thyborøn
Ærøvej 9 // 7680 Thyborøn //
Telefon: 96 91 92 30 // info@fiskeriskolen.dk
www.fiskeriskolen.dk

EUX VELFÆRD
HUEN TIL DIG, DER VIL ARBEJDE MED MENNESKER!

Bliv social- og sundhedsassistent

og student PÅ ÉN GANG

Med EUX Velfærd kan du arbejde som
social- og sundhedsassistent eller du
kan læse videre på mere end 140 videregående uddannelser – fx politibetjent,
jordemoder, sygeplejerske osv.

EUX VELFÆRD ER FOR DIG, DER:

• Er målrettet
• Vil arbejde med mennesker
• Vil være teoretisk OG praktisk stærk
• Vil have gode muligheder for job- og videreuddannelse

SØG INDEN 1. MARTS OG START TIL AUGUST

LÆS MERE PÅ SOSUNORD.DK

Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

Ehvervsuddannelse med særligt gode muligheder:

Struktør
Anlægsstruktør

Bygningsstruktør

Psst... Vil du skabe noget stort?
Få nem adgang til læreplads og job bagefter?
Og tjene kassen, fordi du valgte den helt rigtige,
eftertragtede uddannelse?
Måske siger jobbet som STRUKTØR dig meget lidt – som i
ingenting. Måske ved du ikke, hvad Storebæltsbroen, det
nye universitetshospital i Aalborg Øst og Musikkens Hus
har til fælles?
Svaret er: Anlægs- og bygningsstruktører er
vigtige medarbejdere i byggerierne.
Vær med, når vi har opstart d. 17. januar 2022.
Jeg hjælper dig gerne i gang:
Sanne Ringberg Franzen
Studievejleder
Tlf.: 9633 2204
E-mail: srf@amunordjylland.dk

Virksomheder søger struktørlærlinge
Se hvilke her: amunordjylland.dk/virksomheder-mangler-elever

Hos os kan du også blive:
• Anlægsgartner • Ejendomsservicetekniker • Elektronikoperatør • Godschauffør • Industrioperatør
• Lageroperatør • Serviceassistent / rengøringstekniker • Greenkeeper / Groundsman

Sofievej 61 | 9000 Aalborg | Tlf. 9633 2211 | www.amunordjylland.dk
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Kurven peger kun
opad for EUX
Antallet af elever, der kombinerer det faglige med en gymnasial uddannelse,
er næsten tredoblet på seks år på EUC Nord i Hjørring
Af Niels Henriksen

På det første hold var de cirka 30. Nu
er der op mod 80. I løbet af de seks år,
som erhvervsskolen EUC Nord i Hjørring har udbudt EUX – kombinationen
af en faglig og gymnasial uddannelse –
er elevtallet næsten tredoblet, og kurven peger kun opad.
- EUX blev første gang udbudt i 2015,
og vi kunne hylde de første EUX-studenter i 2019, fortæller studieleder for
EUX på EUC Nord i Hjørring, Vibeke
Trillingsgaard.
- EUX-uddannelsen varer fem år og er
bygget op, således at eleverne begynder i Grundforløb 1, som varer i 20 uger.
Her stifter de bekendtskab med de forskellige faglige retninger. På Grundforløb 2, som også varer i 20 uger, vælger
de den retning, som de ønsker at uddanne sig i eksempelvis murer. Herefter
følger hovedforløbet, og på EUC Nord
tilbyder vi EUX-hovedforløb indenfor
tømrer, murer, elektriker, bygningssnedker, møbelsnedker, bygningsmaler
og som det eneste sted i Danmark også
skibsmontør.
Bogligt og fagligt
- Hovedforløbet, der varer i fire år,
veksler mellem ophold hos elevens
mester i et halvt år og ophold på skolen
i et halvt år. Opholdet på skolen veksler
igen mellem boglig undervisning i de
gymnasiale fag og ophold i værksted,
hvor eleverne undervises i de håndværksfag.
- Hovedforløbet afsluttes med et eksamensprojekt, som omfatter både værkstedsundervisning og gymnasiale fag.
Eleverne skal forsvare deres projekt, og
kan sætte studenterhuen på hovedet
akkurat som andre studenter. Uddannelsen er dog først helt afsluttet, når
eleven yderlige består sin svendeprøve, som afvikles til slut, påpeger Vibeke
Trillingsgaard, der er dybt imponeret af
de unge, der vælger at kombinere det
faglige med det boglige på højt niveau.
Mega seje elever
- Jeg synes, at vores studerende er
mega seje, for der bliver stillet virkelig høje krav til dem. Vi oplever, at
EUX-eleverne er meget målrettede. For
det første tager de jo en ganske almindelig håndværksmæssig uddannelse
i et fag, de allerede tidligt har valgt.

Samtidig tager de en gymnasieuddannelse, hvor de boglige udfordringer
er på akkurat samme høje niveau
som de andre gymnasiale uddannelser.
Undervisningen
er bare enormt komprimeret
med kun 20 uger ad gangen,
så de kommer virkelig ikke sovende til deres uddannelse,
og de modnes helt vildt meget
i løbet af de fem år, fastslår
hun.
Har en plan
- Mange af vores EUX-elever har
en plan, når de begynder. En del af
dem har allerede overvejet at læse
videre og tænker, at det er godt at
have en håndværksmæssig ballast, hvis de f. eks. vil være
arkitekt, ingeniør,
maskinmester eller bygningskonstruktør.
Håndværket vil klart
give dem en fordel
i forhold til at have
en forståelse for og
kunne sætte sig ind i
mekanismer på eksempelvis byggepladsen, og hvad der
rent praktisk kan lade sig gøre. Andre
vælger f. eks. at bruge deres håndværk som afsæt til at blive selvstændig
og tænker, at de boglige kompetencer
vil hjælpe dem på deres vej.
- Eleverne på EUX får løn efter Grundforløb 2 og skal således ikke nøjes med
SU. Det vil sige, at de allerede tidligt i
deres uddannelse tjener penge, og der
hvor andre studenter måske tager et
sabbatår eller to, kan EUX’erne tjene en
god løn som faglærte håndværkere, da
uddannelsen jo også er kompetencegivende. Eleverne står dermed godt rustet også til et eventuelt videre uddannelsesforløb, gør Vibeke Trillingsgaard
opmærksom på.

ANNONCE

Abdel Kader Bay sammen med leder af hjemme- og sygeplejen i Løgstør Louise Post (i midten) og elevvejleder Anita Larsen. Foto: Vesthimmerlands Kommune.

Individuelle forløb fastholder
SOSU-elever i uddannelse
Abdel Kader Bay er netop blevet fastansat i Vesthimmerlands Kommune efter et individuelt
tilpasset uddannelsesforløb
Af Niels Henriksen

Kontrasten kunne næppe være meget
større, da Abdel Kader Bay sammen
med hustru og tre børn for fem år siden
flygtede fra krigens rædsler i Syrien til
hyggelige Løgstør i Danmark. Hjemme
i Syrien var han højt uddannet og arbejdede som børnelæge. I Danmark havde
han pludselig intet fagligt ståsted, men
i kraft af en uddannelse om social- og
sundhedshjælper har han nu igen tilknytning til sundhedssystemet.
- På grund af krigen har det ikke været muligt for mig at få mine papirer til
Danmark, så jeg kan ikke arbejde som
læge her, forklarer 51-årige Abdel Kader Bay, der netop har gennemgået
uddannelsen til social- og sundhedshjælper og efterfølgende har fået fast
arbejde hos hjemmeplejen i Vesthimmerlands Kommune med arbejdssted
i Løgstør.

