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Springbræt
til videre uddannelse

Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev rider på en bølge af succes og er helt fyldt op i det nye semester

Med 127 elever kan Nordjyllands 
Idrætshøjskole i Brønderslev melde om 
fuldt hus, og den røde lygte blev allere-
de tidligt hængt ud for det ny semester. 
Danmarks i alt 73 højskoler kan gene-
relt melde om stor søgning af unge, der 
for manges vedkommende bruger et 
ophold på højskole som springbræt til 
deres videre uddannelse.
- Corona har betydet, at unge ikke har 
haft mulighed for at virkeliggøre en 
drøm om en længere rejse ud i verden. 
Mange har i stedet valgt at tage på høj-
skole, men på Nordjyllands Idrætshøj-
skole tilskriver vi ikke corona som årsag 
til vores succes. Vi kunne nemlig alle-
rede inden corona melde alt udsolgt, 
fortæller forstander Eva Terp-Hansen.

Stå af ræset
- Rigtig mange af vores elever bruger 

opholdet på højskolen som et spring-
bræt til deres videre uddannelse. 
Mange er tiltrukket af at stå af ræset, 
at reflektere og lære mere om sig selv 
samt blive en del af et forpligtende fæl-
lesskab, hvor man bor flere sammen 
på værelserne. Demokratisk dannelse, 
livsoplysning og folkelig oplysning er 
fællesnævneren for alle højskoler. På 
Nordjyllands Idrætshøjskole bruger 
vi idrætten til dannelse ved at sætte 
idrætten i et bredere perspektiv.
Eleverne på højskolen er typisk mellem 
18 og 25 år og har en studentereksa-
men med i sportstasken. Og så har de 
selvfølgelig alle en passion for idræt, 
men kun de færreste dyrker idræt på 
eliteniveau.
- Når langt de fleste af vores elever er 
unge med en studentereksamen og 
kun ganske få med en erhvervsfaglig 
uddannelse, hænger det utvivlsomt 
sammen, at unge med en erhvervsfag-
lig uddannelse har været vant til at få 
løn under uddannelse. Det får de ikke 

under et højskoleophold. Desuden er 
der stor rift om dem, ikke mindst nu, så 
langt de fleste foretrækker at få et godt 
betalt arbejde efter endt uddannelse 
i stedet for at gå på højskole, påpeger 
Eva Terp-Hansen.

Fysioterapeuter
To af dem, der brugte efteråret på 
Nordjyllands Idrætshøjskole, er 21-åri-
ge Carmen Te-Wierik og 20-årige 
Martin Sønderholm Lorentzen. De be-
gynder begge på en uddannelse som 
fysioterapeut.
- Efter studentereksamen ville jeg ger-
ne holde et sabbathår og havde egent-
lig regnet med, at jeg skulle ud at rejse, 
men det kunne jeg ikke komme, så jeg 
valgte højskolen i stedet, fortæller Car-
men, der kommer fra Øster Højst i Søn-
derjylland.
- Jeg elsker idræt og synes, at kroppen 
er spændende, og da jeg så, at det er 
muligt at få et massagekursus på Nord-
jyllands Idrætshøjskole, var valget ikke 

svært. Massagekursus kan jeg helt klart 
bruge i min uddannelse til fysiotera-
peut, påpeger Carmen, der understre-
ger, at man i Brønderslev kan deltage 
i alle idrætsaktiviteter, og at man ikke 
behøver at være dygtig til en bestemt 
idrætsgren.
For Martin var beslutningen om at 
komme på Nordjyllands Idrætshøjskole 
helt spontan.
- Men det er fandme fedt, understreger 
han begejstret.
- Jeg havde søgt ind på fysioterapeut-
uddannelse efter at have arbejdet et år, 
og da jeg fandt ud af, at jeg først kun-
ne begynde på vinterholdet, skulle jeg 
pludselig finde på noget. Min mormor 
har altid sagt, at jeg ville have godt af 
et ophold på højskole, så jeg gav det 
en chance og fik plads bare en uge før 
start, smiler Martin.

Af Niels Henriksen
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21-årige Carmen Te-Wierik og 20-årige Martin Sønderholm Lorentzen valgte et ophold på Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev, inden de tager hul på uddannelsen 
til fysioterapeut.



GØR SOM OS – TAG DIN 
UDDANNELSE I AARS 
ELLER HOBRO
 

Din 
fremtid
starter 
her LÆS MERE OG BOOK EN RUNDVISNING PÅ 

HEGUDDANNELSER.DK

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

Gymnasiale uddannelser: 
Hhx
Htx

Erhvervsuddannelser: 
Eud/eux business
Teknologi, byggeri og transport
Fødevarer, jordbrug og oplevelser

 

https://heguddannelser.dk/


ERHVERVSFISKER 
BLIV UDDANNET I VORES VERDENSKLASSEVÆRELSE  
- UDDANNELSEN VEKSLER MELLEM PRAKTIK OG TEORI 

I løbet af uddannelsen til erhvervsfisker lærer du alt om:
•  Fiskearter, fangstmetoder, fiskeredskaber og fartøjer

•  Motor, hydraulik og maskinrummets udstyr

•  Kabystjeneste og proviantering

•  Sikkerhed og sygdomsbehandling

•  Navigation og radiokommunikation

•  Bødning, tovværk, wire og vodbinderteknikker

Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

Fiskeriskolen Thyborøn · Ærøvej 9
7680 Thyborøn · Tlf. 96 91 92 30

fisker@eucnordvest.dk 
www.fiskeriskolen.dk

          
   

          
          

   BLIVFISKER.NU

Vælg GRØNT
– også når det gælder din uddannelse

Kom til JU UDDANNELSESMESSE 
d. 27/1 fra kl. 16.00-19.00. Se mere på ju.dk

Vild med maskiner, 
teknologi og jord 
under neglene? 
Så bliv jordbrugsmaskinfører hos JU Århus

Studiestart i 
januar og august 
Tilmeld dig nu!

Gymnasial uddannelse, der kombinerer teori og praksis

Studiejob og sport i skoletiden

Unikt studiemiljø og skolehjem

En afvekslende, aktiv og anderledes uddannelse 
med skumsprøjt, oplevelser og sammenhold

Søg ind senest 1. marts på maritimstudent.dk

Kombinér HF eller STX med skibsassistent

Togt med 
SKOLESKIBET 

DANMARK

Togt med 

https://eucnordvest.dk/fiskeriskolen/
https://ju.dk/
https://maritimstudent.dk/


Praktisk Medhjælper Udvikling i Sindal 
 nder en vej mod et godt voksenliv for unge,
der har brug for støtte i deres udvikling

Efterskolen var ikke den rigtige løsning 
for Nicklas. Men allerede den første 
dag, han var i praktik på PMU i Sindal, 
var han ikke et sekund i tvivl: Han ville 
gerne på PMU, når han var færdig med 
opholdet på efterskolen.
- Jamen, PMU gav bare mening allere-
de fra Dag 1. Jeg arbejder på træværk-
stedet DanMade, og det vi laver, er no-
get, som nogle kunder har bestilt. Det 
er ikke kun beskæftigelse for os. Det, vi 
fremstiller, bliver virkelig brugt til noget, 
og det gør en kæmpe forskel, forklarer 
Nicklas, der er 18 år og netop begyndt 
på det tre-årige STU-forløb - Særlig 
Tilrettelagt Ungdomsuddannelse hvor 
eleverne bruger hænderne fremfor 
bøgerne, og hvor unge med behov for 
støtte arbejder hen imod at gå videre på 
en egentlig ungdomsuddannelse eller 
på at få et arbejde.

