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Som ung bliver man bombaderet med forslag 
til fremtiden og krav, hvis drømmen går i den 
ene eller den anden retning. Mit råd til de unge 
er, at de skal forfølge deres drømme, og skulle 
det betyde, at vejen måske bliver lidt ekstra 
lang eller snirklet, så skidt med det. Mange 
veje fører til Rom, og vi skal nok nå dertil, hvis 
vi drømmer stærkt nok.

Som elev i 9. klasse står man foran en 
skillevej. Hvis jeg ved, at jeg gerne vil være 
pædagog, skal jeg måske vælge en hf-uddan-
nelse og fortsætte på en uddannelsesinsti-
tution. Måske dimler jeg mellem, om jeg skal 
være jurist eller tandlæge, og så vil det være 
fornuftigt at vælge stx. Måske vil jeg hellere 
være ingeniør, og så vil det være optimalt at 
vælge htx.

Måske ved jeg bare overhovedet ikke, hvad jeg 
gerne vil være, og så ligger der en verden af 
spændende muligheder foran dig.

De nyeste tal fra Efterskoleforeningen viser, 
at antallet af unge, der ønsker at gå et år, eller 
måske endda to, på en efterskole for at mod-
nes og finde sig selv aldrig har været højere. 
Andre vælger en FGU eller en Fri Fagskole, hvor 
de kan blive klogere på, om de er bedst til at 
lære med hænderne eller med hovedet.

Har ikke travlt
Vigtigst af alt er det at indse, at som ung på 
16 år har man overhovedet ikke travlt, og at 
ingen uddannelse er mere sej end en anden. 
En faglig erhvervsuddannelse er akkurat lige 
så sej som en gymnasial på enten hhx, stx, 

htx eller hf. Og så er det vigtigt ikke at lade sig 
begrænse af hverken forældre, UU-vejledere, 
skolen eller andre, som kun vil dig det bedste. 
Men i den sidste ende er det din fremtid, der 
er på spil. Derfor skal opfordringen herfra til de 
voksne også lyde: Bak op om de unge og deres 
interesser. De unge skal have lov at have deres 
drømme, og hvis det er muligt, skal de også 
have lov til at udleve dem. Vær med til at skabe 
muligheder og ikke begrænsninger.

Tænke stort
Til uddannelsesinstitutioner og skoler skal 
også lyde en opfordring om at tænke stort og 
ikke kun lokalt. Selvfølgelig er det vigtigt, at 
hver skole eller uddannelsesinstitution har et 
solidt elevunderlag. Ellers eksisterer skolen 
måske ikke. Men for de unges skyld er det 

nødvendigt og vigtigt at tænke mere globalt, og 
det kan såmænd være fra den ene kommune 
til den anden. Undgå udelukkende at tænke 
snævert på egne interesser men vær med til at 
vise de unge vej mod deres drømme.
Nye undersøgelser viser, at flere og flere unge 
faktisk vælger at flytte tilbage til deres hjemby 
eller lokalområde efter endt uddannelse. De 
oplever så stærk en tilknytning og har så man-
ge gode minder fra deres barndom og ungdom, 
at de gerne vil tilbage til rødderne og familien.
Derfor, vær vejviser for de unge og hjælp dem 
til at finde vej til den drøm, de gerne vil udleve. 
Også selv om det ikke indebærer at vælge den 
lige vej. Mange veje fører til Rom.

Venlig hilsen
Anne Louise Vanggaard

Projektleder Zoom Ind på Din Fremtid

Mange veje fører til Rom
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SØG NU
START TIL 
AUGUST

EUX VELFÆRD
HUEN TIL DIG, DER VIL ARBEJDE MED MENNESKER

Med EUX Velfærd bliver du student 
og SOSU-assistent på én gang

Du får den praktiske faglighed, så du kan gå direkte i 
arbejde som SOSU-assistent OG du får den boglige 
viden, så du kan læse videre til fx sygeplejerske, 
socialrådgiver, fysioterapeut og meget mere.

EUX Velfærd er for dig, der:
• er målrettet
• vil arbejde med mennesker
• vil afprøve tingene i virkeligheden
• vil udfordres på det teoretiske niveau

Du kan tage EUX direkte e er 
9. eller 10. klasse. 

Søg inden 1. marts 
via optagelse.dk 
og start til august.

Se mere på sosunord.dk

https://sosunord.dk/


ANNONCE

Fra kontor og slips 
til jord under neglene
For mange er kommunen en svært defi -
nérbar og uhåndgribelig størrelse. Lidt 
støvet måske endda. Men kommunen 
er i virkeligheden en dynamisk virksom-
hed, og alene i en relativt lille kommune 
som Vesthimmerland er der samlet hele 
54 forskellige overenskomster, så de op 
mod 3500 medarbejderne udgør en utro-
lig bred vifte af spændende uddannelser.
- I Vesthimmerland Kommune møder 
man alt fra ansatte på kontor med slips 
til barske mænd med fuldskæg og gum-
mistøvler. Vi favner utroligt bredt og 
kan tilbyde elevpladser på en lang, lang 

række spændende 
og udfordrende 

områder, fast-
slår Pia Munch 
Riisgaard. Hun 
er stabschef og 
er blandt an-
det ansvarlig 
for personale, 
altså HR.

Med sloganet ”Vidste du, at du også kan 
blive...” ønsker kommunen at sætte fo-
kus på de utallige muligheder, der er for 
at blive elev i netop Vesthimmerlands 
Kommune.

SOSU-OMRÅDET
- Ikke mindst i plejesektoren mangler vi 
elever indenfor især SOSU-området. Det 
gælder både assistenter og hjælpere, un-
derstreger ældrechef Per Nielsen Elb.
Plejesektoren hos Vesthimmerlands 
Kommune omfatter udover SOSU hjæl-
pere og assistenter også sygeplejersker, 
ernæringsassistenter og naturligvis ad-
ministrativt personale.
I øjeblikket annoncerer kommunen ak-
tivt på mange medier, blandt andet på 
infoskærme rundt om i Aars og på det er-
hvervsorienterede sociale netværkssite 
LinkedIn.
- Elever i Vesthimmerlands Kommune 
kan se fem til en spændende og udfor-
drende uddannelse. Vi har tradition for 
relativt hurtigt at give vores elever selv-
stændige opgaver og ansvar. Kommunen 
er en kompleks størrelse, og eleverne vil 
tit opleve, at de opgaver, de løser, griber 
ind i andre områder og dermed bliver en 
del af noget større. De vil også opleve, at 
det, de arbejder med, har en betydning 
og konsekvens for nogen, nemlig borger-
ne, forklarer Pia Munch Riisgaard.

TÆT PÅ BORGERNE
- Ja, og ikke mindst i plejesektoren ople-
ver alle, også eleverne, at være en del af 
et særdeles virkelighedsnært miljø, hvor 
de kommer tæt på borgerne og derfor 
mærker den daglige glæde og anerken-
delse, som borgerne udtrykker overfor 

vores personale, tilføjer Per Nielsen Elb.
- Mange af vores medarbejdere oplever 
også, at de her i kommunen dels får et 
meget større ansvar, end de ville få i en 
privat virksomhed, og dels får en meget 
bredere kontaktfl ade, netop fordi deres 
arbejde som oftest er en del af en stør-
re opgave, supplerer Flemming Bach, 
der er Natur- og Miljøchef i Vesthimmer-
lands Kommune. I forvaltningen arbejder 
blandt andet biologer, ingeniører, land-
inspektører og administrativt personale.
- Vi har ofte studerende i praktik, og man-
ge bliver overrasket over den meget af-
vekslende hverdag, hvor noget af tiden 
kan gå ved skrivebordet og computeren 
og noget ude i landskabet med gummi-
støvler eller waders.

GODT ARBEJDSMILJØ
- I Vesthimmerlands Kommune har vi et 
utroligt godt arbejdsmiljø, og det ses 
blandt ved, at rigtig mange medarbej-
dere er hos os i adskillige år. Vi oplever 
også, at medarbejderne tager medan-
svar for deres arbejdsplads, og vi har der-
for er meget lavt sygefravær, fortæller 
Pia Munch Riisgaard.
Udover de nævnte uddannelser beskæf-
tiger Vesthimmerlands Kommune også 
eksempelvis pædagogassistenter, pæ-
dagoger, IT-medarbejdere, fysioterapeu-
ter, arkitekter, ergoterapeuter samt en 
lang række forskellige håndværksfag og 
praktikanter fra både Aalborg Universi-
tet og UCN. I alt er der aktuelt 82 elever 
på lønningslisten i kommunen.