Individuelt
- I Vesthimmerlands Kommune tager vi
imod eleverne med åbne arme. Vi behandler dem alle sammen ens, ved at
behandle dem forskelligt. For vores elever kommer med meget forskellig baggrund. Nogle enkelte kommer direkte
fra folkeskolen, men de fleste bringer
masser af erhvervserfaring med fra andre brancher. Derfor gennemgår vores
elever også alle et individuelt tilrettelagt
forløb, hvor vi tager afsæt i præcis deres forhold, deres kompetencer, styrker og eventuelle udfordringer. Abdel
har eksempelvis i kraft af sin uddannelse og sit arbejde som læge masser
af empati overfor andre og er god til at
skabe relation med mennesker. Men
hans sproglige udfordringer betød, at vi
sammen valgte at forlænge hans forløb
individuelt, fordi både Abdel og vi rigtigt
gerne ville have ham til at lykkes, forklarer elevvejleder Anita Larsen.

Rigtig beslutning
For Abdel Kader Bay har uddannelsen
som social og sundhedshjælper været
den helt rigtige beslutning.
- Jeg kan ikke udnytte mine lægelige
kompetencer, men jeg kan bruge min
lyst til kontakt med andre og tale med
andre mennesker. Jeg læser dansk og
forstår det meste, men det kniber en
gang imellem med udtalen, smiler Abdel, der er glad for at bo i Løgstør, hvor
han bl.a. er frivillig i den lokale afdeling
af Røde Kors.
- I Vesthimmerlands Kommune er vi
meget interesseret i at få nye elever
som social- og sundhedshjælper og
social- og sundhedsassistent. Jeg glæder mig over, at vi nu har ansat Abdel i
en fast stilling, og at vi allerede har sagt
velkommen til yderligere tre elever,
men vi har stadig ubesatte elevstillinger i kommunen, påpeger Louise Post,
der er leder af hjemme- og sygeplejen
i Løgstør.

Social- og sundhedshjælper uddannelsen

Uddannelsen til social- og
sundhedshjælper begynder på
Grundforløb 2 med et forløb
på 20 uger. Dette forløb skal
bestås for at blive optaget på
SSH-uddannelsen.
Uddannelsen varer 14 måneder, fordelt på 40 ugers praktik
og 17 ugers skoleforløb.
Praktikforløbet består af 2 praktikker.
Under praktikken kommer eleven bl.a. til at arbejde med at
yde pleje og omsorg til borgere,
rehabilitering, rådgive om kost
og ergonomi og hjælpe borgere
med digital kommunikation.
Som elev i Vesthimmerlands
Kommune er der garanti for
praktikplads, og eleven får løn
under uddannelsen.
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PMU lægger skinnerne
mod elevernes voksenliv
Helhedsorienteret pædagogik og nærvær er med til skabe succes for unge med særlige behov

Med nærvær, omsorg, struktur og løbende evaluering af elevernes mål er
PMU en tryg vej mod voksenlivet for
en gruppe af unge med særlige behov. Nogle har medfødt hjerneskade,
diagnoser inden for psykiatrien, ADHD,
autisme eller f. eks. Asperger. Andre
har ingen diagnoser, men er vokset op
i ressourcesvage familier. Og alle har
brug for et individuelt tilrettelagt forløb.
- Hos PMU kan vi lægge skinnerne
ud på vej mod deres voksenliv. Vores
elever har brug for struktur og forudsigelighed, og efter en grundig dialog
med de unge og deres forældre kan vi
hjælpe med at udstikke en retning for
den unge. En retning som dog aldrig
er mere fast, end den kan justeres hen
ad vejen, hvis det viser sig behov for at
ændre målet, forklarer socialrådgiver
Helle Olsen.

den unge det. Måske skal der så ikke
stilles helt så store krav på værkstedet
næste dag, supplerer forstander Solveig Vejen.
PMU i Sindal står for Praktisk Medhjælper Udvikling og har eksisteret i mere
end 30 år. PMU rummer således en
unik viden og erfaring med netop de
unge, der af mange forskellige årsager har særlige behov. Den viden bliver
løbende suppleret med yderligere uddannelse men også i kraft af minutiøse
observationer og deling af viden om de
unge, der er visiteret til PMU af deres
respektive hjemkommuner.
- Vi har en stab af engagerede medarbejdere, der interesserer sig for vores
unge og gerne går den ekstra meter,
hvis der er behov for det. Vi tager eksempelvis med dem til tandlæge eller
læge og hjælper dem med andre praktiske gøremål, som vi har mulighed for,
når de bor hos os, påpeger Solveig Vejen.

Helhedsorienteret
- Vi arbejder med en helhedsorienteret
pædagogik, hvor nærvær og omsorg er
helt centrale elementer. Når vores unge
bor hos os, står vi til rådighed 24/7, og
vi er altid tæt på de dem. Hvis kærestesorger eller et nederlag i fodbold truer
med at vælte læsset, ved alle omkring

Kaptajner i eget liv
- Vi har kun de unge til låns i de tre år,
som de typisk tilbringer på PMU i forbindelse med ungdomsuddannelsen
STU – Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. PMUs værksteder er en
kravlegård eller øvebane, hvor de unge
i trygge rammer kan lære at blive kap-

Af Niels Henriksen

tajn i deres eget liv og forberede sig på
at blive gode, selvhjulpne samfundsborgere. Foruden de faglige kompetencer kan vi også igennem et varieret
udbud af fritidsaktiviteter lære de unge
at kende værdien af sociale fællesskaber og dermed måske for første gang i
deres liv få et ungdomsliv.
PMU har 11 produktionsværksteder,
der fremstiller produkter, som efterfølgende sælges til kunder i store dele af
Jylland, eller som tilbyder serviceydelser. Det vil sige, at de unge føler, at de
har et rigtigt arbejde, som giver dem
både værdi og stolthed. Og ruster dem
til at komme ud i praktik hos en af de
rigtigt mange virksomheder, som gerne
stiller sig til rådighed for de unge.
Til rådighed 24/7
- Vi gør en meget stor indsats for at finde det rigtige match mellem den unge
og en relevant virksomhed, og vi står
naturligvis til rådighed 24 timer i døgnet for både den unge og for praktikstedet, hvis de har noget, de gerne drøfte
med os. Efterfølgende har vi den store
glæde at se, at en del af vores unge rent
faktisk får tilbudt et fast arbejde. Det
er meget stort for dem og for os, smiler praktikvejlederne Lisbeth Holst og
Hanne Knudsen.
- Foruden den tre-årige STU tilbyder

vi også individuelle ressourceforløb
for unge og afklaring til job i forhold til
Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats,
lige som det naturligvis heller ikke er
en betingelse for optagelse på PMU, at
de unge bor her, gør STU-koordinator
Wenche Eliassen opmærksom på.