Bor på eget værelse
- Jeg vil gerne være tømrer eller sned-
ker, så derfor passer DanMade perfekt 
til mig, påpeger Nicklas Jensen, der bor 
på eget værelse på PMUs boenhed 
i Fynsgade i Hjørring. Sammen med 
seks-syv andre, som blandt pligterne 
har eksempelvis rengøring og madlav-
ning på skift.
25-årige Kjeld Jensen, der egentlig 
stammer fra Bjerringbro, bor også i 
Fynsgade. Han har tidligere gennem-
ført en STU og er nu i et vejlednings- 
og opkvalifi ceringsforløb på PMU, fordi 
han har brug for at få a� laret i hvilken 
retning, han skal udvikle sig i. Hans helt 
store interesse er biler, og hvis han ikke 
kan blive mekaniker, så drømmer han 

om på en eller anden måde at få et ar-
bejde, der involverer biler.
På PMU spiller biler da også en væ-
sentlig rolle i det daglige arbejde.
- Jeg arbejder nemlig i Fragten, hvor 
vi løser en masse forskellige transport-
opgaver i hele landet. Men vi har også 
en masse faste kunder, som vi kører 
for. Det er bl.a. Danske Fragtmænd el-
ler Bageriet Aurion, men vi fl ytter også 
for både private og erhvervskunder, 
fortæller Kjeld, der glæder sig til at få 
kørekort, så han selv kan tage plads i 
førersædet.
17-årige Milo Larsen begyndte efter 
sommerferien på sin STU, og senere er 
det planen, at han skal fl ytte ind i PMUs 
boenhed i Kvissel for unge med behov 
for bostøtte.
- Jeg ved egentlig ikke rigtigt, hvad jeg 
gerne vil bagefter. Jeg vil gerne arbejde 
med træ, men i det hele taget vil jeg 
bare gerne bruge mine hænder, siger 

han og fortæller med stor tilfredshed 
om de produkter, som han sammen 
med Nicklas og andre frembringer på 
DanMade.
- Lige i øjeblikket producerer vi masser 
af plantekasser, som kunder har bestilt 
til levering til plantesæsonen i foråret. 
Vi laver det hele fra bunden, inklusiv 
maling og samling af kasserne. Des-
uden har DanMade leveret 50 sæt med 
borde og bænke til Rønbjerg Feriecen-
ter, fortæller Milo.

10 produktionsværksteder
PMUs værksteder er en kravlegård eller 
øvebane, hvor de unge i trygge rammer 
kan lære at blive kaptajn i deres eget liv 
og forberede sig på at blive gode, selv-
hjulpne samfundsborgere. PMU har 
10 produktionsværksteder, og de unge 
vælger selv efter interesse, samtidig 
med at de også får et indblik i, hvad der 
foregår på de andre værksteder.

En del af STU-forløbet er en praktik hos 
en lokal virksomhed.
- Det er individuelt, hvornår de unge er 
klar til at komme ud i praktik, som er en 
del af undervisningen på STU’ens tred-
je år, og vi oplever heldigvis, at praktik-
opholdet i omkring 90 pct. af tilfældene 
fører til efterfølgende beskæftigelse, 
fortæller praktikvejleder Hanne Knud-
sen og socialrådgiver Helle Olsen.

Af Niels Henriksen

PMU gav mening fra Dag 1

ANNONCE

Fakta om PMU og STU
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 unge, 
der af mange forskellige årsa-
ger har særlige behov. Nogle 
har medfødt hjerneskade, diag-
noser inden for psykiatrien, 
ADHD, autisme eller f. eks. 
asperger. Andre har ingen diag-
noser, men er vokset op i res-
sourcesvage familier. 
På PMU er der fokus på ele-
vernes personlige, sociale og 
faglige kompetencer. De unge 
er visiteret til PMU af deres re-
spektive hjemkommuner. 
Foruden den tre-årige STU til-
byder PMU også individuelle 
ressourceforløb for unge og af-
klaring til job i forhold til Lov om 
Aktiv Beskæftigelsesindsats.
Unge, der vælger STU’en får 
ikke SU men uddannelses-
hjælp.

Milo Larsen er 17 år og netop begyndt på sit tre-årige STU-forløb. På PMU er han tilknyttet 
træværkstedet DanMade, der producerer og sælger en rækkeprodukter til kunder i store dele 
af Jylland.

Kjeld Jensen er 25 år og er i 
et vejlednings- og udvik-
lingsforløb på PMU, hvor 
han er tilknyttet ”Fragten”, 
som løser transportopgaver 
for både private og 
erhvervsvirksomheder.

https://pmu.dk/
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EUX åbner døre for ung tømrer
Sebastian Jensen er fast besluttet på, at han ikke skal slå søm i resten af arbejdslivet

- Jeg er vanvittig glad for at være tøm-
rer, men jeg ved også, at jeg ikke skal 
slå søm i resten af mit arbejdsliv. Jeg 
skal noget andet, og med en EUX, hvor 
jeg både har et svendebrev og dermed 
den håndværksmæssige kompetence 
og en studentereksamen og den bogli-
ge baggrund, så står mange døre åbne 
for mig.
Sådan siger 21-årige Sebastian Hjer-
mitslev-Jensen, der er tømrer hos byg-
gevirksomheden Enemærke & Peter-
sen, hvor han kom i lære direkte fra 9. 
klasse.
- Min far er udlært tømrer og for mig 
kunne det kun gå for langsomt med at 
komme ud og slå søm i. På EUC Nord i 
Hjørring blev jeg spurgt, om ikke EUX 

kunne være noget for mig, og det sag-
de jeg jo tak til. Jeg blev dermed en del 
af det kun andet hold EUX-studerende 
på skolen. På det første hold havde der 
kun været ganske få elever, men her 
var vi 31, der begyndte – og bare 14 
som fuldendte den benhårde uddan-
nelse, fortæller Sebastian, der blev ud-
lært i september 2020.

Kræver utroligt meget
- EUX kræver utroligt meget af elever-
ne, fordi man skal dygtiggøre sig både 
som håndværker og som gymnasie-
elev. Man skal virkelig ville uddannelsen 
for at bestå, og jeg har da også under 
vejs været tæt på at give op. På vores 
foranledning ændrede skolen på un-
dervisningen, således at vi arbejdede i 
værkstedet mandag, onsdag og fredag, 
mens vi havde de boglige fag tirsdag og 
torsdag. Den vekselvirkning gjorde det 

meget lettere at komme igennem.
- Jeg føler, at vores håndværksmæssi-
ge niveau er blevet højere af at gå på 
EUX, og vi kunne da også konstatere, 
at vores gennemsnit til svendeprøven 
var højere end på EUD. Jeg valgte at 
hæve matematik, engelsk og fysik til 
A-niveau, så især det sidste år trak vir-
kelig tænder ud, og derfor var det også 
en ekstra stor tilfredsstillelse at gen-
nemføre, smiler Sebastian, der ikke et 
sekund har fortrudt, at han valgte EUX.

Står godt rustet
- Det varer selvfølgelig længere tid at 
blive tømrer, men dels giver uddan-
nelsen så meget mere både fagligt og 
bogligt, og dels står jeg nu godt rustet, 
når jeg engang vil videre med mit ar-
bejdsliv.
- Umiddelbart tænker jeg, at jeg ef-
ter nogle år som tømrersvend gerne 

vil læse videre til eksempelvis byg-
ningskonstruktør eller måske ingeniør. 
På bygningskonstruktøruddannelsen 
sparer jeg to år, fordi jeg har en EUX, 
så den ekstra tid, som EUX-uddannel-
sen varer, er godt givet ud. Desuden er 
jeg helt sikker på, at det efterfølgende 
vil være en fordel, at jeg selv har stået 
på en byggeplads og har lært at løse 
udfordringer på stedet, understreger 
Sebastian, der dog også er sikker på, at 
han ikke skal læse videre lige med det 
samme. Han skal først slå mange flere 
søm i og suge til sig og lære af de ældre 
kolleger på byggepladsen.

Af Niels Henriksen



Er du til ny teknologi, arbejdet med patienter eller administrative opgaver, så har vi brug for dig. 
Du kan udvikle og tænke nyt, være sygdomsdetektiv eller give omsorg. Lige gyldigt hvad, kommer 
du med et job i den hvide verden til at gøre en forskel.

Vi glæder os til at tage imod dig. Også under din uddannelse, hvor du kommer til os i praktik.

En del af den hvide verden?

Sygeplejerske, Bioanalytiker, Radiograf, Læge, 
SOSU-assistent, Fysioterapeut, Diætist, 

Jordemoder, Lægesekretær og mange flere

En del af den hvide verden?En del af den hvide verden?En del af den hvide verden?

https://rn.dk/uddannelse


Stx og hf
STX
Stx er den eneste gymnasie-uddannelse hvor 
du frit kan vælge efter dine interesser og ev-
ner. Efter et grundforløb på 3 måneder kan 
du vælge alt lige fra naturvidenskab til musik-
studieretninger. 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 gi-
ver dig fl est valgmuligheder bagefter: Adgang 
til 328 videregående uddannelser! Eller til er-
hvervsuddannelserne.
Fordi stx giver dig så stor frihed og så mange 
muligheder, er det også den ungdomsuddan-
nelse hvor fl est elever bliver glade og gen-
nemfører uddannelsen.
Bagefter vælger vores elever mange forskel-
lige uddannelser. Stx er den ungdomsuddan-
nelse der sender fl est videre til naturviden-
skab, ingeniøruddannelser, samfundsfaglige 
uddannelser, herunder jura og økonomi, og 
humanistiske uddannelser. Vi er også dem der 
forbereder fl est til professionsskolerne. 