TEKST: Niels Henriksen

Vesthimmerlands Kommuner rummer 54 forskellige overenskomster og er et farverigt klude-
tæppe af spændende uddannelser
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BRØNDERSLEVHALLERNE
Knudsgade 15

9700 Brønderslev

Foredrag med 

eskild ebbesen
Vejen til at blive en vinder

Kom til forældreaften på ungemessen 
  ”ZOOM IND PÅ DIN FREMTID”

Den 9 oktober kl. 17:30 - 20:00 inviterer 
vi alle interesserede til ungemesse i 

Brønderslevhallerne. Tag dit barn under 
armen og oplev sammen de mange 

uddannelses- og jobmuligheder som 
messen præsenterer jer for.

Kl. 19:30 vil Eskild Ebbesen – 
tidligere olympisk guld-

vinder med Guldfireren 
og en af Danmarks 

største atleter 
gennem tiderne 

– holde et fore-
drag omkring 

motivation, 
sundhed 
og vejen 
til at blive 
en vinder 

i de valg vi 
træffer uan-

set om det 
er på sports-

banen eller 
karrierevejen. 

Foredraget varer 
en time. Så kom til 

uddannelsesmesse og 
foredrag onsdag den 

9. oktober fra kl. 17:30. 

           DER ER GRATIS ENTRE

https://www.vesthimmerland.dk/
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ANNONCE

STX og HF åbner døre
- og lukker ingen
Unge, der tager en ungdomsuddannelse 
fra gymnasierne i Brønderslev, Dronning-
lund, Frederikshavn og Nørresundby, har 
en verden af spændende muligheder for-
an sig. På de fleste af gymnasierne kan 
man vælge mellem den 3-årige stx og den 
2-årige hf. 
STX giver som den eneste 3-årige gym-
nasiale uddannelse mulighed for at væl-
ge og kombinere fag fra områder som 
sprog, naturvidenskab, samfundsfag og 
musik og sikrer dermed eleverne en va-
rieret hverdag og en bred uddannelse. På 
hf vælger eleverne fagpakker, der er med 
til at afklare elevernes studievalg efter 
gymnasiet. Fagpakkerne betyder, at ele-
verne kan forberede sig til at læse videre 
til f.eks. pædagog, sygeplejerske, politi-
betjent eller til en teknisk uddannelse.
STX giver adgang til alle videregående 
uddannelser, og hf til alle korte og mel-
lemlange uddannelser. Det betyder, at 
unge, der tager en ungdomsuddannelse 
fra gymnasierne i Brønderslev, Dronning-
lund, Frederikshavn og Nørresundby, har 
en verden af spændende muligheder for-
an sig. Med de røde eller blå huer står al-
verdens døre åbne.

HØJ FASTHOLDELSE
Samtidig kan elever på de 4 vendsyssel-

ske gymnasier gå på et gymnasium, der 
ligger tæt på hvor de bor. På stx gennem-
fører hele 85 pct. af eleverne uddannel-
sen, hvilket er enestående i det danske 
uddannelsessystem. Samtidig tager næ-
sten alle STX-studenter – eller mere præ-
cist 92 pct. – efterfølgende en uddannel-
se, der giver erhvervskompetence.
Årsagerne til gymnasiernes popularitet 
er mange. En af grundene er, at elever-
ne på gymnasiet pga. af det brede udbud 
af fag med stor sikkerhed kan finde en 
studieretning, der passer til deres inte-
resser og evner. De lærer både i bredden 
og i dybden. De får dermed en stor faglig 
indsigt, og samtidig lærer de også om sig 
selv og hinanden. Det almene gymnasi-

um er nemlig på én gang selvstændighed 
og samarbejde, meninger og medansvar, 
dannelse og indsigt samt udsyn og ind-
sigt. Eller med andre ord almen dannelse 
og uddannelse i at blive borger i et demo-
kratisk samfund. 

SUPER STUDIEMILJØ
Gymnasierne peger også selv på, at der 
på særligt de almene gymnasier er et su-
per studiemiljø. I kraft af fag som musik, 
drama, billedkunst og idræt findes en 
lang række topmoderne og professionel-
le faciliteter, som mange elever også be-
nytter i fritiden. Her opstår relationer og 
venskaber på tværs af studieretninger. 
På den måde bliver gymnasiet samlings-
punkt for unge med forskellige interes-
ser og fra forskellige miljøer.
Med den høje fastholdelsesprocent og 
den store lyst, som eleverne efterføl-
gende har til at læse videre på en videre-
gående uddannelse, er de 4 gymnasier 
desuden med til at løse manglen på kva-
lificeret arbejdskraft, også blandt bogligt 
uddannede. 

TEKST: Niels Henriksen

Studenterhuen giver adgang til en verden af spændende muligheder
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AMU Nordjylland

AOF Vendsyssel

AspIT

Blue Water Shipping

Brønderslev Gymnasium og HF

CARE-fagpakke stand

Dronninglund Gymnasium

EF Sprogrejser

EUC Nord HHX

Frederikshavn Gymnasium og HF

Frederikshavn Handelsskole

Halvorsminde Efterskole

Halvor Fri Fagskole

Hørby Efterskole

Industriteknikkere.nu

Kost og Ernæringsforbundet

Landbrug-fagpakke STAND

LO

Maritim-fagpakke stand

Nordea Bank

Nordjyllands Idrætsefterskole

Nordjyllands Idrætshøjskole

Nordjyllands Landbrugsskole

Nørresundby Gymnasium og HF

PMU Sindal

Struer Fri Fagskole

Struer Stats Gymnasium

Tolne Efterskole

Tronsø Fri Fagskole

Try Efterskole

Turisme-fagpakke stand

UU Vejlederstand

Vesterbølle Efterskole

Vittrup Fri Fagskole

Økonomi-fagpakke stand

Aabybro Efterskole

Aalborg Handelsskole

HAL 1

OUTDOOR

PixlArt

Park & Vej, Brønderslev

3D College

Brazil Football College

Brønderslev Kommune

Design College

Erhvervsskolerne Aars

EUC Nord HTX, EUD, EUX

FGU Vendsyssel

Forsvaret

Game College

Hjemmeværnet

Hjørring Gymnasium og HF

Hjørring Kommune

Hjørring Ny 10

Hæstrup VVS

Hørby Efterskole

Håndværk-fagpakke stand

Kalø Økologiske Landbrugsskole

Marinehjemmeværnet

MARTEC

Nordjyllands Landbrugsskole

Nordjyllands Politi

Regionshospitalet Nordjylland

SOSU Nord

Sparekassen Vendsyssel

TechCollege

UCN

Aalborg Citygymnasium

FunCenter Aalborg

HAL 2

https://www.ug.dk/uddannelser/gymnasialeuddannelser/almen-studentereksamen-2-aarig-stx
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desuden med til at løse manglen på kva-
lificeret arbejdskraft, også blandt bogligt 
uddannede. 

TEKST: Niels Henriksen

Studenterhuen giver adgang til en verden af spændende muligheder

https://www.ug.dk/uddannelser/gymnasialeuddannelser/almen-studentereksamen-2-aarig-stx
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martec  |   Hånbækvej 54   |   Kragholmen 180   |   9900 Frederikshavn   |   Telefon 96 20 88 88   |   martec@martec.dk   |   www.martec.dk

På MARTEC tilbyder 
vi følgende maritime 
uddannelser:

Grundlæggende  
uddannelser:
• Skibsassistent
• Maritim Student 
 (HF Søfart)
• Skoleskibet DANMARK

Videregående  
uddannelser:
• Maskinmester 
• Skibsmaskinist
• Skibsfører
• Fiske-, Kyst- og 
 Sætteskipper

Læs mere på 
www.martec.dk

En maritim uddannelse
giver adgang til mange 
spændende og 
vellønnede jobs inden 
for Det Blå Danmark 
– både på land og til søs

Læs mere på 
www.maritimstudent.dk

En afvekslende, AKTIV 
og anderledes UDDANNELSE 
med SKUMSPRØJT, 
oplevelser og sammenhold

FREDERIKSHAVN GYMNASIUM & MARTEC

• Studenterhue og maritim 
 erhvervsuddannelse som skibsassistent
• Bo på skolehjem mens du læser
• Studiejob og sport i skoletiden
• Togt med Skoleskibet DANMARK

Nysgerrig?
Tilmeld dig brobygning 
på Maritim Student 
eller kom og besøg os

https://www.videndjurs.dk/#
https://www.martec.dk/
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Vendelboerne vilde
med ny uddannelse
Den 1. august åbnede FGU Vendsyssel døre-
ne til en ny skoleform, som var helt uprøvet 
for alle. Produktionsskolerne blev nedlagt 
og slået sammen med en del af VUC-syste-
met ved skoleåret afslutning i juni til den 
ny Forberedende Grunduddannelse. Kun få 
har kendt til skoleformen, og alligevel er det 
væltet ind med ansøgninger til den skole, 
der dækker Hjørring, Frederikshavn, Læsø 
og Brønderslev kommuner. 460 elever er 
indskrevet, og flere er på venteliste.
- Hos FGU Vendsyssel har vi en indgående 
samtale med hver enkelt elev, og med 460 
elever, der har meldt sig ind mellem juni og 
august, og med en sommerferie i mellemti-
den, så siger det sig selv, at alle medarbej-
dere har arbejdet på højtryk for at blive klar 
til skolestart, understreger direktør for FGU 
Vendsyssel, Karen Marie Schytter, der står 
i spidsen for en stab på omkring 70 medar-
bejdere. Undervisningen foregår i lokaler i 
Hjørring – den tidligere produktionsskole på 

Hirtshalsvej og i Dronningensgade, i produk-
tionsskolen i Elling ved Frederikshavn samt i 
to værksteder og i produktionsskolen i Dron-
ninglund, som det foreløbig eneste sted i 
Brønderslev Kommune.