Tilbud til folkeskoler
Som noget helt nyt tilbyder
PMU nu også forløb for folkeskoleelever, der trænger til at
komme lidt væk fra bøgerne og
få de boglige kundskaber i f. eks.
dansk og matematik ind gennem arbejde med hænderne.
- Vi har netop indledt et samarbejde med Sindal Skole, hvor
elever derfra har mulighed for
at komme hos os og arbejde i
værkstederne to dage om ugen,
fortæller forstander Solveig
Vejen og tilfører, at tilbuddet
naturligvis retter sig mod alle
folkeskoler.
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UDDANNELSE MED JOBGARANTI

Akademi garanterer job
efter endt uddannelse
Beauty and Style uddanner flere end halvdelen af alle danske kosmetologer og desuden frisører på egne
skoler.
Efter mere end 30 år i branchen er Beauty
and Style en anerkendt og respekteret uddannelse med fagligt dygtige elever. Der
er efterspørgsel på eleverne hvilket gør at
Beauty and Style kan tilbyde jobgaranti efter
endt uddannelse.
Beauty and Style har skoler i København,
Odense, Kolding, Aarhus og Aalborg.
- Vi åbnede den første skole i Odense for
mere end 30 år siden, og i løbet af få år slog
vi dørene op til vores uddannelse som kosmetolog i hele landet - København, Kolding,
Aarhus og Aalborg. Efterfølgende har vi åbnet
op for frisøruddannelsen i Aalborg, Aarhus,
Kolding og Odense, fortæller administrerende
direktør Jonas Markou. Uddannelsen som
kosmetolog hos Beauty and Style varer 1-2 år
på henholdsvis dag-, deltids- eller aftenhold
mens frisøruddannelsen varer to år.
PRAKTISK UDGANGSPUNKT
- Til forskel fra de uddannelser, der tilbydes
på de traditionelle erhvervsskoler,
hvor eleverne har en række skolefag, tager vi
et helt andet, praktisk udgangspunkt. Vores
uddannelser er tilrettelagt efter det gamle
mesterlære-princip med fokus på den enkelte
elev og på den praktiske læring. Hos os lærer
eleverne i høj grad gennem deres hænder
suppleret med en solid teori både om teknikker og produkter.
Det praktiske pensum er lige så fyldestgøende som på erhvervsskolerne, understreger Jonas Markou, der glæder sig over,
at eleverne melder tilbage, at de synes, uddannelsen er særdeles kompetent og rele-

vant, at underviserne er meget dygtige, og at
undervisningen er udfordrende, fordi den både
handler om at tilegne sig håndværket og
afprøve kundskaberne og teknikken i praksis.
ELEVBEHANDLINGER
- Sideløbende med den teoretiske og praktiske undervisning arbejder eleverne nemlig
hver dag med elevbehandlinger. Vi gennemfører mere end 100.000 elevbehandlinger
på vores 5 skoler årligt. Her kan byens borgere booke en tid fra vores hjemmeside
www.beautyandstyle.dk, og så kan de møde
op og blive behandlet til en rigtig fornuftig
pris af vores elever og under kyndig vejledning af vores erfarne og dygtige undervisere.
- Med elevbehandlingerne får eleverne ikke
kun erfaring i udføre ansigtsbehandlinger,
lægge make-up og klippe. De bliver automatisk også trænet i at modtage kunder,
afslutte behandlingen professionelt og eventuelt genbooke kunderne. Målet med vores
undervisning er at gøre eleverne erhvervsparate.
FLEKSIBLE UDDANNELSER
- På vores skoler er uddannelserne tilrettelagt meget fleksibelt med mulighed for at
gå på daghold, på aftenhold eller på deltid.
Eleverne skal være fyldt 18 år, når de går til
eksamen, og 80 pct. af eleverne er typisk mellem 20 og 40 år. Nogle har i forvejen en faglig
uddannelse, nogle har en længerevarende
uddannelse og for de ældste elever gælder
det tit, at de udlever en pigedrøm om at blive
frisør eller kosmetolog.

JOBMULIGHEDER
- Mange får job på en hudplejeklinik eller hos
en frisørmester. Nogle får job på et spa, et
spa-hotel eller i kosmetikafdelingen i et stormagasin. I kraft af vores meget store netværk
kan vi endda garantere, at alle elever, der
gennemfører vores uddannelser har et job
efterfølgende.
For de elever, der går med en drøm om at
åbne egen klinik eller salon, kan vi tilbyde supplerende kurser, hvor de bl.a. lærer mere om
salg, økonomi, personaleledelse og marketing, således at de står godt rustet til at få
foden under eget bord, siger Jonas Markou.
Med skoler i nogle af landets største byer er
Beauty and Style en markant del af lokalsamfundet, og sammen med flere af landets kom
muner har akademiet gennemført en række
projekter bl.a. med integration, kurser for
ledige eller borgere med specielle udfordringer.

Kontakt os på www.beautyandstyle.dk
samt telefon 7022 0232
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Filuca Andersen og Bertil Hansen bor på college, mens de går på Fjerritslev Gymnasium.

Gymnasiet ligner efterskolen
Filuca og Bertil har begge gået på efterskole og valgte Fjerritslev Gymnasium,
fordi de kan bo på college og få en ungdomsuddannelse
Af Niels Henriksen

- Når først du har prøvet at flytte hjemmefra, så flytter du ikke hjem igen. Sådan tror jeg, at de fleste efterskoleelever har det.
Sådan siger 16-årige Filuca Andersen,
der oprindeligt kommer fra Horsens,
men som har boet og gået i skole lidt
nord for Barcelona i Spanien.
- Jeg har gået i skole i tre år i Spanien og havde ikke lyst til at fortsætte
på det, der er spaniernes gymnasium.
Derfor valgte jeg at komme på Han
Herred Efterskole ved Fjerritslev, hvor
min mormor bor. Af samme grund var
det også lidt oplagt for mig at fortsætte på Fjerritslev Gymnasium, hvor jeg
netop er begyndt i 1. g. Både fordi det
er muligt at bo på gymnasiets college,
og fordi det er rart nok at have familie i
byen, påpeger hun.
17-årige Bertil Hansen fra Ry ved Skanderborg har gået på Femmøller Efterskole ved Ebeltoft og var som Filuca
ikke klar til at flytte hjem til forældrene
igen. Han går på HHX på Fjerritslev
Gymnasium på andet år og har således
ikke boet hjemme hos familien i mere
end to år.
- Jeg var allerede tidligt klar til at flytte hjemmefra, og valget faldt på Fjerritslev Gymnasium, dels fordi kollegiet
her kunne byde på de suverænt bedste
faciliteter – byggeriet er ret nyt, og så
er det muligt at få boligtilskud – og dels

fordi det ret unikt var muligt at vælge
E-sport som linjefag, fortæller Bertil,
der også hæfter sig ved, at det som college-elev altid er muligt at få hjælp og
støtte af den pædagog, der er ansat på
college.
I og omkring Han Herred er der mange efterskoler, og ved at tilbyde linjer
og aktiviteter, som de unge kender fra
efterskolen, og som betyder, at de kan
fortsætte efterskolelivet på deres ungdomsuddannelse, er det oplagt for skolen at være efterskolernes gymnasium.
- Vi betragter os som efterskolernes
gymnasium, fordi vi har så mange lighedspunkter med efterskolen. Dels kan
eleverne jo bo her, mens de gennemfø-

rer deres ungdomsuddannelse, dels er
vi med blot 370 elever et lille gymnasium, og endelig er det muligt at benytte
mange fritidstilbud på tværs af klasseskel og årgange, forklarer rektor Mikkjal
N. Helmsdal.
I 2017 tilbød Fjerritslev Gymnasium, at
to af eleverne kunne bo i byen i forbindelse med deres ungdomsuddannelse.
De to elever boede på vandrerhjemmet, men måtte rømme deres værelser,
når der kom andre gæster i weekenderne. Alligevel kom successen prompte i
hus. Værelser på Fjerritslev Kro og i en
tilbygning til kroen blev taget i brug.
Også her blev alle senge snart belagt,
så gymnasiet gik i samarbejde med bo-

ligorganisationen Domea i gang med at
opføre yderligere 40 ungdomsboliger
og et fælleshus umiddelbart ved siden
af gymnasiet.
Domea udlejede straks alle de 25 kvm
store lejligheder, og i dag bor yderligere
28 elever på kroen.
- Successen fik os til sammen med
Domea at søsætte et nyt projekt med
36 boliger, som forventes at stå klar til
sommeren 2022, samtidig med at vi
formentlig udfaser kroen som college,
fortæller rektor Mikkjal N. Helmsdal, der
noterer, at flere kommende elever allerede har udtrykt interesse for at flytte
ind i de nye college-boliger.