Stx er den ungdomsuddannelse, der giver det 
bedste udgangspunkt for at starte på videre-
gående uddannelser! En ny undersøgelse fra 
Danmarks Evalueringsinstitut viser nemlig, at 
stx-studenter klarer sig bedre på det første år 
af de videregående uddannelser end studen-
ter fra andre gymnasiale uddannelser.

(Kilde: ”Studerende fra stx klarer sig bedst på de vi-
deregående uddannelser”, Danmarks Evaluerings-
institut, juni 2021)

HF
HF er en praksisorienteret uddannelse, hvor 
du vælger en fagpakke.
Fagpakken forbereder dig til en bestemt ud-
dannelse, for eksempel som pædagog, syge-
plejerske eller en teknisk uddannelse.

Derfor kan du på hf nemt fi nde en fagpakke 
der passer til dine evner og interesser.

Hf’s fag giver dig adgang til at søge de fl este 
uddannelser.

Fælles for stx og hf
Stx og hf er de mest søgte ungdoms-
uddannelser 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 fi ndes stx og hf overalt i Nordjylland så du 
ikke behøver at have langt til din ungdomsud-
dannelse.

Du kan læse om studieretninger og hf-
pakker på vores hjemmesider (bemærk at 
ikke alle har hf).

Til januar er der Åbent Hus på skolerne som på 
grund af Corona-epidemien afvikles virtuelt.

Der er aldrig langt til Nordjyllands største ungdomsuddannelse!

Frederikshavn Gymnasium
STX, HF & MARITIM STUDENT 

Den fleksible færdselsåre i 
uddannelsessystemet

H F

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

S T X
De fleste på naturvidenskab 
og ingeniørstudiet kommer 
fra STX

S T X

Adgang til 328 
videregående uddannelser

S T X

Skolerne holder Åbent Hus i januar. 
På grund af Corona-epidemien må vi holde 

arrangementerne virtuelt. 
Du kan finde tidspunkter og program 

på de enkelte skolers hjemmesider 
- eller kontakte skolen for yderligere informationer.
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lige uddannelser. Stx er den ungdomsuddan-
nelse der sender fl est videre til naturviden-
skab, ingeniøruddannelser, samfundsfaglige 
uddannelser, herunder jura og økonomi, og 
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HF er en praksisorienteret uddannelse, hvor 
du vælger en fagpakke.
Fagpakken forbereder dig til en bestemt ud-
dannelse, for eksempel som pædagog, syge-
plejerske eller en teknisk uddannelse.

Derfor kan du på hf nemt fi nde en fagpakke 
der passer til dine evner og interesser.

Hf’s fag giver dig adgang til at søge de fl este 
uddannelser.

Fælles for stx og hf
Stx og hf er de mest søgte ungdoms-
uddannelser 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 fi ndes stx og hf overalt i Nordjylland så du 
ikke behøver at have langt til din ungdomsud-
dannelse.

Du kan læse om studieretninger og hf-
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grund af Corona-epidemien afvikles virtuelt.

Der er aldrig langt til Nordjyllands største ungdomsuddannelse!

Frederikshavn Gymnasium
STX, HF & MARITIM STUDENT 

Den fleksible færdselsåre i 
uddannelsessystemet

H F

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

S T X
De fleste på naturvidenskab 
og ingeniørstudiet kommer 
fra STX

S T X

Adgang til 328 
videregående uddannelser

S T X

Skolerne holder Åbent Hus i januar. 
På grund af Corona-epidemien må vi holde 

arrangementerne virtuelt. 
Du kan finde tidspunkter og program 

på de enkelte skolers hjemmesider 
- eller kontakte skolen for yderligere informationer.

https://danskegymnasier.dk/
https://www.xn--brnderslevgymnasium-w7b.dk/
https://www.frhavn-gym.dk/
https://hj-gym.dk/da
https://www.hfvucnord.dk/
https://www.thisted-gymnasium.dk/
https://www.dronninglundgymnasium.dk/
https://morsoegym.dk/
http://sgy.dk/
https://vuctm.dk/
https://www.mf-gym.dk/
https://www.fjerritslev-gym.dk/
https://www.hasseris-gym.dk/
https://vhim-gym.dk/
https://www.aalborgcitygymnasium.dk/
https://www.nghf.dk/
https://katedralskolen.dk/
https://aalborghus.dk/


START DIN FREMTID HER
Drømmer du om at arbejde med landbrug, så er Nordjyllands  
Landbrugsskole, Lundbæk det oplagte valg!

Kontakt os:  
Tlf:  98351800  
Web:  www.njylls.dk  
Mail: njylls@njylls.dk 

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.

For at gøre DIN uddannelse så god som mulig, samarbejder vi med 
dygtige landmænd og landets førende rådgivere.  
Vi er garant for en høj faglighed og et stærkt sammenhold - og så 
har vi det sjovt imens!

Bliv klædt på til succes i landbruget - vælg Landmandsuddannelsen 
på Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk. 

NORDJYLLANDS 
LANDBRUGSSKOLE 
LUNDBÆK

På Professionshøjskolen UCN’s mange uddannelser
udfordres du løbende til at anvende det, du har lært, 
i praksis. Det er sådan, vi forbereder dig til dit kommende 
job, og sådan vi gør din studietid til en oplevelse i sig selv.

Udforsk dine uddannelsesmuligheder på ucn.dk

Virkeligheden
overrasker.
Mød den.

EFTERSKOLESTEMNING
– GYMNASIUM OG

Som elev på FG kan du fl ytte ind på Fjerritslev College
og bo sammen med andre unge i et efterskolelignende miljø

Lyder Fjerritslev College som noget for dig 
– så bestil en rundvisning via vores hjemmeside

www.fjerritslev-gym.dk   •   Telefon 96 50 51 00

STX HF HHX COLLEGE

https://www.njylls.dk/
https://www.ucn.dk/
https://www.fjerritslev-gym.dk/


 

https://www.foa.dk/


ANNONCE

UDDANNELSE MED JOBGARANTI

Beauty and Style uddanner � ere end halvdelen af alle danske kosmetologer 
og desuden frisører på  egne skoler. 

Efter mere end 30 å r 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 Køben-
havn, Odense, Kolding, Aarhus og Aal-
borg. 
- Vi å bnede den første skole i Odense 
for mere end 30 å r siden, og i løbet af 
få  å r slog vi dørene op til vores ud-
dannelse som kosmetolog i hele lan-
det  - København, Kolding, Aarhus og 
Aalborg. Efterfølgende har vi åbnet op 
for frisøruddannelsen i Aalborg, Aar-
hus, Kolding og Odense,  fortæller ad-
ministrerende direktør Jonas Markou. 
Uddannelsen som kosmetolog hos 
Beauty and Style varer 1-2 å r på hen-
holdsvis dag-, deltids- eller aftenhold 
mens frisøruddannelsen varer to å r. 

PRAKTISK UDGANGSPUNKT 
- Til forskel fra de uddannelser, der 
tilbydes på  de traditionelle erhvervs-
skoler, 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 læ-
rer eleverne i høj grad gennem deres 
hænder suppleret med en solid teori 
bå de om teknikker og produkter. 
Det praktiske pensum er lige så  
fyldestgøende som på  erhvervssko-
lerne, understreger Jonas Markou, 
der glæder sig over, at eleverne mel-
der tilbage, at de synes, uddannelsen 
er særdeles kompetent og relevant, at 
underviserne er meget dygtige, og at
undervisningen er udfordrende, fordi 
den bå de handler om at tilegne sig 
hå ndværket og afprøve kundskaberne 
og teknikken i praksis. 