MELLEM 16 OG 25 ÅR
FGU er for unge mellem 16 og 25 år, som ikke 
i forvejen er tilmeldt en ungdomsuddannel-
se, og som ikke er i job. De har af mange 
grunde haft svært ved at finde en plads i sy-
stemet, og mange har også haft problemer 
med den klassiske klassebaserede undervis-
ningsmåde.
Eleverne bliver visiteret til uddannelsen af 
UU-vejlederne på de kommunale jobcentre 
efter en nøje vurdering. Når de kommer på 
FGU Vendsyssel, vil skolens egne vejledere 
foretage endnu en vurdering, hvor bl.a. for-
løbsplaner med praktik aftales, og det afta-
les desuden hvilke af de tre spor, som eleven 
skal følge. Nogle elever er så uafklaret, at de 

kommer på et basisforløb, inden de vælger 
spor. Endelig vil eleverne også blive scree-
net i forhold til eksempelvis ordblindhed, 
som en del kæmper med.
- Vi har løbende optag på FGU Vendsyssel, så 
det er muligt at begynde i løbet af hele skole-
året. Opholdet på FGU varer i to år, men kan 
efter aftale med elevens hjemkommune for-
længes til tre år. Under vejs i uddannelsen vil 
eleverne gennem prøver og eksamener blive 
vurdereret i forhold til at tage næste skridt i 
udviklingen. Det videre forløb aftales i en di-
alog med kommunen, forklarer Karen Marie 
Schytter.

PRAKTIKKEN
Praktik er en vigtig del af uddannelsen på 
FGU. Derfor er det en væsentlig opgave for 
medarbejderne på FGU Vendsyssel at kon-
takte det lokale erhvervsliv med henblik på 
at indgå praktikaftaler for skolens elever.
- Her kan vi naturligvis også med fordel 

trække på det meget store netværk, som 
jobcentrets UU-vejledere i forvejen har i er-
hvervslivet, påpeger direktøren.
Eleverne på FGU Vendsyssel er ikke beretti-
get til SU, men modtager i stedet skoleydel-
se fra staten. Ved ulovligt fravær trækkes 
eleverne i ydelse. Som en del af opholdet 
kan eleverne hver dag mad købe til en meget 
favorabel pris. Maden laves af andre elever i 
skolens køkkener.
Som en ny skoleform kæmper FGU Vend-
syssel med at blive kendt, ikke mindst hos 
potentielle elever. Derfor håber Karen Marie 
Schytter også, at der på sigt kan etableres 
en brobygning, så elever allerede i folkesko-
len kan få øjnene op for FGU som et spring-
bræt til videre uddannelse.
- Udover at udvikle elevernes kompetencer 
og gøre dem klar til livet, så er et af måle-
ne også, at vi skal deltage i udviklingen af 
nye metoder til undervisning, hvor den al-
mene, boglige undervisning suppleres med 
praktik i en vekselvirkning. Her indgår FGU 
Vendsyssel i et tæt samarbejde med UCN og 
Act2Learn om at udvikle nye pædagogiske 
metoder, således at Act2Learn bruger os og 
øver de nye metoder hos os, fortæller Karen 
Marie Schytter, der er super glad for at kom-
me i gang med den nye skoleform.

LIVSINVESTERING
- Jeg opfatter FGU som en livsinvestering 
for eleverne. Hos os lærer de at være men-
nesker i deres eget liv og overkomme forhin-
dringer, som de uvægerligt vil møde fremad-
rettet. Samtidig gør vi dem klar til at komme 
i gang med en uddannelse, uanset om den er 
boglig eller mere praktisk, fastslår hun.

TEKST: Niels Henriksen

FGU Vendsyssel har indskrevet 460 elever, og flere er på venteliste

De tre spor
AGU - Almen grunduddannelse er for dem, der vil blive bedre til 
almene fag som dansk, matematik og engelsk for at få adgang til 
en ungdomsuddannelse. 
På AGU kommer eleverne til at arbejde med de almene fag med 
udgangspunkt i praksis. De vil f. eks. komme til at arbejde med 
dansk og matematik tæt knyttet til produktion i værkstederne. 
AGU tager sigte mod en boglig uddannelse efterfølgende, typisk 
HF eller handelsskolen.

PGU - Produktionsgrunduddannelsen er for dem, der lærer 
bedst, når de arbejder konkret med praktiske opgaver. PGU kan 
give mulighed for at komme videre med en erhvervsuddannelse 
eller give mulighed for at kvalificere dem til et job.
På PGU har eleverne mest værkstedsundervisning, som supple-
res med bl.a. dansk og matematik. Eleverne kan vælge mellem 12 
forskellige temaer, som deres værkstedsundervisning vil tage 
udgangspunkt i.
FGU Vendsyssel vil på sigt tilbyde alle 12 temaer under PGU, og 
her er det muligt at skifte undervisningssted afhængig af interes-
ser.

EGU - På EGU er eleverne i praktik. Her lærer de på arbejdsplad-
sen, fordi de er i praktik i virksomheder det meste af tiden. Men 
i ca. 1/3 del af tiden følger de dansk, matematik og andre fag på 
FGU-skolen. Fagene tager udgangspunkt i det, de arbejder med i 
praktikken. 
Uanset hvilket spor, eleverne vælger, kan de være sikker på hele 
tiden at have tæt kontakt til lærerne.

http://fguvendsyssel.dk/
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Få en uddannelse inden for social og sundhed
Med en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent får du en høj faglighed 
inden for social- og sundhedsområdet. Dine kompetencer kommer i spil hver dag, når du sikrer borgere og pati-
enter et værdigt liv. Du påtager dig et stort ansvar, når du rådgiver og yder omsorg og pleje med høj faglighed. 

- din faglighed gør en forskel.

www.sosu.stv.dk

Umiddelbart kunne der måske være en verden 
til forskel på de afrikanske nationalparker med 
løver og elefanter til Lille Vildmosecentret i 
Himmerland, hvor elgen er det foreløbig største 
dyr. Men for 31-årige Christina Kazimierz er der 
ikke den store forskel. For hende handler det 
nemlig om at fortælle den gode historie og gøre 
besøgende klogere på den natur, de færdes i.
Christina Kazimierz er i gang med en 20 ugers 
praktik i forbindelse med 5. semester på ud-
dannelsen, og valget af Lille Vildmosecentret 
er på ingen måde tilfældig.
- Jeg er meget interesseret i at fotograferet i 
naturen og er kommet meget i Lille Vildmose-
centret, fortæller hun.

Dyrepasser
Egentlig er Christina Kazimierz uddannet dyre-
passer, og i forbindelse med uddannelsen har 
hun tilbragt fire perioder i afrikanske national-
parker. Inden hun rejste hjem, gennemførte 

hun en guideuddannelse i Sydafrika, hvor 
formidling også er en væsentlig del af arbejdet 
med at udbrede kendskabet til nationalparker-
ne og dermed bevare natur og dyreliv.
- I Lille Vildmose handler formidlingen selv-
følgelig om at fortælle om naturen og dyrelivet, 
men vores fortælling handler også om arbejdet 
med at retablere vildmosen efter mange års 
tørvegravning, påpeger Christina Kazimierz, 
der har brugt meget tid på at dygtiggøre sig og 
skaffe sig så meget viden om Lille Vildmose 
som muligt.