- Vi betragter os som efterskolernes gymnasium, fordi vi
har så mange lighedspunkter
med efterskolen, siger rektor
Mikkjal N. Helmsdal.
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Klassisk efterskole med
moderne twist
På Han Herred Efterskole er fællesskab og identitetsdannelse centrale omdrejningspunkter på vej mod voksenlivet
og håndbold til dance fitness og klatring.

Af Niels Henriksen

Et år med fællesskab og venskaber for
livet. Et år med både faglig og personlig
udvikling. Et år med masser af bevægelse sammen med andre unge. Og et
år sammen med voksne der brænder
for at være tæt på den enkelte og de
139 andre, der går på skolen. Og så lige
en tur på ski oven i.
Hvis det lyder spændende, så er Han
Herred Efterskole bare tre kilometer fra
Fjerritslev helt sikkert et besøg værd.
Skolen er på én gang en klassisk efterskole – stiftet i 1959 - og en super
moderne skole med lækre faciliteter og
en usædvanlig bred vifte af faglige valg
– uanset om interessen går i retning af
sport, musik eller eksempelvis noget
mere håndværkspræget.
- Desuden kan vi som noget ganske
unikt tilbyde eleverne ekstra fordybelse i vores First-fag, som foruden håndbold, fodbold og spring også er engelsk
med afsæt i det amerikanske, og hvor
en 10 dages brugerbetalt tur til 10.000
kr. til USA er kulminationen, fortæller
forstander Svend Aage Nielsen.
Værdier
- Vi betragter os selv som en klassisk
men meget bred efterskole, som hviler på et solidt fundament af især fem

værdier, nemlig Identitetsdannelse,
Fællesskab, Bevægelsesglæde, Fagligt
engagement og sidst men ikke mindst
Autentiske voksne.
- Vi betragter Identitetsdannelse som
den vigtigste værdi, for det er her, vi
giver rum for en bred almendannelse
med personlig, faglig og social udvikling i mødet med andre. Vi tager afsæt
i den enkelte elevs udgangspunkt og
sætter sammen med eleven et mål,
som vi evaluerer henad vejen.
- Et forpligtende og meningsfuldt fællesskab ligger dybt i efterskolens DNA.
Her lærer eleverne bl.a. respekt for
forskellighed og at vise tillid og tole-

rance. Vi ønsker, at eleverne gennem
skoleforløbet er aktive og får skabt et
grundlag for livslang glæde ved bevægelse. Endelig vægter vi det faglige
engagement højt. Eleverne har ikke så
mange lektier for. Til gengæld forventer vi, at de er aktive og engagerede i
timerne, understreger forstanderen og
tilføjer, at for at opfylde værdierne kræves der nogle autentiske voksne, som
brænder for efterskolen og for at være
nærværende overfor den enkelte og for
fællesskabet.
Idræt og bevægelse kan fylde meget
på skemaet på Han Herred Efterskole,
hvor eleverne kan vælge alt fra fodbold

Valgfag
- Eleverne vælger fag tre gange om
året, og det er vigtigt at understrege,
at de ikke behøver at være elitære. Det
aller vigtigste er, at de har lysten til at
lære. For dem, der brænder ekstra for
f. eks. håndbold, fodbold eller spring
er det muligt at vælge fagene i Firstudgaven. Det betyder, at de har fagene
tre gange om ugen i i alt tre timer.
- Det samme gælder for American, som
er så populært, at omkring halvdelen
af eleverne vælger faget med udsigt
til en spændende tur til USA, hvor eleverne får set de største seværdigheder
i Washington DC og efterfølgende besøger en high school i Kentucky, hvor
de indkvarteres privat hos amerikanske
familier, forklarer Svend Aage Nielsen.
Han glæder sig over, at tidligere elevers
positive oplevelser på Han Herred Efterskole ofte baner vejen for nye elever,
således at skolen år efter år kan melde
om alt belagt.
Langt de fleste af eleverne kommer
fra Nordjylland, og de vælger at bruge
deres 9. eller 10. skoleår på efterskolen,
inden de fortsætter på en ungdomsuddannelse - en oplevelse for livet rigere.

Ny Almen efterskole
fra august 2022
HjælpeGuide

Helle for fællesskab og udvikling

En ny chance – en unik mulighed

Kom og vær en del af vores fællesskab og
mød nye venner.

Nyt
STU-tilbud
påverden, gourmet, skak, selvforsvar,
psykologi,
fysikkens
design - mfl. Helle
Efterskolen

Efterskoleophold for sent udviklede unge

Bredt udvalg af valgfag b.la: E-Sport, innovation, sprog,

Helle for fællesskab og udvikling

Efterskoleophold
Du
møder en prøvefri skole for sent udviklede unge
med praktiske og kreative
værksteder
hvor vien del af vores fællesskab og
Kom ogogvær
sammen
har fokus
på din
mød nye
venner.
personlige udvikling og
livsglæde.
Du møder en prøvefri skole med praktiske
ogmeget
kreative
værksteder og hvor vi sammen
Læs
mere om
hartilbud
fokus
vores
på: på din personlige udvikling og
www.efterskolenhelle.dk
livsglæde.
Læs meget mere om vores tilbud på:
www.efterskolenhelle.dk

Her får du er
mulighed
for forløb
at dyrke
HjælpeGuide
et flerårigt
fordine interesser og styrke
dine kompetencer, og blive godt klædt på til en ungdomsunge
med interesse for turisme og
uddannelse.
service. Der er bopligt, og gennem
undervisning,
og jobtræning
Vi ønsker atboskabe
lyst til læring, hvor trivsel, faglighed og
anerkendelse
er grundstammen.
samt
individuel vejledning
hjælpes
den unge på rette vej – mod en
Har du et ønske om at reservere en plads til aug. 2022 eller
meningsfuld
tilværelse.

høre mere – send os en kort mail med kontakt oplysninger og
du vil høre fra os, med henblik på optagelses samtale
HjælpeGuide
optager fire unge årligt,
og rundvisning.

og der er optagelse året rundt.

Særlig fokus på højt begavede unge

Yderligere information,
tlf. 8638 4466

Efterskolen Helle, Dyrehavevej 28, 8500 Grenaa
Løgstørvej 170 - DK - 9610 Nørager
www.efterskolenhelle.dk

info@davinciacademy.dk - www.davinciacademy.dk

LEDIGE PLADSER
TIL 22/23

KOM TIL EFTERSKOLERNES DAG
SØNDAG D. 26. SEPTEMBER
KL. 13-20

LINJER:
KUNST & DESIGN
TRIATLON
OUTDOOR
VOLLEY
MASSER AF
ESPORT
VALGFAG
MUSIK

+

Vesterbølle Efterskole / Sognevejen 300 / 9631 Gedsted / Vesterbølle / 98645380 / v-e.dk

Efterskolernes dag
Åbent hus d. 26/9 kl. 13-17
9. eller 10. klasse

Linjefag:

Bedre
brobygning
Af Niels Henriksen

For nogle efterskoler fungerer den obligatoriske brobygning i 10. klasse godt,
men ikke alle har den oplevelse. Nogle
steder bliver brobygningen reduceret
til det, Efterskolernes formand Torben
Vind Rasmussen kalder ’sodavandsbesøg’ på ungdomsuddannelserne, hvor
eleverne i værste fald får for alt for lidt
med sig hjem.
Efterskolerne har igennem mange
år ikke forsømt at påpege problemet
overfor skiftende politikere, men foreløbig uden held. Derfor har Danske
Erhvervsskoler og -Gymnasier og Efterskolerne besluttede at indgå i et
samarbejde for sammen at løfte kvaliteten af brobygningen.