ELEVBEHANDLINGER 
- Sideløbende med den teoretiske og 
praktiske undervisning arbejder ele-
verne nemlig hver dag med elevbe-
handlinger. 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 få r eleverne 
ikke kun erfaring i udføre ansigtsbe-
handlinger, lægge make-up og klippe. 

De bliver automatisk også  trænet i at 
modtage kunder, afslutte behandlin-
gen professionelt og eventuelt gen-
booke kunderne. Må let med vores 
undervisning er at gøre eleverne er-
hvervsparate. 

FLEKSIBLE UDDANNELSER 
- På  vores skoler er uddannelserne 
tilrettelagt meget fl eksibelt med mu-
lighed for at gå  på  daghold, på  aften-
hold eller på  deltid. Eleverne skal være 
fyldt 18 å r, nå r de gå r til eksamen, og 
80 pct. af eleverne er typisk mellem 20 
og 40 å r. Nogle har i forvejen en fag-
lig uddannelse, nogle har en længere-
varende  uddannelse og for de ældste 
elever gælder det tit, at de udlever en 
pigedrøm om at blive frisør eller kosme-
tolog. 

JOBMULIGHEDER 
- Mange få r job på  en hudplejeklinik el-
ler hos en frisørmester. Nogle få r job på  
et spa, et spa-hotel eller i kosmetikaf-
delingen i et stormagasin. I kraft af vo-
res meget store netværk kan vi endda 
garantere, at alle elever, der gennem-
fører vores uddannelser har et job ef-
terfølgende. 
For de elever, der gå r med en drøm 
om at å bne egen klinik eller salon, kan 

vi tilbyde supplerende kurser, hvor de 
bl.a. lærer mere om salg, økonomi, per-
sonaleledelse og marketing, så ledes at 
de stå r 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 fl ere af landets kommuner har 
akademiet gennemført en række pro-
jekter bl.a. med integration, kurser for
ledige eller borgere med specielle ud-
fordringer. 

Kontakt os på  
www.beautyandstyle.dk 
samt telefon 7022 0232 

Akademi garanterer job
efter endt uddannelse

https://beautyandstyle.dk/


Bliv landmand i nord
– Enten er du født til det, eller også kan du blive det!

Læs mere om uddannelsen til landmand og 
hvilke   muligheder, der følger med livet på landet

www.blivlandmandinord.dk

#b
liv
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m
an
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rd

GARANTI FOR ELEVPLADS

Foreningerne bag

Udlev drømmen

https://blivlandmandinord.dk/


Fra HHX til millionforretning
Anders Ulrik Sørensen ofrede sammen med en skolekammerat alt for at forfølge en god idé 

En del af dem, der vælger handelsgym-
nasiet, har en iværksætter i maven. 
For Anders Ulrik Sørensen og Andreas 
Ydesen blev drømmen vekslet til vir-
kelighed langt hurtigere, end nogen af 
dem havde forestillet sig. Uden andet 
end en studenterhue og en passion 
stod de pludselig i spidsen for en mil-
lionforretning.
De to unge vendelboer gik på handel-
sgymnasiet i Hjørring fra 2011 til 2014.
- Min far har drevet egen virksomhed 
i mere end 40 år, og jeg har også altid 
haft en drøm om at blive selvstændig, 
men jeg havde da forestillet mig, at jeg 
måske først skulle være bankmand eller 
læse til finansøkonom. Eller noget i den 
retning, smiler 26-årige Anders Ulrik 
Sørensen, der dog aldrig nåede så langt.
- Både Andreas og jeg havde Innova-
tion som valgfag i 3. G, og det viste sig, 
at vi uafhængigt af hinanden havde 
gået med en idé om, at opkridtning af 
fodboldbaner måtte kunne gøres mere 
smart end med en traditionel kridtma-
skine. Som elever i handelsgymnasi-
et lå det dog ikke i kortene, at vi skulle 
arbejde med noget så teknisk udfor-
drende, som Intelligent Marking skulle 
vise sig at blive, men når man vælger 
Innovation, vælger man også at delta-
ge i konkurrencen Young Enterprise, 
hvor opgaven er at drive en fiktiv virk-
somhed, og vi kastede os med større 
og større ildhu ind i opgaven, samtidig 
med at vi forsøgte at forfine vores idé, 
fortæller Anders.
Idéen om en GPS-styret markeringsro-
bot blev så god, at de to ungersvende 
først vandt den lokale messe i Hjørring 
Handelsskole. I den regionale konkur-
rence løb de også med 1. pladsen. Lige 
sådan i den nationale konkurrence i 
Odense, hvorefter de tog et såkaldt 
startpatent på deres opfindelse.

Blod på tanden
- Vi havde virkelig fået blod på tanden 
og brugte efterhånden mere tid på 
at udvikle Intelligent Marking end på 
skolearbejdet. Derfor var det også en 
kæmpe skuffelse for os, da vi kun blev 
nummer 10 eller 11 ved DM i Industri-
ens Hus i København. Efterfølgende 
droppede vi mere eller mindre projek-
tet, men vi kunne alligevel ikke bare 
slippe den, så i 2015 – et halvt år efter 
studentereksamen – gik vi i gang igen 
og fik plads ved udviklingsprojektet Ga-
ragen ved Hjørring Erhvervscenter. Vi 

fik Lasse Gram Pedersen fra Hjørring 
med som investor i projektet, således, 
at vi havde en økonomisk ballast til at 
fortsætte udviklingsarbejdet, og ved 
den store internationale fodboldturne-
ring Dana Cup i Hjørring kom der virke-
lig fokus på Intelligent Marking, da TV2 
News dækkede vores præsentation 
med helikopter, smiler Anders og tilfø-
jer, at virksomheden i foråret 2016 var 
klar til at levere de første tre robotter til 
et par danske kommuner. Da var Henrik 
Jørgensen fra Hjørring også kommet 
med som investor.
Anders og Andreas begyndte at an-
sætte andre, som brændte lige så me-
get for projektet, og der opstod en fæl-
les passion om idéen.

Investorer
- I 2017 fik vi Jacob Risgaard – kendt 
fra tv-programmet ”Løvens Hule” og 
Coolshop – med som investor. Nu hav-
de vi kapital til for alvor at udvikle pro-
duktet, og det blev der også brug for, 
for vi fik udfordringer med GPS-soft-
waren. Men også i 2017 var vi i stand 
til at levere robotter med vores egen 
GPS-løsning og dermed et produkt, der 
til fulde levede op til både vores og kun-
dernes forventninger. Kunder fra hele 
Europa, USA og Australien begyndte at 
bestille robotter, og vi leverede næsten 
40 robotter i 2017. I 2018, hvor vi op-
rettede et datterselskab i USA, voksede 
tallet til omkring 100 og i 2019 til flere 
hundrede.
Den gode historie om Intelligent Mar-
king bredte sig, og virksomheden blev 
interessant for betydelige investorer. 

Johnny Laursen, kendt også fra ”Lø-
vens Hule”, og for at have solgt Bil-
basen for et meget stort millionbeløb, 
købte sig sammen med Mikkel Klitgård, 
tidligere topchef i Carsoe, ind i virksom-
heden i Hjørring.
- Med så store investorer fik vi for al-
vor det økonomiske fundament til at 
udvikle vores idé og bringe den op på 
et helt andet niveau end tidligere, men 
samtidig begyndte den passion og den 
pionérånd, der havde kendetegnet fir-
maet, så småt at forsvinde, følte vi. In-
telligent Marking blev forvandlet fra en 
idé og et projekt til rendyrket business, 
hvor alt efter vores opfattelse kom til at 
handle om penge og volumen, og hvor 
kunder ikke fik den opmærksomhed, 
som vi syntes, at de naturligvis skul-
le have. Forskellige holdninger til den 
fremadrettede strategi førte til, at An-
dreas og jeg i oktober 2019 indvilgede i 
at sælge vores andele af virksomheden 
for et anseligt beløb.
Drømmen om at stifte egen virksom-
hed og blive økonomisk uafhængig var 
gået i opfyldelse. Men bare ikke helt, 
som de to unge på handelsgymnasiet 
havde forestillet sig.