Udviklet sin egen måde
- Jeg har mange gange været med kolleger 
rundt og lyttet efter, hvordan de griber opgaven 
an. Herefter har jeg udviklet min egen måde at 
gøre det på.
Publikum i Lille Vildmose er typisk enkeltperso-
ner, par eller større grupper. Men det kan også 
være hele selskaber, der booker centrets sel-
skabslokaler til eksempelvis familiesammen-
komster, hvor en guidet tur er en del af festen.
Christina Kazimierz er i øvrigt ikke helt færdig 

med Afrika. Hun er nemlig så dygtig en naturfo-
tograf, at hun har vundet en rejse til Sydafrika i 
en fotokonkurrence.

Uddannelsen
- Uddannelsen til natur- eller kulturformidler 
er utroligt bred, og vi har som studerende rig 
mulighed for at følge vores interesser. I ud-
dannelsen lærer vi også om, at formidling ikke 
kun handler om at fortælle den gode historie. 
Vi lærer også, at rette vores formidling mod 
forskellige målgrupper.
Undervisningen på natur- og kulturformidling 
er tilrettelagt som en kombination af holdun-
dervisning, gruppearbejde og projektarbejde, 
der giver et godt samspil mellem de studeren-
de indbyrdes og underviserne.
UCN´s mål er at uddanne i virkeligheden, 
så undervisning og opgaver meget praksis-
orienterede. På den måde får de studerende 
praksiskompetencer og kan omsætte teori til 
løsninger i praksis. 
Natur- og kulturformidlere arbejder typisk 
med events og oplevelsesbaseret formidling i 

nationalparker, i kulturhuse, i natur-, fritids- og 
friluftsorganisationer, på museer, i kommuni-
kationsbureauer og i kommuner. 

Brænder for naturen
Christina Kazimierz bygger ovenpå en uddannelse som dyrepasser og uddanner sig nu til naturformidler på UCN 

Af Niels Henriksen

Denne fagpakke er for klassen, som 
ønsker at få en større viden om service, 
eventafvikling og markedsføring. 
Nordjylland er et yndet turistmål for 
både danske og internationale gæster. 
Det kræver, at vi kan levere service i 
høj klasse og tilbyder attraktive tilbud. 
Fagpakken sætter fokus på områder som 
gastronomi, hoteller, detailhandel og 
forlystelser. Klassen vil få et kendskab til 
de forskellige uddannelse- og jobmulig-
heder som branchen, markedsføring og 
SoMe kanaler og en praksisorienteret 
erhvervscase, som skal styrke elevernes 
kendskab til lokale turistattraktioner og 
arbejdspladser. 

zoom ind på din fremtidTURISME

https://www.sosu-stv.dk/


PRØV FØR DU VÆLGER

RING OG BOOK EN 
RUNDVISNING

98 92 12 22

HALVORSMINDE 
Efterskole og Fri Fagskole
Halvorsmindevej 107-109
9800 Hjørring
www.halvorsminde.dk 

PRØV ET ÅR VÆK HJEMME-
FRA PÅ HALVORSMINDE 
FRI FAGSKOLE - FOR DIG, 
DER VIL DEN MÅLRETTEDE 
VEJ TIL ERHVERVSUDDAN-
NELSE OG JOB.

HÅNDVÆRK
Håndværk er for dig, hvis du kan lide 
at bruge hovedet, mens du udfører 
godt håndværk både i træ og metal.

CARE
Care er for dig, hvis du har lyst til at 
arbejde med mennesker - med børn, 
unge eller ældre.

EVENT
Event er for dig gerne går forrest, 
når koncerten, sportsturneringen, 
messen, musikfestivalen, marathon-
løbet og foredraget skal arrangeres.

GAMEDESIGN
GameDesign er for dig, hvis du kan 
lide at nørde! Med ”nørde” mener vi 
selvfølgelig at fordybe sig i alt det, 
der har med IT-verdenen at gøre.

https://www.halvorsminde.dk/
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Himmerland på vej 
med ny fri fagskole
Egentlig skulle Himmerland Fri Fagskole 
have budt velkommen til de første for-
ventningsfulde elever ved dette skoleårs 
begyndelse, men uventede udfordringer 
betyder, at skolen først kommer op i ful-
de omdrejninger fra næste skoleår. I øje-
blikket går en håndfuld STU-elever som 
dagselever på den tidligere produktions-
skole nær Ranum.
- Alle tilladelser og formalia var på plads, 
og vi mærkede markant interesse for at 
begynde på Himmerland Fri Fagskole. 
Men så blev vi sat i stå af nogle uforud-
sete myndighedskrav, som vi i øjeblikket 
knokler for at få på plads, så vi for alvor 
kan slå dørene op til det næste skoleår, si-
ger forstander Ib Christensen. Han håber 
at kunne begynde skoleåret 2020/2021 
med 30 elever, der bor på skolen.

TURISME PÅ SKEMAET
- Med den værelseskapacitet, vi råder 
over, har vi plads til maksimalt 30 over-
nattende elever, men selv om Himmer-
land Fri Fagskole først kommer officielt 
i fuld drift fra næste skoleår, forventer 
jeg, at vi i løbet af det kommende forår vil 
tilbyde kurser med fokus på turisme og 
nichelandbrug.
I erkendelse af at turisme er et vigtigt 
erhverv i Vesthimmerland, vil det være 
naturligt for den nye skole at sætte tu-
risme på skemaet. Her lærer eleverne at 
arbejde med turisme på hoteller, cam-
pingpladser eller restauranter. Skolen 
har årelang erfaring for at arbejde med 
turisme i bred forstand og har værkste-
der og faciliteter til faget.

NICHELANDBRUG
- Med nichelandbrug forstår vi en ny-
tænkning af et gammelt erhverv. Vi kan 

jo konstatere, at eksempelvis dyrkning 
og fremstilling bliver mere og mere ud-
bredt i Danmark. Derfor vil det selvføl-
gelig være oplagt for os som en ny og 
moderne skole at sætte vindyrkning på 
skemaet. Larver er en alternativ føde-
kilde til både mennesker og dyr. Dem kan 
vores elever blive klogere på. Kaniner ser 
også ud til at være et seriøst alternativ til 
mere traditionelle husdyr i dansk land-
brug. Dem satser vi også på at tage med i 
undervisningen, siger forstanderen.
Fra tiden som produktionsskole råder 
Himmerlands Fri Fagskole over en række 
værksteder, bl.a. et topmoderne auto-
værksted, stald med heste, IT-værksted, 
køkken, metalværksted samt et træ-
værksted.
Værkstederne skal bruges utraditionelt i 
kombination med utraditionelle fag.

VIRKELIGHEDSNÆRT
- Den fri fagskole henvender sig til unge, 
der endnu ikke har fundet deres vej i li-
vet. De ved ikke, hvilket erhverv de skal 

vælge. På Himmerland Fri Fagskole får 
de mulighed for at prøve virkelighedsnær 
undervisning og er således meget bedre 
rustet til at træffe et valg, påpeger for-
standeren, der forventer en meget sam-
mensat elevgruppe.
- Jamen, det kan være unge, der efter 
studentereksamen stadig er uafklarede, 
og som måske har brug for et højskole-
lignende ophold til at koble fra bøgerne 
og tænke mere praktisk. På Himmerland 
Fri Fagskole vil vi tilbyde både helt korte 
forløb på et par uger og længerevarende 
forløb på op til et år.
- Himmerland Fri Fagskole et tilbud til 
unge i alderen fra 16 til 25 år fra hele 
landet. Opholdet ligner det, som mange 
unge kender fra efterskolen. De går i sko-
le, spiser på skolen, og de bor på skolen, 
men vil være hjemme hos forældrene de 
fleste weekender, forklarer Ib Christen-
sen.

TEKST: Niels Henriksen

De første elever er begyndt i STU-forløb, og skolen forventes at være i fuld drift fra næste skoleår

Måske kunne 19-årige Andreas Henriksen fra 
Hjørring lige så godt have valgt at uddanne sig 
til tømrer. Eller elektriker. Men det er alligevel 
ikke helt tilfældigt, at han blev VVS-lærling hos 
Hæstrup VVS. Han har nemlig et familiemed-
lem, der er ansat i firmaet.
- Og så valgte jeg VVS, for der er ingen af mine 
kammerater, der arbejder indenfor faget, smi-
ler Andreas Henriksen, der har været i lære hos 
Hæstrup VVS i et år. Derfør arbejdede han i et 
år på en minkfarm og fandt ud af, at det i hvert 
fald ikke var der, hans fremtid skulle ligge.
Andreas Henriksen har hænderne skruet rigtigt 
på. Han har flair for håndværk, og det kommer 
ham til gode som lærling, hvor han i vid ud-
strækning får lov til at arbejde selvstændigt.