• Gastronomi
- bliv kok i din egen restaurant
• Bager/konditor
- åben dit eget konditori
• Musiker
- med bandet på turné
• Esport
- talentudvikling
• Mode & Design
- design dit eget tøj

- Det, at vi nu går i front sammen, er
ikke ud fra et ønske om at få mere brobygning. Det handler om, at vi vil skabe bedre kvalitet, understreger Torben
Vind Rasmussen overfor Efterskoleforeningens hjemmeside.
- Vi skal væk fra det klichéagtige billede af, at gymnasiet er den eneste rigtige vej. I grundskolen er der masser
af unge menneskers talent, som ikke
bliver foldet ud, fordi de aldrig får lov til
at bruge deres hænder. Som samfund
har vi ikke råd til at spilde al det talent,
tilføjer Ole Heinager, der er formand for
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, og påpeger samtidig, at
det vigtigste selvfølgelig er at give alle
unge mulighed for at vælge ungdomsuddannelse på et oplyst grundlag.

Et forry
g

end

e år
- Ring o
g få en
rundvis
ning

EFTERSKOLEN FOR GASTRONOMI, MUSIK & DESIGN
Tlf. 75 85 80 12 · Højskolevej 9 · 7100 Vejle
info@skolenfor.dk · www.skolenfor.dk

Bliv endnu dygtigere
og ha’ det sjovt samtidig
Try Efterskole, oplevelser for livet
Try Efterskole er for elever med særlige indlæringsudfordringer.
På Try har du mulighed for at udvikle dig både personligt, socialt
og fagligt. Her vil du blive en del af fællesskabet, og du møder
nye venner og engagerede medarbejdere.
Try Efterskole er fællesoplevelser, venskaber, viden og værktøjer
til at komme godt videre i livet.

Linjer og værksteder
• Musik
• Landbrug, heste og fritidsliv
• Mad og ernæring
• Værkstederne auto, kreativ, byg og grøn

Besøg os til Efterskolernes Dag
26. september kl. 13 – 17.
Mærk stemningen og fællesskabet.
Læs mere på hørbyefterskole.dk

Snedkergårdsvej 11
Hørby
9300 Sæby

Tlf. 98 46 63 00
he@hoerbyefterskole.dk
hørbyefterskole.dk

TRY
EFTERSKOLE

Venner
Fællesskab
Personlig udvikl
ing
Viden

EFTERSKOLERNES DAG
Mød os

SØNDAG DEN 26. SEPTEMBER KL. 13-17
Højskolevej 9 - 9330 Dronninglund

Se mere eller kontakt os på

www.tryefterskole.dk
Tlf. 9829 2392 - Mail: kontor@tryefterskole.dk
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Seks målbevidste elever på Horne Efterskole. Fra venstre 15-årige Karl August Johansen (HTX TECHCOLLEGE), 16-årige Emil Holm Nørgaard (EUX TECHCOLLEGE), 15-årige Finn Dahl
Bendtsen (HTX EUC Nord i Hjørring), 16-årige Silke Kortegaard Karping (STX Aalborg Katedralskole), 15-årige Jessica Ahlmann Stub Kjær (STX Nørresundby Gymnasium) og 16-årige
Camilla Lundgaard Pedersen (HHX Frederikshavn Handelsskole).

Kursen er allerede sat
Unge har valgt gymnasial retning, og mange ved godt hvad, der skal ske, når de har fået huen
Af Niels Henriksen

Bogstavkombinationerne kan godt
være forvirrende, men for de unge, der
er i fuld gang med at afslutte de sidste år af grundskolen giver STX, HHX,
HTX eller EUX rigtig god mening. De
ved, hvilken kombination de vil vælge.
En del af dem har nemlig også allerede
rettet spotlyset mod den uddannelse,
de gerne vil søge ind på.
- Allerede i 7. klasse i folkeskolen blev
vi bedt om at pege på en uddannelse,
som vi godt kunne tænke os. Det betød,
at vi tidligt måtte sætte os ind i forskellige uddannelser, og derfor er vi også ret
bevidste om, hvilken gymnasial retning
vi bør vælge, forklarer en gruppe unge
fra Horne Efterskole.
HTX og EUX på TECHCOLLEGE
16-årige Emil Holm Nørgaard fra Nørresundby begynder efter sommerferien på EUX på TECHCOLLEGE i Aalborg.
- Jeg er tiltrukket af, at jeg kan få en
studenterhue og et svendebrev som
tømrer på samme tid. Jeg tænker, at
begge uddannelser giver mig gode
muligheder fremadrettet, også hvis jeg

eksempelvis beslutter mig for at læse
videre til f. eks. bygningskonstruktør
eller arkitekt, påpeger Emil, der har fået
et godt indtryk af TECHCOLLEGE igennem en kammerat, der allerede går på
HTX.
- Jeg er samtidig også meget bevidst
om, at jeg går en hård tid i møde med
to uddannelser på bare fem år, tilføjer
han.
15-årige Karl August Johansen fra
Brønderslev skal også på TECHCOLLEGE i Aalborg, men han har vil på HTX.
- Jeg har valgt TECHCOLLEGE, dels
fordi jeg kan få naturvidenskab som
linjefag – det kan man også på andre
skoler, ved jeg, men jeg har hørt godt
om TECHCOLLEGE fra en kammerat
fra folkeskolen, der allerede går på HTX
– og dels fordi jeg har planer om at blive
ingeniør.
- Jeg ved dog endnu ikke, hvilken ingeniør-retning jeg vil vælge, men jeg har
læst, at hvis jeg har matematik på A-niveau, så er der i alt 248 studieretninger,
jeg kan vælge imellem, smiler han.
STX
Silke Kortegaard Karping på 16 år fra
Aalborg vil gerne på STX på Aalborg
Katedralskole.

- Katedralen ligger godt i forhold til min
bopæl, og så har jeg mange venner fra
folkeskolen, som går på gymnasiet. De
fortæller om en rummelig skole, hvor
der er plads til alle, og hvor lærerne er
dygtige. Og så skal det ikke være Aalborghus, for der går min storebror, smiler hun.
Silke er lidt i tvivl om, hvilken retning
hun skal gå, når hun har fået studenterhuen på.
- Jeg kunne godt tænke mig at komme
på Aalborg Universitet og læse til arkitekt, fordi jeg rigtig godt kan lide fysik
og matematik, eller også flytte til København for at læse til dyrlæge.
15-årige Jessica Ahlmann Stub Kjær fra
Brovst er ikke banke for at sætte barren
højt. Også hun vil på STX, men på Nørresundby Gymnasium fordi det er tæt
på hendes fars bopæl.
- Jeg interesserer mig meget for den
menneskelige hjerne, så jeg vil gerne
være neurokirurg eller læse jura for at
blive anklager med speciale i børnesager. Jeg har selv været en del af systemet og synes, at der klart er plads til
forbedring, forklarer hun og forventer,
at videreuddannelse formentlig vil ske i
enten Aarhus eller København.