Ejendomsbranchen
- Da pengene var gået ind på konto-
en, sad jeg bare der og kiggede tomt 
på det store beløb. For det handlede jo 
ikke om pengene. Vi havde solgt vores 
hjertebarn, som vi havde ofret alt for. Vi 
havde satset alt og brugt alt vores tid på 
Intelligent Marking. Jeg havde ansvaret 
for det internationale salg fra Australi-
en i øst til USA i vest, og med tidsfor-

skelle så var min telefon altid åben for 
kundemøder og snak med medarbej-
dere døgnet rundt. I de seks år, vi stod 
i spidsen for Intelligent Marking, holdt 
jeg én uges ferie, hvor hverken telefon 
eller laptop var slukket. Det var hårdt, 
men det var jo vores passion, fortæller 
Anders, der to måneder efter exit fra sin 
egen virksomhed købte tre udlejnings-
ejendomme i Hjørring.
De blev startskuddet til entré i en helt 
anden branche, nemlig ejendomsbran-
chen, hvor fokus nu er på sammen med 
gode og tætte samarbejdspartnere at 
opføre primært rækkehuse til udlej-
ning. Samtidig har Anders gennemført 
uddannelsen til ejendomsadministrator 
EA som en hurtigste i Danmark nogen 
sinde, bare otte måneder fra start til 
slut.
- Ejendomsbranchen er rigtig spæn-
dende, og vi kan se, at der er stor ef-
terspørgsel efter de boliger, vi opfører, 
men jeg savner alligevel presset fra 
tiden med Intelligent Marking, og jeg 
kan også godt forestille mig, at jeg på et 
tidspunkt vil involvere mig i den bran-
che igen. Udviklingen i robotbranchen 
går med raketfart, og den kunne jeg 
godt tænke mig at blive en del af igen. 
På en eller anden måde, smiler den 
unge iværksætter.
Efter at Anders Ulrik Sørensen og An-
dreas Ydesen ikke længere var en del 
af virksomheden ændrede Intelligent 
Marking navn til Turf Tank. Til foråret 
flytter virksomheden fra Hjørring til 
Svenstrup.

Af Niels Henriksen
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Anders Ulrik Sørensen 
solgte sin andel i Intelli-
gent Marking og har siden 
uddannet sig til ejendoms-
administrator EA. Han 
beskæftiger sig nu med 
udlejning og nybyggeri af 
primært rækkehuse sam-
men med gode partnere.

Den intelligente opstregningsrobot 
er resultatet af en god idé hos to 
studerende på HHX i Hjørring.



Survive – And Explore

www.hf-outdoor.dk

hfoutdoor www.hf-outdoor.dk

HF-Outdoor er en 2-årig gymnasial ungdoms-
uddannelse for alle unge, som har lyst til 
at være i, opleve og bruge naturen 
i undervisningen og i fritiden.
Vi vil på uddannelsen bruge Danmarks største vildmark, 
Nationalpark Thy, og alle de muligheder, som naturen i Thy stiller 
til rådighed. Vi vil fokusere på vildmarksliv, outdooraktiviteter 
og naturforståelse. 

Har du lyst til at uddanne dig inden for natur, friluftsliv 
og formidling, så er HF-Outdoor et godt springbræt!

På HF-Outdoor bliver du en del af et fællesskab bestående af unge 
fra hele Danmark, som elsker naturen, og du har mulighed for 
at bo på vores HF-Outdoorkollegie 
med Nationalpark Thy i baghaven.

Så kom til THY, og bliv elev på 
den helt nye hf-linje HF-Outdoor!

https://hf-outdoor.dk/


Autismecenter Nord-Bo er en
ikke-erhvervsdrivende fond

VI TILBYDER 
EN BRED VIFTE 
AF INDSATSER
til personer med en 
autismespektrumforstyrrelse.

Rådgivende ydelser 
•  Kurser og konferencer
•  Vejledende forløb
•  Psykolog 
•  Supervision
•  VISO forløb (Socialstyrelsen)

Med udgangspunkt i den 
enkeltes forudsætninger, 
muligheder og motivation 
arbejdes der ud fra individu-
elle målsætninger og handle-
planer, som oftest er bestilt
af kommunal myndighed.

Der fokuseres på det hele 
menneske med henblik på at 
udvikle de personlige, sociale, 
psykiske, fysiske, intellektuelle 
og praktiske færdigheder 
og derved arbejdes der 
for selvstændighed, bedre 
livskvalitet og levevilkår 
for målgruppen.

Kontakt os 

T: 98 27 90 02
Skansevej 7-9
9400 Nørresundby

www.nordbo.dk
F: facebook.com/ 
autismecenternordbo

Indsatser
• Beskyttet beskæftigelse
• Aktivitets- og samværstilbud 
 

• Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 
• Beskæftigelsesindsatser under LAB-loven

• Udgående støtte
• Mentorindsats 

• Bostøtte, 97 boliger

50 – 60 pladser

70 – 80 pladser

100+ borgere

Social- og sundhedsassistent med gymnasiale fag

sosunord.dk

Sæt barren højt med

https://nordbo.dk/forside.aspx
https://sosunord.dk/


2-ÅRIG STX
SAMME RESULTAT - MEN HURTIGERE!

En studentereksamen fra Aalborg City Gymnasium giver dig de samme muligheder, 
som en alm. 3-årig STX.

Intet grundforløb, ingen kreative fag - kun STX skåret ind til benet. Du starter i den 
klasse, som du skal gå i 2 år frem. Hurtigt færdig og videre til drømmestudiet!

Er du nysgerrig? Så kontakt vores studievejledning på: 
Tlf. 96 31 22 23 eller www.aalborgcitygymnasium.dk

Aalborg City Gymnasium - På Sporet 4 - 9000 Aalborg 
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Iværksætteri
på skemaet 

På de nordjyske handelsskoler er det 
muligt at blive klogere på, hvordan 
man som iværksætter etablerer egen 
virksomhed. Iværksætteri er valgfag på 
HHX og fremstår i lidt forskellige udga-
ver.
Aalborg Handelsskole har på afdelin-
gerne i Turøgade og Saxogade deres 
egne iværksættermiljøer.
Forløbet Company Programme, der 
også tilbydes på Frederikshavn Han-
delsskole, er et tilbud om at styrke 
elevernes innovative og entreprenø-
rielle kompetencer. Eleverne skal ud-
vikle gode idéer, som skal omsættes til 
realiserbare virksomheder eller sociale 
projekter. 
På EUC Nord i Hjørring kan elever-
ne deltage på Innovation C, hvor de 
kommer til at prøve at etablere egen 

virksomhed. Elevernes idéer bliver af-
prøvet gennem landsdækkende kon-
kurrencer i Young Enterprise, hvor de 
ved messer præsenterer deres virk-
somhed over for erhvervslivet. 
Himmerlands Erhvervs- og Gymnasie-
uddannelser skriver om iværksætteri, 
at studieretningen er for dem, der kan 
lide at undersøge en virkelig problem-
stilling, finde forslag til at løse det givne 
problem og derefter udvikle og desig-
ne et produkt, som kan løse problemet. 
Det kan f.eks. være produkter, der kan 
være med til at forbedre verden om-
kring os, og eleverne har måske lyst til 
at etablere egen virksomhed. 
Iværksætteri og Innovation er desuden 
på skemaet på handelsgymnasierne i 
Thisted, Fjerritslev og Nykøbing Mors.

Af Niels Henriksen

UDSLUSNING DIREKTE TIL JOB OG BOLIG

FRITIDSAKTIVITETER/UNDERVISNING
Jagt & Natur     Fodbold     Musik & Drama     Mountainbike    Ridnning    Svømning    Krop & Motion    Kærstekursus   It    Kreativ    Motorlære 

KOMPETENCEGIVENDE KURSUS
Arbejdsmiljø og ergonomi   Førstehjælp og brandkursus   Værkstedskursuser og håndværktøj   Dansk   Biologi   Kost og sundhed   Medicinhåndtering

Malkekursus   Økologi og bæredygtighed   Mindre gartnerimaskiner   Motorsav   Svejsekursus   Truck certifi kat (AMU)   Stilladskursus (AMU)     

BOUNDERVISNING INCL. RENGØRING, KØKKEN OG MADLAVNING

Ulvedalsvej 30-34    I    7470 Karup J    I    Tlf. 86 66 22 30    I    havredal@havredal.dk    I    havredal.dk

https://www.aalborgcitygymnasium.dk/
https://havredal.dk/


På Han Herred Efterskole er fællesskab og identitetsdannelse centrale omdrejningspunkter på vej mod voksenlivet

Et år med fællesskab og venskaber for 
livet. Et år med både faglig og personlig 
udvikling. Et år med masser af bevæ-
gelse 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 ef-
terskole – 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 fordybel-
se i vores First-fag, som foruden hånd-
bold, 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 hvi-
ler 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 udvik-
ling 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 fæl-
lesskab 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 be-
vægelse. Endelig vægter vi det faglige 
engagement højt. Eleverne har ikke så 
mange lektier for. Til gengæld forven-
ter vi, at de er aktive og engagerede i 
timerne, understreger forstanderen og 
tilføjer, at for at opfylde værdierne kræ-
ves 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 fod-

bold og håndbold til dance fi tness og 
klatring.