Prøver mange opgaver
- I øjeblikket arbejder vi på en meget stor 
renovering af almene boliger i Brønderslev. Det 
er rigtigt godt for mig, for her får jeg lejlighed 

til at prøve mange opgaver indenfor faget. Jeg 
er med til nogle af de helt grundlæggende 
opgaver som at trække slanger, lave afløb og 
montagearbejde på badeværelser, så jeg får en 
del rutine og erfaring, fortæller Andreas Henrik-
sen, der har en lille notesbog med i lommen.
- Heri skriver jeg en masse ned. Når jeg har 
gjort mig en erfaring med en eller anden opga-
ve, skriver jeg den ned i lommebogen, og når 
jeg kommer ud for den samme opgave igen, 
kan jeg tage lommebogen op og se, hvordan 
jeg løste opgaven sidst.

Ser løsninger
- Efter et år i branchen har jeg fundet ud af, at 
det er vigtigt at kunne tænke selv og kunne se 
løsninger. Støder jeg på et problem, prøver jeg 
mig frem og gør dermed mine egne erfaringer, 
men jeg kan selvfølgelig også altid spørge 
svendene, som gerne hjælper. Jeg har også 
tidligere været på serviceopgaver med flere 
af svendene i firmaet og har således allerede 
prøvet rigtigt meget.
- Som lærling er der tre veje, man kan vælge. 

Energispecialist, installation og blikkenslager. 
Jeg har i samråd med indehaver af Hæstrup 
VVS, Henrik Højmark Hansen, valgt at uddanne 
mig til energispecialist, forklarer Andreas 
Henriksen, der forventer, at jobmulighederne 
er gode, når han står med svendebrevet i 
hånden. Og så gør det for ham ikke noget, hvis 
Hæstrup VVS tilbyder ham arbejde som svend.

Uddannelsen
Uddannelsen varer fra 4 år og 3 måneder til 4 
år 9 måneder. Som energiteknikker får eleven 
en grundlæggende viden om de tekniske 
installationer i beboelser og industri, som for-
syner os med energi. Eleven lærer at udnytte 
energien optimalt og gøre vores bygninger og 
installationer moderne og intelligente.
VVS-blikkenslageren inddækker byens tage. 
Blikkenslageren klipper og former tagplader 
hjemme på værkstedet og kravler selv op for 
at beklæde taget med pladerne eller monterer 
tagrender og nedløbsrør.
VVS-installationsteknikeren har styr på vand i 
hanerne, varme i radiatorerne og gas i komfu-

ret. VVS-installationsteknikeren lærer også at 
installere avancerede velfærdsteknologiske 
løsninger, som blandt andet gør det muligt for 
handicappede og ældre at klare sig selv.

Valgte anderledes 
end kammeraterne

19-årige Andreas Henriksen er lærling hos Hæstrup VVS i Vendsyssel og uddanner sig til energispecialist

Af Niels Henriksen

Denne fagpakke er for den klasse, som 
ønsker et større kendskab til de sorte 
fag og mulighederne for at dygtiggøre 
sig og arbejde med et håndværk. Vi har 
brug for flere unge, som ønsker at tage 
en erhvervsuddannelse. Derfor vil denne 
fagpakke give klassen et kendskab til de 
mange uddannelse- og jobmuligheder 
der findes indenfor håndværksbranchen 
i landsdelen. Klassen vil blive undervist 
i den danske model, lærlinge og mester-
lære, forskellige uddannelsesniveauer 
indenfor håndværk samt en praktisk 
erhvervscase. 
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Faglighed i praksis

STØTTET AF NORDEA-FONDEN
Hands-on Camps på Frie Fag-
skoler går også under projekt-
navnet  ”Prøv før du vælger” og 
er støttet af Nordea-fonden, hvor 
Frie Fagskoler i samarbejde med 
virksomheder og erhvervssko-
ler afholder camps for elever i 
udskolingen. Formålet er på en 
praksisnær, sjov og motiverende 
måde at åbne unges øjne for kar-
rieremulighederne indenfor de 
erhvervsrettede fag.

PRØV FØR DU VÆLGER

Kom på CAMP og få en 
smagsprøve på livet som 
spiludvikler, designer, 
stjernekok, eventpilot, hånd-
værker eller pædagog.

Oplev livet og stemningen 
på en fri fagskole i fælles-
skab med andre unge med 
samme interesser som dig.

FOR HVEM?  
For 7., 8. og 9. klasse 

HVORNÅR? 
2-5 dage i foråret 2020

GRATIS MED SCHOLARSHIP
Der er scholarships til de 
første tilmeldte. Dækker hele 
opholdet inkl. logi og fuld for-
plejning. (Værdi op til 500 kr.)

TILMELDING  
Tjek din CAMP ud på hjem-
mesiden friefagskoler.dk

HANDS-ON CAMPS på Frie Fagskoler

Kontakt Fiskeriskolen på telefon 96 91 92 30 og se mere på www.fiskeriskolen.dk

SE OGSÅ

BLIV 
ERHVERVSFISKER

Uddannelsen veksler mellem 
skole og praktik

http://www.himmerlandfrifagskole.dk/
https://www.friefagskoler.dk/
https://blivfisker.nu/


ANNONCE

Himmerland på vej 
med ny fri fagskole
Egentlig skulle Himmerland Fri Fagskole 
have budt velkommen til de første for-
ventningsfulde elever ved dette skoleårs 
begyndelse, men uventede udfordringer 
betyder, at skolen først kommer op i ful-
de omdrejninger fra næste skoleår. I øje-
blikket går en håndfuld STU-elever som 
dagselever på den tidligere produktions-
skole nær Ranum.
- Alle tilladelser og formalia var på plads, 
og vi mærkede markant interesse for at 
begynde på Himmerland Fri Fagskole. 
Men så blev vi sat i stå af nogle uforud-
sete myndighedskrav, som vi i øjeblikket 
knokler for at få på plads, så vi for alvor 
kan slå dørene op til det næste skoleår, si-
ger forstander Ib Christensen. Han håber 
at kunne begynde skoleåret 2020/2021 
med 30 elever, der bor på skolen.

TURISME PÅ SKEMAET
- Med den værelseskapacitet, vi råder 
over, har vi plads til maksimalt 30 over-
nattende elever, men selv om Himmer-
land Fri Fagskole først kommer officielt 
i fuld drift fra næste skoleår, forventer 
jeg, at vi i løbet af det kommende forår vil 
tilbyde kurser med fokus på turisme og 
nichelandbrug.
I erkendelse af at turisme er et vigtigt 
erhverv i Vesthimmerland, vil det være 
naturligt for den nye skole at sætte tu-
risme på skemaet. Her lærer eleverne at 
arbejde med turisme på hoteller, cam-
pingpladser eller restauranter. Skolen 
har årelang erfaring for at arbejde med 
turisme i bred forstand og har værkste-
der og faciliteter til faget.

NICHELANDBRUG
- Med nichelandbrug forstår vi en ny-
tænkning af et gammelt erhverv. Vi kan 

jo konstatere, at eksempelvis dyrkning 
og fremstilling bliver mere og mere ud-
bredt i Danmark. Derfor vil det selvføl-
gelig være oplagt for os som en ny og 
moderne skole at sætte vindyrkning på 
skemaet. Larver er en alternativ føde-
kilde til både mennesker og dyr. Dem kan 
vores elever blive klogere på. Kaniner ser 
også ud til at være et seriøst alternativ til 
mere traditionelle husdyr i dansk land-
brug. Dem satser vi også på at tage med i 
undervisningen, siger forstanderen.
Fra tiden som produktionsskole råder 
Himmerlands Fri Fagskole over en række 
værksteder, bl.a. et topmoderne auto-
værksted, stald med heste, IT-værksted, 
køkken, metalværksted samt et træ-
værksted.
Værkstederne skal bruges utraditionelt i 
kombination med utraditionelle fag.

VIRKELIGHEDSNÆRT
- Den fri fagskole henvender sig til unge, 
der endnu ikke har fundet deres vej i li-
vet. De ved ikke, hvilket erhverv de skal 

vælge. På Himmerland Fri Fagskole får 
de mulighed for at prøve virkelighedsnær 
undervisning og er således meget bedre 
rustet til at træffe et valg, påpeger for-
standeren, der forventer en meget sam-
mensat elevgruppe.
- Jamen, det kan være unge, der efter 
studentereksamen stadig er uafklarede, 
og som måske har brug for et højskole-
lignende ophold til at koble fra bøgerne 
og tænke mere praktisk. På Himmerland 
Fri Fagskole vil vi tilbyde både helt korte 
forløb på et par uger og længerevarende 
forløb på op til et år.
- Himmerland Fri Fagskole et tilbud til 
unge i alderen fra 16 til 25 år fra hele 
landet. Opholdet ligner det, som mange 
unge kender fra efterskolen. De går i sko-
le, spiser på skolen, og de bor på skolen, 
men vil være hjemme hos forældrene de 
fleste weekender, forklarer Ib Christen-
sen.