HHX og HTX
Camilla Lundgaard Pedersen på 16 år
fra Frederikshavn er helt sikker på, at
hun skal på HHX i Frederikshavn efter
opholdet på Horne Efterskole. Til gengæld er hun ikke helt sikker på, hvad
studentereksamen skal føre til.
- Jeg er glad for tal, så jeg overvejer at
uddanne mig til arkitekt, men økonomi
kan også være en mulighed.
- Jeg har selvfølgelig valgt Frederikshavn Handelsskole, fordi jeg bor i byen,
fordi jeg kender flere fra folkeskolen,
der allerede går der, og så fordi min
storebror har gået på skolen, tilføjer Camilla.
15-årige Finn Dahl Bendtsen fra Hjørring er også klar i spyttet på, hvad han
skal efter året på Horne.
- Jeg skal på HTX i Hjørring. Det giver
god mening at vælge EUC Nord, når jeg
bor i Hjørring., og så kender jeg en del,
der går der.
- Jeg tænker, at jeg gerne vil være ingeniør, og det bliver formentlig civilingeniør indenfor elektronik, siger han.

EFTERSKOLERNES DAG PÅ:

www.vgi.dk | facebook.com/VivildGI | @vivildGI
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BESØG OS TIL

EFTERSKOLERNES DAG
SØNDAG D. 26. SEPTEMBER
Kl. 13.00 - 17.00
INGEN TILMELDING NØDVENDIG
Trivsel
Udvikling
Niveaudelt undervisning
Idræt på højt niveau

9. klasse
10. klasse
Studie10

26. SEPTEMBER
2021

MUSIK

HÅNDBOLD

GYMNASTIK

FODBOLD

BADMINTON
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Fortsættelse fra side 8
Jeg har foreløbig valgt de samme fag
og linjefag som første år. Jeg har gået
til springgymnastik stort set hele mit
liv, så det har været naturligt for mig at
vælge springgymnastik som linjefag.
Desuden har jeg valgt fitness som linjefag. Jeg kan selvfølgelig altid gå op i
skolens fitness-lokale for at træne, men
når vi har fitness som linjefag lærer vi
meget mere om, hvordan man træner
rigtigt.
Venner for livet
- Hjemme i Nørhalne har jeg spillet meget badminton, og jeg tænker, at jeg
måske vælger badminton som linjefag
efter jul, hvor der alligevel sker en del
opbrud. Her bliver vi nemlig placeret
på nye værelser, på nye gange og har
mulighed for at vælge nye linjefag. Jeg
tænker måske også at vælge træ og
metal som linjefag. Jeg overvejer nemlig lidt, om jeg skal vælge at fortsætte
på TECHCOLLEGE i Aalborg for at blive
elektriker, og så kunne det være rat at
prøve at arbejde med hænderne på et
værksted.
- Vi er omkring 20 elever, der også gik
her sidste år, og vi holder selvfølgelig
tæt sammen. Vi er venner for livet og vil
helt sikkert bevare kontakten til hinanden, fastslår Kasper.

OUTDOOR

PERFORMANCE

kongensgaard
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kongensgaard
kongensgaard
kongensgaard
Efterskole
Efterskole
Efterskole

ANNONCE

SPORT
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KORT FORTALT...
• Kongensgaard Efterskole ligger i Nørre
Nissum mellem Lemvig og Struer. Vi er en
helt almindelig efterskole med omkring 100
KORT FORTALT...
elever fra hele landet i 8., 9. og 10. klasse.
Kongensgaard Efterskole ligger i Nørre Nissum mellem
•° Du kan vælge mellem linjerne; E-sport,

MEDIE

OUTDOOR
DESIGN
OUTDOOR
PERFORMANCE

har hjertet
på rette sted
er kompetente
•° Lærerne
Lærerne
har hjertet
på og
rette
sted ogogerdygtige
til deres fag. De elsker at udfordre dig – på den gode måde.
kompetente og dygtige til deres fag. De
elsker at udfordre dig – på den gode måde.

»DET HAR VÆRET DE BEDSTE 2 ÅR I MIT LIV. DER ER PLADS TIL
ALLE
OGværet
JEG de
HAR
FÅET
»Det har
bedste
2 år DE
i mitBEDSTE
liv. Der er VENNER
plads til MED HERFRA.«
Anne
Mejer,
elevfået
19/20
og 20/21
alle og
jeg har
de bedste
venner med herfra.«

Anne Mejer,
19/20
og 20/21
»ET
ÅR elev
MED
EN
KÆMPE LIVSSTILSÆNDRING, BEDSTE
VENNER
NYE VANER.
ET ÅR bedste
JEG IKKE HAR FORTRUDT!«
»Et år medOG
en kæmpe
livsstilsændring,

venner Kruse,
og nye elev
vaner.
Et årog
jeg21/22
ikke har fortrudt!«
Pernille
20/21
Pernille Kruse, elev 20/21 og 21/22

FIND OS HER...

FIND OS HER...
Ringvej
80,
Nr. Nissum
Ringvej
80, Nr.
Nissum
7620
Lemvig
7620
Lemvig

@kongensgaard_efterskole
@kongensgaard_efterskole
/KGEfterskole
/KGEfterskole

www.kge.dk
www.kge.dk

Ranum
udsigt til verden
Foto af Lukas Stabell, elev - Kulturfag: Sydafrika - Table Mountain, Cape Town

Efterskolernes Dag d. 26. sep. kl. 10-17
Eleverne viser rundt, og der er oplæg om skolens værdigrundlag, undervisning, aktiviteter og rejser.
Vi byder på forfriskninger og mulighed for at opleve vores internationale profil, profilfagene
og få en snak med lærere og elever. Læs mere og tilmeld dig på www.ranumefterskole.dk

Boglig efterskole • Niveaudelt undervisning i 9. & 10. kl. • 20+ Cambridge IGCSE fag • 50+ profil- og valgfag • 3 rejser • 450+ venner
Book en rundvisning på www.ranumefterskole.dk og reserver en plads til det bedste år i dit liv

Boglig efterskole • Niveaudelt undervisning i 9. & 10. kl. • 20+ Cambridge IGCSE fag • 50 profil- og valgfag • 3 rejser • 450+ venner
Ledige pladser til skoleåret 2018-19 • Kom til Efterskolernes dag den 24. sep. kl 10 - 17 eller book en rundvisning på www.ranumefterskole.dk

EFTERSKOLERNES DAG D. 26. 9. KLOKKEN 12-17
MÆRK FÆLLESSKABET PÅ EFTERSKOLE. DYGTIGGØR DIG I VORES
MANGE PROFILFAG OG TAG PÅ 3 STUDIEREJSER.

FIND OS PÅ FACEBOOK ELLER WWW.H-U.DK
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Glæder sig til et rigtigt
efterskoleår
16-årige Kasper Kroer Johansen går på Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole og har valgt
at tage et ekstra år på skolen
- Vi skrev jo sammen hele tiden og
mødtes virtuelt. Desuden var vi flere
venner, der mødtes i Aalborg for at blive testet sammen. Så det var ret hyggeligt, mindes han – dog uden den store lyst til at gentage præcis det skoleår.