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 First-
udgaven. 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 ele-
verne får set de største seværdigheder 
i Washington DC og efterfølgende be-
søger 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 Ef-
terskole ofte baner vejen for nye elever, 
således at skolen år efter år kan melde 
om alt belagt.
Langt de fl este af eleverne kommer 
fra Nordjylland, og de vælger at bruge 
deres 9. eller 10. skoleår på efterskolen, 
inden de fortsætter på en ungdomsud-
dannelse - en oplevelse for livet rigere.

Af Niels Henriksen
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Horne er krøbet under huden
Tre generationer af familien Horsholt har gået på Horne Efterskole

Johannes gjorde det. Hans søn Carsten 
gjorde det. Carstens døtre Sarah og 
Rebecca gjorde det. Gik på Horne Ef-
terskole. For dem er efterskolen en lille 
håndfuld kilometer udenfor Hirtshals 
i den grad krøbet under huden. Hertil 
kommer at en del fætre og kusiner også 
har været om ad efterskolen, inden de 
uddannede dig videre.
- Jeg kan egentlig ikke helt huske, 
hvorfor jeg valgte at gå på efterskole. 
Jeg tror såmænd ikke, at det havde no-
get at gøre med, at min far havde gået 
på efterskole. Men grunden til, at jeg 
valgte Horne, hang nok sammen med, 
at min far havde gået der 30 år tidligere, 
smiler Carsten Horsholt, der var elev på 
Horne Efterskole i 1985-1986 og i dag 
arbejder som revisor hos det statsauto-
riserede revisionsselskab BDO i Hjør-
ring.
Selv om han i dag ikke ser mange af de 
andre elever fra efterskolen, er han ikke 

i tvivl om det aftryk, som et år på efter-
skole sætter i eleverne.
- Det var i hvert fald lettere at samle 
tidligere elever til et jubilæum på Horne 
Efterskole end til et jubilæum på Sindal 
Skole, fastslår han.

Hurtig beslutning
For 24-årige Sarah Horsholt blev op-
holdet på Horne Efterskole egentlig til 
på lidt af en tilfældighed.
- Jeg vidste ikke helt, hvad jeg ville. Jeg 
dyrkede karate på eliteniveau og træ-
nede meget, så hvis jeg skulle på efter-
skole, og det ikke skulle være i Hjørring, 
så lå Horne jo lige for. Vi ringede til for-
standeren og fik at vide, at tilmelding 
var på vej til at lukke, så jeg skulle tage 
en hurtig beslutning. Den beslutning 
tog jeg på stedet, griner Sarah, der gik 
på Horne fra 2013 til 2014, og som i 
dag bor i Aarhus og uddanner sig til tøj-
designer.
- Efter Horne valgte jeg at tage min 
studentereksamen på Aalborg Kate-
dralskole, fordi flere fra efterskolen 
gjorde det samme. Desuden kunne jeg 

fortsætte min karatetræning samtidig, 
så det endte med, at jeg efter 1. g valgte 
at flytte til Aalborg.
Efter studentereksamen rejste Sarah 
sammen med 20 andre med Højskole i 
Udlandet til Asien, hvorefter hun søgte 
ind på Odder Højskole, hvor hun lærte 
mange elever fra andre lande at kende.

Skulle ikke på Horne
- Jeg ville gerne på efterskole, men 
det skulle i hvert fald ikke være Horne, 
fordi der havde min søster og min far 
gået, og jeg var da også besøg på en 
anden efterskole. Men så blev det alli-
gevel Horne, netop fordi både min far 
og min søster havde gået der og kun 
havde godt at sige om skolen, fortæller 
19-årige Rebecca, der gik på Horne Ef-
terskole fra 2018-2019 og nu går i 3. g 
på Hjørring Gymnasium.
Alle tre er enige om, at et ophold på ef-
terskole er en fantastisk oplevelse, og 
de hver en tid vil anbefale det til andre.
- Et efterskoleår stopper jo ikke efter 
det ene år. Man lærer en masse nye 
mennesker at kende, og mange skaber 

venskaber for livet. Jeg ses i hvert fald 
med rigtig mange af dem, som jeg gik 
på efterskole med, siger Rebecca, der 
også peger på, at eleverne på eksem-
pelvis Horne Efterskole bliver delt op i 
små familier, og at man dermed bliver 
”tvunget” til at være tæt sammen med 
mennesker, man som udgangspunkt 
slet ikke kender.
- Ja, der er meget læring i at være nødt 
til at yde en indsats for at få en hverdag 
til at fungere og respektere andre, sup-
plerer Carsten.
- Jeg nød det sociale på Horne rigtigt 
meget, og det endte da også med, at 
jeg kun sjældent var hjemme. Og så 
kunne jeg efterfølgende konstatere, at 
højskolen nærmest stod for det sam-
me – her var vi bare blevet ældre, og i 
dag bor jeg i lejlighed i Aarhus med tre 
af dem, jeg gik på højskole med i Odder, 
fortæller Sarah.

Af Niels Henriksen
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Sarah (tv), Rebecca og Carsten Horsholt har alle gået på Horne Efterskole. Det samme har Carstens nu afdøde far, Johannes.

På Han Herred Efterskole er fællesskab og identitetsdannelse centrale omdrejningspunkter på vej mod voksenlivet

Et år med fællesskab og venskaber for 
livet. Et år med både faglig og personlig 
udvikling. Et år med masser af bevæ-
gelse 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 ef-
terskole – 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 fordybel-
se i vores First-fag, som foruden hånd-
bold, 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 hvi-
ler 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 udvik-
ling 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 fæl-
lesskab 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 be-
vægelse. Endelig vægter vi det faglige 
engagement højt. Eleverne har ikke så 
mange lektier for. Til gengæld forven-
ter vi, at de er aktive og engagerede i 
timerne, understreger forstanderen og 
tilføjer, at for at opfylde værdierne kræ-
ves 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 fod-

bold og håndbold til dance fi tness og 
klatring.

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 First-
udgaven. 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 ele-
verne får set de største seværdigheder 
i Washington DC og efterfølgende be-
søger 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 Ef-
terskole ofte baner vejen for nye elever, 
således at skolen år efter år kan melde 
om alt belagt.
Langt de fl este af eleverne kommer 
fra Nordjylland, og de vælger at bruge 
deres 9. eller 10. skoleår på efterskolen, 
inden de fortsætter på en ungdomsud-
dannelse - en oplevelse for livet rigere.
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Centralgårdsvej 277, 9440 Aabybro
Tlf. 9696 6969, www.ryaaefterskole.dk

Vi har 8 linjefag
ud over de tradi-
tionelle fag.

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

EN EFTERSKOLE
  FOR ORDBLINDE

EFTERSKOLERNES AFTEN 
- ER DESVÆRRE AFLYST 

Ring på 23 47 12 01, og aftal et besøg i stedet.

RYÅ Helle for fællesskab og udvikling
Efterskoleophold for sent udviklede unge

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

Du møder en prøvefri skole 
med praktiske og kreative 
værksteder og hvor vi 
sammen har fokus på din 
personlige udvikling og
livsglæde.

Læs meget mere om 
vores tilbud på:
www.efterskolenhelle.dk

Efterskolen Helle, Dyrehavevej 28, 8500 Grenaa
www.efterskolenhelle.dk

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

Du møder en prøvefri skole med praktiske 
og kreative værksteder og hvor vi sammen 
har fokus på din personlige udvikling og 
livsglæde.

Læs meget mere om vores tilbud på:
www.efterskolenhelle.dk

Helle for fællesskab og udvikling
Efterskoleophold for sent udviklede unge

HjælpeGuide er et fl erårigt forløb for 
unge med interesse for turisme og 
service. Der er bopligt, og gennem 
undervisning, bo- og jobtræning
samt individuel vejledning hjælpes
den unge på rette vej – mod en 
meningsfuld tilværelse.