TEKST: Niels Henriksen

De første elever er begyndt i STU-forløb, og skolen forventes at være i fuld drift fra næste skoleår

http://www.himmerlandfrifagskole.dk/
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Mange af os har stødt på bioanalytikeren, når 
vi skal have taget en blodprøve. Det er hende 
eller ham, der stikker os i armen på hospitalet 
eller i lægepraksis og fylder vores blod i små 
ampuller.
Men bioanalytikeren er så meget mere og kan 
have arbejdsdage, der ser helt anderledes ud. 
Uddannelsen varer 3,5 år, og studietiden er 
delt mellem teoretisk uddannelse i skole og 
klinisk uddannelse i praktik. 
Den teoretiske del af bioanalytikeruddannel-
sen foregår i Aarhus, Esbjerg, Odense eller 
København. De fleste nordjyske studerende 
vælger typisk skolen i Aarhus, og det er muligt 
at blive boende hjemme eller sammen med 

kæresten under uddannelsen, fordi de stude-
rende er garanteret, at al praktik kan foregå i 
Aalborg, Thisted eller Hjørring. Nordjyske stu-
derende kan endda søge studiebolig i Aalborg 
på lige fod med andre studerende indskrevet 
på en uddannelse i Nordjylland.
Desuden er det som noget nyt muligt at delta-
ge i skoleundervisning via Skype, enten fra et 
lokale i Aalborg sammen med andre nordjyske 
studerende eller hjemmefra. De studerende 
skal dog regne med at være i Aarhus 4-6 gange 
om måneden til undervisning.

Flyttede til Aarhus
23-årige Anne Juul Sørensen fra Hjørring har 
valgt at flytte til Aarhus i studietiden, men har 
samtidig valgt at være i praktik på Regions-
hospital Nordjylland i Hjørring. Så kan hun bo 

hjemme hos forældrene imens. For dem, der 
ikke har den mulighed, stiller Region Nordjyl-
land et antal boliger til rådighed i Hjørring for 
praktikanter.
- Nogle vælger uddannelsen fra, fordi den 
findes i Aarhus, men for mig har det ikke været 
et problem, siger Anne Juul Sørensen, der 
netop er begyndt på 4. semester efter at have 
brugt sommerferien som vikar på sygehuset 
i Hjørring.

En vigtig opgave
Bioanalytikere har en vigtig opgave på 
sygehuse, i lægepraksis eller hos forsknings-
laboratorier. Bioanalytikerne er blandt andet 
dem, der leverer de vigtige prøveresultater, 
når lægen skal stille en diagnose og finde den 
rette behandling.
De studerende lærer at analysere alt fra 
blodprøver til bakteriedyrkning, skanninger og 
hjertekardiogrammer, som bruges i forbindel-
se med hjerteundersøgelser. De lærer også, 
hvordan svarene fra analyserne kan bruges til 
at stille den rette diagnose eller være med til at 
forebygge og behandle sygdomme.
- Som bioanalytiker er jeg med til at hjælpe 
andre mennesker. De bioanalytikere, der 
analyserer blodprøver eller andre prøver er tit 
nogle af de første, der opdager, hvis noget er 
galt og kan varsko afdelingen, påpeger Anne 
Juul Sørensen.

Generalist
Bioanalytiker er en bred generalistuddan-
nelse, der kvalificerer til at arbejde inden for 
mange forskellige specialer: Klinisk Biokemi 

(Blodprøvetagning), Klinisk Mikrobiologisk 
Afdeling, Klinisk Immunologisk Afdeling, 
Patologisk Afdeling samt Nuklearmedicinsk 
Afdeling.
- I praktiktiden arbejder vi ikke kun i ambula-
toriet men kommer også ud på afdelingerne, 
hvor vi tager blodprøver og EKG. Som studeren-
de er man kun i dagvagt, men på et sygehus er 
der bioanalytikere på vagt 24/7 365 dage om 
året, og i Nordjylland er der gode muligheder 
for at få arbejde efter endt uddannelse, under-
streger Anne Juul Sørensen.

Bioanalytikeren
 finder svaret

Arbejdet giver de nødvendige byggesten til at forebygge og behandle sygdomme

Af Niels Henriksen

Denne fagpakken er for den klasse som 
ønsker et større kendskab til omsorgs-
sektoren og jobs hvor du arbejder med 
mennesker. Denne fagpakke spænder 
bredt fra læreruddannelsen til social 
og sundhedsassistentuddannelsen. 
Klassen får kendskab til sundheds-, 
omsorgs- og institutionsområdet 
indenfor den private og offentlige 
sektor i landsdelen. Klassen vil arbejde 
med sine uddannelsesmuligheder og 
hvilke jobmuligheder, som den enkelte 
uddannelse kan lede til. Afslutningsvis 
vil der i undervisningsforløbet være en 
erhvervscase, hvor I som klasse skal 
arbejde med både en offentlig og privat 
arbejdsplads. 
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 KOSTSKOLELIV
        - ALL INCLUSIVE

       

   STX
        HHX
        HTX
        HF
        EUD
        EUX
        IB
    
        10. KLASSE

Besøg Kostskolen i Struer 
i efteråret:  

d. 26/10- d. 29/10- d. 2/11
Få rundvisning, mød kostpersonale 

og elever, tilmeld dig på 
tlf. 9785 4300.

UDDANNELSESMESSE 
TIRSDAG d. 5. november

kontakt: 9785 4300

Mange uddannelser har ikke det miljø, 
der gør, at du kan holde hverdagen ud. 
Det ved du. Og det ved vi. Derfor er 
AspIT noget helt andet. En IT-uddan-
nelse med individualiserede mål, små 
klasser, ro og fred, stabilitet og tjek på 
tingene. Så har du Autisme Spektrum 
Forstyrrelse (ASF) og er vild med IT, er 
AspIT måske noget for dig?

Undervejs i det 3-årige uddannelses-
forløb på én af landets 10 AspIT skoler 
kommer du i relevant faglig praktik i en 
IT virksomhed. Med udgangspunkt i dit 
talent og dine interesser får du dermed 
den blanding af teori og praksis, der 
gør, at erhvervslivet vil ansætte dig. 
Og det gør de. Faktisk er 80% af vores 
elever i beskæftigelse den dag, de får 
deres eksamensbevis. 

Vil du være én af dem, så meld dig til 
infomøde nu – se hvor og hvornår på 
aspit.dk. 

Vi glæder os til at se dig.

En del af Danske
Erhvervsskoler

Her finder du AspIT:

En skræddersyet IT-uddannelse
for unge med autismeAspIT

Tjek ASPIT.DK 
- Uddannelsen til fast job

aspit .dk  I   aspit@aspit .dk  I   Telefon 33 34 49 01

Du finder os 10 steder i Danmark
 - find din lokale skole nedenfor:

 Aalborg •
 Skive •
 Aarhus •
 Vejle •
 Esbjerg •
 Aabenraa •
 Odense •
 Høje Taastrup •
 Næstved •
 Rønne •

Scan QR
»AspIT at work« video

http://www.struer-gym.dk/
http://www.aspit.dk/


VI KAN ALLE NOGET
Try Efterskole. Det er ude på landet. Dronning-
lund på den ene side og Hjallerup på den anden. 
Et arnested, hvor skoletanker er tænkt og ud-
ført i mere end 150 år. Først højskole, så forsko-
le til sygeplejeskole, så landbrugsskole og nu: 
Try Efterskole. Og det med en praktisk oriente-
ret tilgang til efterskoleliv, som skal give elever-
ne på skolen lyst til at lære.

SUCCES
Forstander Thomas Wind Eskildsen fortæller: 
”Try Efterskole er et fantastisk sted. De ca. 85 
elever, der går her, kommer fx med prædikatet 
”utilpasset”. De har det til fælles, at de ikke helt 
passer ind – det siger de om sig selv, og de siger 
samfundet om dem. De er udenfor” 
Det er unge mennesker på klassetrinnet 8. til 10. 
klasse, som udover at være unge, med de udfor-
dringer det nu rummer, måske også har en di-
agnose af en art. Alle kan komme til Try med en 
lyst til og vilje til at bryde fordomme og negative 
forventninger. Respekten honoreres med tillid 
og ligeværd. Der er tydelige kvantespring at se i 
løbet af et skoleår, netop fordi eleverne får nog-
le personlige succeser med i rygsækken.
Undervisere og ansatte, der er på Try, er tyde-

lige voksne. Tydelige i forhold til sig selv og ty-
delige i forhold til eleverne. De tør tage de svæ-
re samtaler med de unge. Intet er tabubelagt, 
og der bliver taget hånd om problemer med 
det samme. Det noget af det, Try Efterskole er 
(aner)kendt for – at være gode til at tage de 
svære samtaler med de unge. Det skaber stær-
ke relationer.