Af Niels Henriksen

Corona er kommet i vejen for mange drømme. Også for 16-årige Kasper
Kroer Johansens. Han er elev på Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole i
Hjørring, og for ham og de andre elever
blev skoleåret 2020/21 et amputeret
efterskoleår og aldrig helt det, de havde
drømt om. Men Kasper er så glad for at
gå på skolen, at han har valgt at tage et
ekstra år for at opleve et rigtigt efterskoleår – og samtidig blive lidt klogere
på, hvad han egentlig gerne vil efterfølgende.
Kasper Kroer Johansen kommer fra
Nørhalne. Hans mor kendte nogen, der
havde gået på Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskol, så derfor gik turen til
Hjørring på Efterskolernes Dag for at
tage forholdene i nærmere øjesyn.
- Og jeg var bare solgt med det samme. Skolen tiltalte mig straks, og det var
rigtigt godt at blive vist rundt af elev,
smiler Kasper, der glædede sig til at få
drømmen om et spændende år på efterskolen opfyldt.
Et rigtig møgår
- Og så blev det bare på mange områ-

der bare et rigtig møgår. Skituren, som
jeg ellers havde glædet mig til, blev aflyst. Der var masser af restriktioner og
regler, og skolen var så uheldig at løbe
ind i flere tilfælde af smitte blandt eleverne, så vi blev sendt hjem flere gange. Det var rigtigt træls.
- Men omvendt oplevede vi også, at
corona i virkeligheden var med til at
styrke fællesskabet. Der blev indført
regler om, at vi ikke måtte besøge hin-

anden på gangene og på værelserne.
Derfor mødtes alle eleverne i stedet i
fællesområderne til hygge og almindeligt samvær. Det betød, at vi helt automatisk kom til at snakke med nogle andre elever, som vi måske ikke ville have
snakket med under normale forhold,
fordi vi ville have besøgt hinanden på
værelserne, forklarer Kasper, der også
holdt tæt forbindelse til vennerne, selv
om de var sendt hjem.

Endnu et år
- På grund af corona, og fordi jeg føler,
at jeg har udviklet mig rigtigt meget og
endelig for forhåbentligt at opleve et
rigtigt efterskoleår valgte jeg at tage
endnu et år på Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole uden restriktioner og
hjemsendelser.
-Hjemme på skolen i Nørhalne var jeg
genert og sagde ikke ret meget. Her
på efterskolen har jeg overvundet min
generthed og er nu ikke bange for at
sige noget og deltage. På Halvorsminde er der en meget stor rummelighed
og plads til alle, så åbenheden kommer
bare af sig selv.
- I forhold til undervisningen forventer
jeg ikke, at mit andet år på efterskolen
bliver så meget anderledes end det første.

Fortsætter på side 12

Efterskolernes Dag på Østerskov Efterskole
Leg og læring, spil og strategi, højt til loftet, indlevelse og
udfordringer!
Vi har Danmarks fedeste undervisning, som tager det bedste fra rollespillet og
spillets verden og kombinerer det med en fri og innovativ skoleform.

Prøv dig selv af i nye roller

Hos os udvikler du dig selv og dine samarbejdsevner, dit strategiske overblik og
har det sjovt samtidig. Du behøver ikke sidde med hovedet begravet i en bog i
timevis for at lære. Gennem rollespil og spil kan du opleve og træne dig selv og
dine færdigheder - og have det fedt, mens du lærer.
Sprænger du også rammerne?
Østerskov er en nørdet efterskole, med masser af rummelighed og plads til
dig som sprænger rammerne på alle tænkelige måder. Er du nørd?
Perfekt! Rollespiller? Mega sejt! Vil du blive en af de bedste til eSport?
Det bliver du her! Spiller du dnd med vennerne, og elsker du at bygge
fantastiske verdner sammen med dem?
Så er Østerskov stedet for dig!
Østerskov rummer alt inden for nørderi. Rollespil, computerspil, brætspil,
tegning, 3D print, hvordan du bygger grej og sjove udelivsaktiviteter.
I undervisningen prøver du dig selv af i nye og spændende rammer, hvor du kan
være alt fra borger i DDR til ledende rådsmedlem i et rumskib, samtidig med
at du lærer gennem spændende undervisning.
I valgfagene skaber du den person, som du gerne vil være ved at du optjener
forskellige titler og får achievements i vores valgfag.
Du kan blive Survivalist, Creator, Rollespiller, E-atlet, Storyteller eller Spilskaber.
Valget er dit, og det bliver megafedt!

Vi ses til Efterskolernes Dag!
Åbent hus - ingen tilmelding, bare mød op!
Grib chancen og slå et smut forbi Østerskov Efterskole til
Efterskolernes Dag d. 26 september kl. 13.00 - 17.00.
I løbet af dagen får I mulighed for at se vores skole og få en rundvisning af vores
nuværende elever, snakke med lærere og meget meget mere.
Kom forbi og få en smagsprøve på de nørderier, vi får tiden til at gå med på
Danmarks første rollespilsefterskole.
26. september 2021 kl. 13.00 - 17.00
For mere info:
Facebook:
Hjemmeside:
Adresse:
Telefon:

www.facebook.com/osterskov
www.osterskov.dk/
Kirketoften 4, 9500 Hobro
77 34 29 90

Besøg os på

EFTERSKOLERNES DAG

- det kan blive en helt speciel dag

SØNDAG DEN 26. SEPTEMBER KL. 13.00  17.00

RYÅ

EN EFTERSKOLE
FOR ORDBLINDE
Kom og besøg os på

EFTERSKOLERNES DAG

Søndag d. 26. sept. kl. 13-17

Tilmelding på vores facebookside

På Tolne Efterskole er der plads til dig – også selvom om tal og bogstaver driller.
På vores specialefterskole er der plads til at være og plads til at lære lige præcis
som den DU er.
Her kan du udvikle dig i dit eget tempo og prøve kræfter med fl ere af skolens
praktiske fag. På Tolne Efterskole vil du opleve et liv med nye fællesskaber og
nye venner.
Kom og besøg os – det er det hele værd.
KOM OG BESØG OS
SØNDAG DEN 26. SEPTEMBER,
ELLER RING TIL SKOLEN
OG AFTAL EN TID TIL ET BESØG.

Vi har 8 linjefag
ud over de traditionelle fag.

TOLNE

Kom og se, hvor
godt vi har det
med fællesskab,
faglighed og en
federe fremtid...

Centralgårdsvej 277, 9440 Aabybro
Tlf. 9696 6969, www.ryaaefterskole.dk

Dvergetvedvej 95, Tolne, 9870 Sindal, Tlf. 98 93 05 11
www.tolneefterskole.dk

Besøg os til Efterskolernes Dag – søndag 26. september fra kl. 11-17
eller til Åbent Hus 12. oktober eller 28. november

På Hardsyssel er der plads til, at du
kan være DIG midt i fællesskabet! Fede konkurrencer!
Vi trækker lod om 1 x iPad
og 1 x airPod blandt alle
nye tilmeldinger inden

”Hardsyssel er en meget alsidig
skole. De fysiske rammer på
skolen er rigtig gode, men de
sociale er endnu bedre. Jeg
elsker, at du møder så mange
forskellige personligheder med
mange forskellige baggrunde.”
Line Roslyng-Jensen,
Viborg

1. november 2021*
*Præmierne kan ikke
ombyttes eller videregives.