HjælpeGuide optager fi re unge årligt, 
og der er optagelse året rundt.

Yderligere information,
tlf. 8638 4466

En ny chance – en unik mulighed

HjælpeGuide
Nyt STU-tilbud på 
Efterskolen Helle

KUNST & DESIGN
TRIATLON
OUTDOOR
VOLLEY
ESPORT
MUSIK

MASSER AF 
VALGFAG+

KOM TIL EFTERSKOLERNES AFTEN

ONSDAG D. 12. JANUAR

KL. 18-21
Vesterbølle Efterskole / Sognevejen 300 / 9631 Gedsted / Vesterbølle / 98645380 / v-e.dk

LINJER:

https://www.ryaaefterskole.dk/
https://www.efterskolenhelle.dk/
https://v-e.dk/


På Hørby Efterskole vil vi gerne gøre dig 
endnu dygtigere, end du er i forvejen. 
Du oplever måske, at du er kommet 
rigtigt langt allerede nu – men på 
Hørby kan du komme endnu længere!

Vi udfordrer den måde, som du lærer på nu – så du er topklar til din 
videre uddannelse i livet – først en ungdoms uddannelse og  senere en 
erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse.

Find din læringsstil 
på Hørby Efterskole

TEST DIG SELV 
Bliv klogere på, hvordan 

du lærer bedst – det tager kun 
tre minutter på

HØRBYEFTERSKOLE.DK

Snedkergårdsvej 11, Hørby, 9300 Sæby, Tlf. 9846 6300, hørbyefterskole.dk Dvergetvedvej 95, Tolne, 9870 Sindal, Tlf. 98 93 05 11
www.tolneefterskole.dk 

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

 EFTERSKOLERNES AFTEN
Onsdag den 12. januar kl. 18.00-21.00

ER DESVÆRRE AFLYST!

TOLNE

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.

MEN DET ER SOM ALTID 
MULIGT AT RINGE TIL SKOLEN 
OG AFTALE EN TID TIL ET 
BESØG.

EFTERSKOLEN FOR GASTRONOMI, MUSIK & DESIGN
Tlf. 75 85 80 12 · Højskolevej 9 · 7100 Vejle

info@skolenfor.dk · www.skolenfor.dk

E� erskolernes a� en
Informationsmøde d. 12/1 kl. 18-21

9. eller 10. kl�  e

Et forrygende år- Ring og få enrundvisning

Linjefag:
•  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

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.

Se mere eller kontakt os på
www.tryefterskole.dk 

Tlf. 9829 2392 - Mail: kontor@tryefterskole.dk 

 

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

til at komme godt videre i livet.

TRY 
EFTERSKOLE

Venner
Fællesskab

Personlig udvikling
Viden 

Finde os på:

https://hoerbyefterskole.dk/
https://www.tolneefterskole.dk/
https://www.skolenfor.dk/
https://tryefterskole.dk/


Ranum
Sommercamps 2022

Deltag i vores virtuelle Efterskolernes Aften onsdag den 12. januar 2022 kl. 18-21

Tilmeld dig på ranumefterskole.dk

for 14-17 årige

Prøv efterskolelivet med unge fra hele verden og få den bedste sommer i dit liv. 

Du får en fantastisk sjov og oplevelsesrig sommerferie, 

hvor du vil blive udfordret personligt og fagligt. 

Vælg mellem Sejladscamp, Dykkercamp, Cheerleadingcamp, 

Adventurecamp, eSportcamp, FIt for life camp, Dansecamp 

eller International Summer School. 

Læs mere og tilmeld dig på: ranumefterskole.dk/sommercamps

250,- early bird rabat til og med d. 31. marts 2022 - Skriv Ranum250 

https://www.ranumefterskole.dk/sommercamps/


Badminton fylder det
meste i travl hverdag

Med disciplin og fokus og god hjælp fra familien får et af Danmarks største talenter skole, 
 sport og sparsom fritid til at gå op i en højere enhed

6 Efterskole

Et blik på 15-årige Kajsa van Dalms 
kalender kan nok tage pippet fra de 
fleste. Kajsa er et af Danmarks største 
badmintontalenter, og med disciplin, 
fokus og ikke mindst god hjælp fra fa-
milien lykkes det at få en ualmindelig 
travl hverdag til at fungere. Fritid er der 
ikke meget af, når ambitionen er at blive 
professionel badmintonspiller – akku-
rat som hendes mor og far var.
Kajsa bor sammen med sine forældre 
og sin storesøster i Brønderslev. Det er 
ikke at tage munden for fuld at sige, at 
badminton er en fælles passion, og at 
spillet med ketcher og fjerbold fylder 
ganske meget i familien. Mor, Mette 
van Dalm – tidligere Sørensen, blev 
nemlig i 1999 bronzevinder i damesin-
gle ved VM i Danmark. Året efter del-
tog hun i OL i Sydney. Her deltog også 
Kajsa far, hollandske Quinten van Dalm. 
De to var allerede inden OL kærester, 
og familien blev for alvor grundlagt, da 
Laura senere blev født.
Så Kajsa har ikke hverken interessen 
eller talentet fra fremmede.
- Men selv om jeg begyndte at spille 
badminton som 5-6 årig, så er det fak-
tisk først for fire år siden, at jeg begynd-
te at tage sporten sådan rigtigt seriøst. 
Jeg har dyrket rigtig mange sportsgre-
ne som bl.a. fodbold og håndbold, og 
jeg var ganske god til springymnastik, 
men da jeg begyndte at spille med min 
far, skete der pludselig noget. Lysten 
kom og blev forstærket i takt med, at 
resultaterne også kom, fortæller Kajsa, 
der også tog en ekstra tørn på bad-
mintonbanen, da hun begyndte med 
morgentræning allerede i 6. klasse på 
initiativ af hendes daværende ung-
domstræner i Brønderslev Badminton 
Club, Martin Kjøbsted. 
Efterhånden begyndte det at knibe 
med modstanden i Brønderslev, så 
Kajsa trænede med i Triton Aalborg, 
hvortil hun nu endeligt er skiftet og er 
en del af klubbens førstehold i 1. divi-
sion.

Eliteidrætsklasse
Men ikke nok med at Kajsa er flyttet 
til Aalborg for at spille badminton, så 
skiftede hun allerede i 7. klasse Hede-
gårdsskolen i Brønderslev ud med eli-
teidrætsklassen på Sønderbroskolen i 
Aalborg.
- I Brønderslev stod vi overfor at skul-
le bryde klasserne op efter 7. klasse, 
så selv om det var lidt skræmmende 

at skulle skifte skole, så var jeg egent-
lig ikke bange ved udsigten til en helt 
ny skole og nye kammerater. Hvis jeg 
ikke skiftede i 7. klasse, skulle jeg skifte 
i 8. klasse, og så ville jeg komme til at 
gå i en klasse, hvor de fleste allerede 
havde gået sammen i et år og kendte 
hinanden godt, påpeger Kajsa, der dog 
først skulle igennem den obligatoriske 
optagelsesprøve for at komme ind i eli-
tesportsklassen.
- Jeg kunne selvfølgelig godt have fort-
sat på Hedegårdsskolen i Brønderslev, 
men med mere og mere badminton – 
både træning og stævner i både ind- 
og udland – ville jeg til tider have 
svært ved at aflevere opgaver til 
tiden. I eliteidrætsklassen på 
Sønderbroskolen er fristerne 
for aflevering meget mere 
fleksible, så jeg synes, at 
det var en god beslutning 
for mig at skifte skole.
- Vi havde en god klas-
se på Hedegårdsskolen, 
men i elitesportsklassen 
står vi alle overfor de sam-
me udfordringer med ek-
sempelvis at have tid til at 
mødes med veninder efter 
skole. Det kan vi typisk ikke, 
fordi vi enten skal læse lektier 
eller træne, lige som vi heller ikke 
kan deltage i fester i weekenderne. 
Her er der en god fælles forståelse, og 
jeg har fået mange rigtig gode veninder 
igennem skolen og badminton.