FREMTIDSSIKRING  
Try Efterskole har endvidere vundet ry for at 
være en rummelig skole, som giver elever med 
vanskelige læringsforudsætninger en ny chan-
ce. ”Vi er midt i en brydningstid,” fortsætter 
Thomas Wind Eskildsen. ”Samfundet drøner 
derudaf, og vores unge kan risikere at blive 
hægtet af, så vi tilbyder en efterskole, der vir-
kelig er praktisk orienteret. Det er vi, fordi det 
virker: Et fuldt funktionelt landbrug med dyr, 
maskiner og markarbejde, et værksted til hånd-
værk- og design, hvor biler fikses, der designes, 
males, skrues, hamres og bankes i træ. Et state-
of-the-art køkken, der fungerer som værksted, 
så skolens elever laver maden til alle i huset, og 
et musikværksted, hvor lyrik, musik og perfor-
mance går hånd i hånd.” 
Samtidig forberedes eleverne på den virkelig-

hed, de skal agere i, når de skal videre. Derfor 
indeholder et skoleår også at arbejde med IT. 
Alle elever får en Chromebook til undervisnings-
brug. Til dansk og matematik. Det gøres, fordi 
flere og flere efterspørger, at den praktiske 
værkstedsundervisning kan kombineres med 
FP9 – folkeskolens prøve for 9. kl. Det tilbydes 
lige nu i dansk, matematik og hjemkundskab. 
Uanset, hvad skridtet er efter tiden på eftersko-
len, er digitale kundskaber en nødvendig forud-
sætning. Det køres ind som en selvfølgelighed.

SØGNING
”Vi tiltrækker nye elever hele tiden,” fortæller 
Thomas. ”De skal nok finde os. Men vi vil rigtigt 
gerne, at den lokale forankring, som er en del 
af stedets historik, bruges aktivt. Der sker en 
masse ting her på stedet, som vi meget gerne 
vil gøre mere synlige i nærområdet. Bl.a. et godt 
samarbejde med Egnssamlingen for Østvend-
syssel i det gamle Try Museum. 
”Alle mennesker har en berettigelse – alle har 
en plads i livet, uanset hvem de er. Det er en 
vigtig værdi, vi gerne vil bringe videre.” – Det 
er vores grundholdning og værdigrundlag”, ud-
trykker Thomas afslutningsvist.
Se mere på www.tryefterskole.dk

Håndværk & design Landbrug KøkkenMusikTry Efterskole - We’re ready! 
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Sofie Hansen er glad for dyr. Som barn 
havde hun en drøm om at blive dyrlæge, men 
udsigten til mange år med bøger, var ikke til-
lokkende. I stedet mente hun, at veterinærsy-
gepejerske kunne være en fremtid for hende, 
men praktik på et dyrehospital fik hende på 
andre tanker.
- Jeg kunne med det samme mærke, at jeg følte 
mig spærret inde, så da jeg stiftede bekendt-
skab med landmandsuddannelsen på grund-
forløb 1, var jeg ikke i tvivl om, hvilken retning 
jeg skulle vælge, understreger Sofie Hansen, 
som er i gang med Grundforløb 2, og som i 
mellemtiden har været otte måneder i praktik 
på en kvæggård ved Sindal i Vendsyssel.

Tiltrukket af opgaverne
- Her malkede jeg hver dag og passede kalve, 
og jeg er ikke i tvivl om, at jeg skal have med 
køer at gøre. Jeg er tiltrukket af alle opgaverne 
med de store dyr, mens grisene eller mark-
arbejdet ikke rigtigt siger mig noget.

Men Sofie Hansen kunne også godt tænke sig 
at arbejde med dyr i en anden skala, nemlig 
mink. Hun har ingen erfaring med de små pels-
dyr, og kender ingen, der har dem.
- Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at 
arbejde med mink, selv om jeg godt ved, at det 
er en branche med store økonomiske udsving.

Landbrugsassistent
- Umiddelbart har jeg ingen drøm om at blive 
selvstændig landmand med en stor ejendom, 
og jeg tror, at jobchancerne for landbrugsas-
sistenter med kvæg som speciale er rimeligt 
gode, siger hun og føjer til, at hun måske kan 
tænke sig at læse videre til agrarøkonom.
I forhold til de fleste ungdomsuddannelser bor 
eleverne på landbrugsskolen, og det er Sofie 
Hansen glad for.
- For nogle kan det godt være lidt svært, fordi 
det er første gang, de er flyttet væk fra deres 
familie, men jeg har min egen lejlighed i Sin-
dal, hvor jeg boede, mens jeg var i den første 
otte måneder lange praktik, så jeg synes kun, 
at det er rart, at vi bor på skolen. Det giver et 
rigtigt godt fællesskab, og vi får en masse ven-

ner, som vi holder kontakt med og kan sparre 
med, når vi er ude i praktikker, påpeger hun.

Uddannelsen
I Danmark har vi mange store gårde med 
moderne bygninger og anlæg med mange 
produktionsdyr.
På uddannelsen lærer eleverne om de 
tekniske indretninger, hvordan de styres, og 
hvordan de vedligeholdes. Også regnskab, 
økonomi og planlægning er vigtige emner for 
en landmand.
Uddannelsen kan afsluttes som landbrugs-
assistent (trin 1) eller som landmand med 
speciale i husdyr eller planter (trin 2). Du kan 
også afslutte med speciale som jordbrugs-
maskinfører (trin 2), produktionsleder (trin 3) 
eller agrarøkonom (trin 4).

Uddannelsen består af et grundforløb, der 
tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 
uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem 
praktikperioder og skoleforløb. Eleverne kan 
vælge mellem flere forskellige specialer. 
I praktiktiden bliver eleverne oplært i de 

arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. 
Praktikken foregår på en arbejdsplads, og det 
er ikke muligt for at komme i skolepraktik.

Kostalden vandt over 
dyrehospitalet

19-årige Sofie Hansen interesserer sig for dyr og er tiltrukket af livet udendørs og den friske luft

Af Niels Henriksen

Denne fagpakke er for den klasse, som 
ønsker et større kendskab til landbrug og 
fødevareproduktion. Dagligt spises der 
fødevarer, som er produceret i landbru-
get, men hvordan kommer madvaren fra 
jord til bord? Fødevareprocessen, driften 
af et landbrug og produktionen bag 
produkterne er nogle af de fagområder, 
som klassen vil blive klogere på i denne 
fagpakke. Klassen vil få et kendskab til 
den danske model, landbrugets betyd-
ning for Danmark, uddannelsesmulighe-
der indenfor land- brug samt en praktisk 
erhvervs-case, hvor klassen vil dykke 
ned i et nordjysk landbrug. 

zoom ind på din fremtidLANDBRUG
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Vælg grønt
– også når det gælder din uddannelse

Hos JU er mulighederne 
mange. Du kan du fx blive:

// Gartner
// Jordbrugsmaskinfører  
// Anlægsgartner 
// Landmand
// Dyrepasser 
// Skov- og Naturtekniker

Du har mulighed for at bo på 
vores hyggelige skolehjem.
Du har mulighed for at bo på Du har mulighed for at bo på 
vores hyggelige skolehjem.vores hyggelige skolehjem.

http://pmu.dk/
https://ju.dk/


Den økonomiske fagpakke er for den 
klasse, som ønsker at få et større kend-
skab til økonomiske og administrative 
uddannelser samt jobs i Nordjylland. 
Her vil klassen få et kendskab til de 
akademiske og faglærte uddannel-
ser, den danske samfundsmodel og 
en grundlæggende viden om basal 
økonomi som eget husholdningsbudget. 
Fagpakken skal være med til at vække 
de unges interesse for egen økonomi 
samt uddannelse- og jobmuligheder i 
både den offentlige og private sektor. Der 
vil indgå en erhvervscase, hvor eleverne 
skal arbejde med forskellige arbejds-
opgaver som økonomi- og administrativt 
uddannede fagfolk udfører. 

zoom ind på din fremtidØKONOMI
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Helt i forreste linje, når kunderne kommer ind i 
Sparekassen Vendsyssels afdeling i Lønstrup, 
har Jeanne Pilegaard sit skrivebord. Måske 
lidt en tilfældighed men i virkeligheden meget 
sigende. Jeanne Pilegaard har nemlig netop 
afsluttet uddannelsen som finanselev, og i 
sparekassen fik hun hurtigt ansvar og sine 
egne opgaver.
- I Sparekassen Vendsyssel får eleverne 
hurtigt en rolle og kontakt til kunderne. I 
begyndelsen deltager de i møder med kunder, 
og lige så stille får de større og større opgaver. 
Samtidig bygges så småt en kundeportefølje 
op, og som nyudlært kan vi også begynde at 
bevilge mindre lån, forklarer Jeanne Pilegaard. 
Hun er 21 år og bor i Aalborg. Efter HHX gik hun 
straks i gang med den to-årige uddannelse 
som finanselev.