OUTDOOR

MUSIK

FILM

SPORT

E-SPORT

Hardsysselvej 2 / Vejrum / 7600 Struer / T 97 46 47 33 / hardsyssel.dk

EFTERSKOLERNES DAG
SØNDAG D. 26. SEPTEMBER 2021
KL. 13.00-17.00

EFTERSKOLENFORSCENEKUNST.DK
Starupvej 20, 8340 Malling
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Læsøpige valgte
efterskolen
15-årige Selma Odgaard havde lyst til at møde nye mennesker og bruger nu et år
på Sportsefterskolen Aabybro

Af Niels Henriksen

Når skoleeleverne på Læsø afslutter
deres 9. skoleår, flytter de fleste fra øen
for at gå i 10. klasse, gå på gymnasiet,
begynde på en faglig uddannelse. Eller
gå på efterskole. 15-årige Selma Odgaard har valgt det sidste. Hun gør det
bare et år før de fleste. Hun tager nemlig 9. klasse på Sportsefterskolen Aabybro, hvor hun møder nye mennesker
og samtidig får mulighed for at udleve
sin store passion for fodbold.
For 100 år siden var det meget almindeligt, at børn efter konfirmationen
flyttede hjemmefra og kom ud at tjene. Sådan gør man ikke i dag. Men på
Læsø vælger de fleste alligevel at flytte hjemmefra, når de har afsluttet 9.
klasse. Alternativet er, at de må tage
færgen og sejle halvanden time for at
komme i skole i Frederikshavn.
- Det er der praktisk talt ingen, der gør,
siger Selma Odgaard.
Var forberedt
- For mig var det ikke grænseoverskridende at flytte hjemmefra. Dels er
jeg jo ikke rigtigt flyttet hjemmefra, for
jeg er hjemme hver anden eller tredje
weekend - og dels vidste jeg jo godt, at
det ville ske, så jeg var forberedt. Derfor
har det heller ikke været svært for mig.
Jeg har faktisk glædet mig, for jeg syntes, at jeg trængte til, at der skulle ske
noget nyt, og jeg havde stor lyst til at
møde nye mennesker.
- Efter 8. klasse kunne jeg jo sagtens
have valgt at fortsætte i 9. klasse på
Læsø Skole, men netop fordi jeg havde lyst til at prøve noget nyt, og fordi
min storesøster har gået på efterskole,
så lå det lidt i luften, at jeg også skulle
på efterskole. Og det ville jeg også gerne, understreger Selma Odgaard, der er
rigtig glad for, at hun valgte Sportsefterskolen Aabybro.
Brænder for fodbold
- Jeg brænder for at spille fodbold,
og hjemme på Læsø har jeg
bl.a. spillet sammen med
drengene. Jeg valgte at

komme til Aabybro, fordi jeg vidste,
at man her tilbyder fodbold på alle niveauer. der er et førstehold, hvor nogle
af pigerne er elitespillere, mens resten
bare er dygtige til at spille fodbold, og
så er der et andethold. Jeg er på førsteholdet og vurderer selv, at jeg
er rimelig god til at spille, smiler
Selma, der i øvrigt er glad for
alt boldspil og bevægelse i
det hele taget.
- Jeg træner også gerne i
motionscenter eller løber
en tur.
- Jeg er rigtig glad for at
gå på efterskolen, hvor
skoledagen er meget
mere varieret, end jeg er
vant til fra Læsø. Dagen
på efterskolen varierer
nemlig mellem boglige
fag og valgfag, mens det
i folkeskolen kun var boglige fag hele dagen, påpeger
hun.
Selma har endnu ikke helt
bestemt sig for, hvad der skal
ske, når året på sportsefterskolen er slut.
- Hvis jeg fortsætter min
gode udvikling i fodbold, kan
jeg måske godt forestille mig,
at jeg tager et år mere i Aabybro. Ellers tænker jeg, at jeg
formentlig fortsætter på HHX i
Aalborg eller på STX på Viborg
Katedralskole, hvor min søster
går.

NØRRE NISSUM EFTERSKOLE
- mere end en Idrætsefterskole

Besøg os på

EFTERSKOLERNES DAG
Søndag d. 26. sept.
kl. 13-17

Mere end
en idrætsefterskole
med over 20
valgfag

Idræt
Musik
Design/
håndværk

Kirkebyen 16,
7620 Lemvig

Vi sætter
AFTRYK på verden
- både lokalt
og globalt
Vi har FÆLLES
gymnastikopvisninger,
teaterkoncert og
vinterlejrskole

Har du lyst til at høre om et efterskoleliv med højt til loftet,
godt humør, et stærkt fællesskab og undervisningsmiljø.
Så er du meget velkommen til at besøge os og få en
rundvisning og en kop kaffe på Efterskolernes Dag
søndag den 26. september 13.00-17.00.

se mere på nissum.dk
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De nordjyske efterskoler kan notere en pæn fremgang i elevtallet. (Foto: Han Herred Efterskole)

Nordjyder vilde med
efterskoler
Elevtallet buldrer afsted – især i Nordjylland og på Fyn

Af Niels Henriksen

31.745. Så mange elever begyndte efter sommerferien på en af de 241 danske efterskoler. Og det der rekord. En
fremgang på præcis 1076 elever. Fremgangen er sket i hele landet, men den
største fremgang noterer Nordjylland
og Fyn sig for. Her er den procentvise
fremgang på 5,6 pct. I Nordjylland er
det 204 flere elever end sidste år og på
Fyn 272 flere.
- Jeg synes, at de nordjyske efterskoler har været rigtigt dygtige til at gøre
opmærksom på sig selv, og så tror jeg
måske, at der på enkelte skoler ikke har
været fuldt belagt. Det har derfor fået
nogle elever til at vælge en nordjyske
skole, siger formanden for Efterskoleforeningen, Torben Vind Rasmussen.
Tre faktorer
- Jeg tror, at der først og fremmest er
tre faktorer, der spiller ind i forhold til
den fremgang, som efterskolerne oplever. Jeg synes, at vi har fået rigtig
meget positiv omtale, og det har uden

tvivl smittet af på interessen for at gå
på efterskole. Desuden har den verdensomspændende corona-pandemi
jo betydet, at det ikke har været muligt
for danske skolelever at rejse på udveksling til andre lande. Der er stadig
corona rundt om i verden, så eleverne
har enten valgt at fortsætte på en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Eller at gå et år på efterskole.
- Endelig tror jeg, at en del elever synes,
at de har et hul i både deres faglige og
personlige udvikling efter folkeskolen.
”Er jeg overhovedet klar til at begynde
på en ungdomsuddannelse”, spørger
mange sig utvivlsomt om. ”Måske får
jeg den robusthed, som jeg mangler,
ved at tage et år på efterskole”, tror jeg
at mange tænker. Jeg tror, at mange er
usikre på egne evner, og så søger de
samtidig de sociale fællesskaber, som
corona har holdt dem væk fra. Dem
bliver de en del af på efterskolen, understreger formanden for Efterskoleforeningen.
Stigende opbakning
De danske efterskoler har gennem de
seneste tre år noteret en støt stigende

opbakning. Fra skoleåret 2019/20 til
2020/21 steg antallet af elever på efterskolerne fra 30.069 til 30.669, altså
med 600 elever. Og altså til det nuværende skoleår med hele 1076 elever.
Antallet af elever i efterskolernes 10.
klasse er steget ganske betragteligt.
I skoleåret 2019/20 gik 21.141 elever
i 10. klasse. Året efter var tallet vokset
til 22.332, altså en stigning på 1191. Til
det nye skoleår er stigningen på 1102
elever. Til sammenligning er antallet
af elever i de undervisningspligtige årgange 8. og 9. klasse nogen lunde på
niveau med året før.
Den gennemsnitlige efterskole har 132
elever mod 127 i sidste skoleår.
Udviklingen i elevtallet i Nordjylland
har været pænt stigende igennem de
seneste tre skoleår. I 2019/20 var der
3475 elever på de 30 nordjyske efterskoler. I skoleåret 2020/21 var det tal
steget til 3631 for yderligere at stige til
3835 i det nye skoleår, altså en stigning
på 5,6 pct.
Til sammenligning steg elevtallet i Sydøstjylland med 2,9 pct., i det midt og
vestjyske region med 4,9 pct., i den
midt- og østjyske region med 3,2 pct.,

i den syd- og sønderjyske region med
3,0 pct., mens elevtallet steg med bare
0,7 pct. i den sjællandske region.

Formanden for Efterskoleforeningen, Torben Vind Rasmussen, noterer med tilfredshed, at de nordjyske efterskoler har været
dygtige til at gøre opmærksom på sig selv.
(Foto: Trine Bukh)
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