Træning
- Jeg træner badminton 6-7 gange om 
ugen plus styrketræning et par gan-
ge om ugen. Hver tirsdag og torsdag 
træner vi med skolen om morgenen 
i Gigantium sammen med elever fra 
Aalborgs gymnasier. Min far arbejder 
i Aalborg, så jeg kører med ham om 
morgenen. Til gengæld tager jeg ofte 
toget hjem til Brønderslev om efter-
middagen, hvorefter mine forældre 
kører mig til Aalborg igen, når jeg skal 
til træning senere på dagen. Jeg er ret 
disciplineret, så jeg er god til at få lavet 
en del lektier i skolen, således at jeg 
kan få skolegang, transport, lektier og 
træning til at gå op i en højere enhed, 
smiler Kajsa, der sidste sommer satte 
kronen på værket, da hun blev dansk 
mester i U15 og senere deltog på det 
danske landshold, der spillede med ved 
Europamesterskaberne. Her tabte dan-
skerne til dem, der senere kunne smyk-
ke sig med guldmedaljerne ved EM.

Professionel
Det sportslige mål er umiddelbart at 
være så god, at hun kan få en plads 
på Badminton Danmarks elitecenter 
i Brøndby og komme til at leve at sin 
sport.
- I forhold til uddannelse er det mit mål 
at komme ind på HHX i Turøgade i Aal-
borg efter folkeskolen. Handelsskolen 
er Team Danmark uddannelsespart-
ner, og her er det muligt at vælge at 
gennemføre uddannelsen på 
en- ten de 

normale tre eller fire år. Jeg ved egent-
lig ikke, hvad jeg gerne vil, når min bad-
mintonkarriere engang er slut, men jeg 
vælger HHX, fordi jeg er tiltrukket af at 
stifte bekendtskab ved nogle helt nye 
fag. Hvis jeg vælger STX eller HTX, vil 
jeg i vid udstrækning stadig arbejde 
med flere af de fag, jeg kender fra fol-
keskolen i forvejen, gør Kajsa opmærk-
som på.
Mange unge vælger at tage et sabbatår 
efter endt ungdomsuddannelse.
- Ja, det tænker jeg da også på, og det 
lyder spændende, men det vil være 
noget svært for mig. Jeg skal jo træ-
ne og spille turneringer, hvis jeg skal 

forfølge min store drøm om at bli-
ve professionel badmintonspiller, 

smiler Kajsa, der allerede har 
flere sponsorer, bl.a. badmin-
tonmærket Forza, der hjælper 
med tøj og udstyr, samt et par 
private virksomheder.

Af Niels Henriksen
Foto Nicholas Cho Meier

Med fokus og disciplin arbej-
der Kajsa målrettet på at blive 
professionel badmintonspiller.

Ranum
Sommercamps 2022

Deltag i vores virtuelle Efterskolernes Aften onsdag den 12. januar 2022 kl. 18-21

Tilmeld dig på ranumefterskole.dk

for 14-17 årige

Prøv efterskolelivet med unge fra hele verden og få den bedste sommer i dit liv. 

Du får en fantastisk sjov og oplevelsesrig sommerferie, 

hvor du vil blive udfordret personligt og fagligt. 

Vælg mellem Sejladscamp, Dykkercamp, Cheerleadingcamp, 

Adventurecamp, eSportcamp, FIt for life camp, Dansecamp 

eller International Summer School. 

Læs mere og tilmeld dig på: ranumefterskole.dk/sommercamps

250,- early bird rabat til og med d. 31. marts 2022 - Skriv Ranum250 

https://www.ranumefterskole.dk/sommercamps/


KOM OG BESØG OS OG FÅ 
ET INDBLIK I HVERDAGEN 
 
BOOK DIT BESØG PÅ 
EFTERSKOLENFOR 
SCENEKUNST.DK

EFTERSKOLENFORSCENEKUNST.DK
Starupvej 20, 8340 Malling

https://www.efterskolenforscenekunst.dk/


Kom og  
mærk stemningen

Besøg os til Åbent Hus.  
Find datoer og tilmelding på 
hardsyssel.dk/aabent-hus

På Hardsyssel er der plads 
til, at du kan være DIG  
midt i fællesskabet!

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

”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

OUTDOOR

FILM

MUSIK

SPORT

E-SPORT

35+ VALGFAG

Østergade 77, 8370 Hadsten

RING

86 98 01 45

og hør mere

KOMBINER 10. KLASSE MED 
DIN INTERESSE INDENFOR:

- Tekstil, læder og smykker
- Arbejde med mennesker

- Håndværksfag
- Gamedesign
- Gastronomi

Smag på og hør om vores
nye 20 ugers hold

med fokus på
gastronomi

& events

OPSTART SØNDAG 6. FEBRUAR 

https://hardsysselefterskole.dk/
https://hadstenff.dk/


https://www.salling-efterskole.dk/
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2 Efterskole

Efterskolen er for alle
Danskernes høje velstand er ikke forklaringen på efterskolernes succes, mener deres formand

Selv om alle får en økonomisk hånds-
rækning, er et år på efterskole en ikke 
ubetydelig udskrivning for de fleste. 
Derfor er det også vigtigt, at tilskudssy-
stemet sikrer, at efterskolen ikke kun er 
for dem, der har råd.
- Efterskolen er for alle, og derfor skal 
vi være opmærksom på vores tilskuds-
system, så alle unge vitterlig også får 
mulighed for at opleve et år eller to på 
en efterskole. Vi må endelig ikke risike-
re, at væksten er båret af dem med de 
højeste indkomster. Jeg tror dog heller 
ikke, at det er danskernes generelle 
velstand, der er forklaringen på efter-
skolernes aktuelle succes. Jeg tror der-
imod, at der er flere andre mindre fak-
torer, og bestemt ikke kun pengene, der 
er med til, at flere vælger efterskolen, 
siger efterskolernes formand Torben 
Vind Rasmussen, der selv har været 
forstander på en efterskole i 10 år.

For mange faglige huller
- En stor gruppe kommer på eftersko-
le, fordi de har brug for at hæve deres 
faglige niveau efter 9. klasse. De har 
simpelt hen for mange faglige huller. 
Andre kan have daglige udfordringer i 
forhold til f. eks. hjem og familie, skolen, 
ensomhed eller mobning. De trænger 
bare til at komme hjemmefra. Og så er 
der en meget stor gruppe, der træn-
ger til en mere rolig hverdag, hvor de 
ikke skal stresse over at de skal i sko-
le, bagefter være sammen med venner 
og have tid til familien. På efterskolen 
har de hele netværket lige ved hånden 
24/7. De har fred til at bruge tid på det, 
der optager dem og kan så at sige ikke 
flygte. Efterskolen er deres hjem. Det er 
her de bor i en periode, påpeger Torben 
Vind Rasmussen.
- På efterskolen er det obligatorisk at 
deltage i nogle bestemte strukturer. 
Det kan eksempelvis være, at alle uden 
undtagelse deltager på skolens gym-
nastikhold. Det vil sige, at eleverne bli-
ver provokeret af rammerne og oplever, 
hvor fedt det er at deltage i fællesska-

bet, og hvordan værdierne faktisk er 
større en det, de umiddelbart synes, 
at de ”mister” af sig selv ved at være 
tvunget ind i nogle rammer.

Gerne flere skoler
Med et optag på præcis 31.745 elever 
satte de 241 danske efterskoler rekord 
ved begyndelsen af dette skoleår, og 
det er en rekord, som efterskolernes 
formand selvsagt er ganske godt tilpas 
med.
- Eleverne kommer jo fra hele landet, 
men vi oplever ikke mindst en meget 
stor stigning af elever fra København 
og Nordsjælland, som strømmer til ef-
terskolerne først og fremmest på Fyn 
og i Østjylland. Langt de fleste efter-
skoler melder om fyldte senge, og i min 
optik kunne der sagtens være endnu 
flere efterskoler. I 2021 er der kommet 
to nye efterskoler, og vi forventer, at 
der i 2022 yderligere kommer én eller 
to nye. Jeg ser gerne, at der kommer 
endnu flere, så vi dels ikke oplever, at 
nogle skoler bliver alt for store med ri-
siko for, at noget af nærheden og fæl-

lesskabet går tabt, og så vi dels kunne 
have endnu flere skoler med særlige 
temaer og dermed sikre mangfoldig-
heden yderligere, påpeger Torben Vind 
Rasmussen.

Af Niels Henriksen

Formanden for Efterskoleforeningen,  
Torben Vind Rasmussen. (Foto: Trine Bukh)
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