Vekselvirkning
- Helt fra barn har jeg været interesseret i øko-
nomi. Min far er bankuddannet, så jeg har det 
nok ikke fra fremmede, smiler Jeanne, som 
valgte elev-uddannelsen frem for den to-årige 

akademiuddannelse som finansøkonom.
- Den helt store forskel er, at elever får løn i 
uddannelsestiden, og så veksler uddannelsen 
hele tiden mellem at arbejde i virksomheden 
og skoleophold. Det tiltalte mig, og det har klart 
været en fordel, at vi hurtigt fik mulighed for at 
afprøve teorien i praksis. Samtidig fik jeg hur-
tigt mulighed for at finde ud af, om uddannel-
sen og en plads i finansverdenen overhovedet 
var noget for mig.
Uddannelsen som finanselev er en relativt 
lille uddannelse. På det hold, som Jeanne 
Pilegaard gik på, var der bare 28 elever, men 
det lille antal betød til gengæld, at der opstod 
et rigtigt godt miljø mellem eleverne, når de 
mødtes på IBC i Kolding eller på Finanssekto-
rens Uddannelsescenter i Skanderborg.
- Selv om Sparekassen Vendsyssel er en me-
get stor arbejdsplads, er der et godt sammen-
hold mellem eleverne. Der bliver afviklet elev-
arrangementer i løbet af året, og der holdes 
ungedag, som er en dag hvor medarbejdere 
under 30 år mødes.
- Desuden har eleverne i sparekassen en 
mentor gennem hele elevforløbet samt en fast 
kontaktperson, som er parat til at hjælpe med 
stort og småt.

Et godt mix
I elevtiden har Jeanne Pilegaard været tilknyt-
tet tre forskellige afdelinger. Den meget store i 
Hjørring, den lidt mindre i Hirtshals og den lille 
i Lønstrup, og det har været et godt mix, hvor 
hun har lært meget om arbejdsrutiner og kun-
dekontakt. Desuden har hun gennem uddan-
nelsen stiftet bekendtskab med sparekassens 
mange specialfunktioner som f. eks. pension, 
forsikring, formuepleje og investering.
- Jeg valgte at uddanne mig indenfor finans-
verdenen, fordi jeg interesserer mig for økono-
mi, og fordi jeg gerne vil hjælpe mennesker og 
gøre en forskel. Jeg vil gerne hjælpe kunderne 
med at få det bedste ud af deres penge, når 
det går godt, men jeg ser det naturligvis også 
som en stor og vigtigt opgave at hjælpe dem 
bedst muligt, som har det svært økonomisk, 
understreger hun.
Selv om Jeanne Pilegaard nu er udlært, er hun 
langt fra færdig med at uddanne sig. Nu skal 
hun nemlig i gang med yderligere at dygtig-
gøre sig på den tre-årige akademiuddannelse, 
som er et krav fra Sparekassen Vendsyssel. 
Når den er overstået, kan hun efter eget ønske 
vælge at fortsætte med HD 2.

Som finansuddannet er der adgang til en bred 
vifte af jobmuligheder i f. eks. pengeinstitutter, 
realkreditinstitutter eller forsikringsselskaber.

Alle veje fører til Rom, siger man. Hvis du ikke 
står og skal til Rom, kan du tage udsagnet som 
et udtryk for, at du ikke nødvendigvis behøver 
at vælge den lige vej til din drømmeuddannelse. 
Du kan vælge mange andre veje, og du skal nok 
nå dit mål. På uddannelsesmessen Zoom Ind på 
Din Fremtid i Brønderslev Hallerne den 9. og 10. 
oktober kan du se nærmere på mulighederne.

- Zoom Ind på Din Fremtid er den eneste 
uddannelsesmesse i Nordjylland, der ser ud 
over strengt lokale muligheder og viser hele 
paletten. Vi er ikke bundet af, at vi helst skal 
henvise de unge til bestemte uddannelses-
institutioner for at holde dem i byen eller i 
lokalområdet. Vi peger på dem alle, også dem 
der ikke ligger i Nordjylland. Vores fokus er 
udelukkende på de unge og deres muligheder, 
understreger projektleder for Zoom In på Din 
Fremtid, Anne Louise Vanggaard.

Seks fagpakker
På messen præsenteres de unge for seks 
fagpakker, nemlig Maritim, Landbrug, Care, 
Håndværk, Turisme og Økonomi. Hver 
fagpakke er repræsenteret ved unge og lokale 
virksomheder, der arbejder indenfor området.
For dem, der måske gerne vil vælge en anden 
vej til Rom eller deres drømmeuddannelse, 
kan det være en god idé at kigge nærmere 
på f. eks. skoler, som ikke lige har adresse 
i nærområdet, højskoler, efterskoler som 

oplever en historisk stor interesse, den nye 
FGU-uddannelse, de frie fagskoler eller måske 
EF Sprogskole.
- Verden er fuld af muligheder, og vi er sikker 
på, at de unge bliver meget klogere efter et 
besøg på Zoom Ind på Din Fremtid og arbejdet 
med fagpakkerne i klasserne, smiler Anne 
Louise Vanggaard.

Får hurtigt ansvar

Zoom Ind på Din Fremtid
 - og se alle mulighederne

Finanselever er eftertragtede, og jobmulighederne er gode efter endt uddannelse

Af Niels Henriksen

Af Niels Henriksen
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FGU – Forberedende Grunduddannelse – er en 
helt ny uddannelse, som den 1. august blev sat 
sammen af det bedste fra VUC og de nu nedlag-
te produktionsskoler. Eleverne til FGU visiteres 
af deres respektive hjemkommuner, og i Him-
merland er det kommunerne Rebild, Mariager-
fjord og Vesthimmerland. Det er også her, FGU 
Himmerland har undervisningslokaler, nemlig i 
den tidligere produktionsskole udenfor Hobro, 
den gamle produktionsskole i Støvring og så i 
Aars.
- FGU er de unges tredje vej ud i en ungdoms-
uddannelse – de andre er gymnasiet og de er-
hvervsfaglige uddannelser EUD. FGU slog døre-
ne op til dette skoleår og tager et helt nyt afsæt 

med et tilbud om tre forskellige linjer, som ret-
ter sig mod forskellige typer af elever, forklarer 
rektor Kirsten Torp og fortæller, at hele 330 ele-
ver er tilmeldt.

TRE STUDIERETNINGER
De tre veje er AGU, som er den Almene Grund-
uddannelse for dem, som gerne vil fordybe sig 
bogligt, PGU som er produktionsuddannelsen 
for dem, der er tiltrukket af praktisk værksteds-
arbejde og EGU som er erhvervsuddannelsen 
med en vekselvirkning af praktik og skoleforløb. 
FGU henvender sig til elever fra 16 til. 25 år.
- De unges uddannelse bliver løbende evalueret 
med månedlige samtaler, lige som kommuner-

nes ungeindsats (KUI) vil være fysisk til stede 
mindst en gang om ugen på vores lokaliteter. 
Det betyder, at vi hele tiden er tæt på de unge 
og kan vurdere deres uddannelsesparathed, på-
peger Kirsten Torp, der tilføjer, at FGU Himmer-
land arbejder på at blive grøn skole og på sigt 
hejse det grønne flag som et synligt bevis på en 
målrettet indsats mod bæredygtighed og miljø-
bevidsthed samt arbejde med FNs verdensmål.
Praktik er en vigtig del af FGU Himmerlands 
arbejde, og her glæder det rektor, at skolen al-
lerede har skabt et tæt og positivt samarbejde 
med det lokale erhvervsliv og områdets andre 
ungdomsuddannelser i øvrigt.

Ny uddannelse solidt fra land
FGU Himmerland favner 330 elever fra tre kommuner
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FGU Vendsyssel er en skole, der udbyder for-
beredende grunduddannelse for unge mellem 
16 og 25 år. Det er for dig, som ikke er i job og 
heller ikke er i gang med en ungdomsuddannel-
se eller et arbejde i erhvervslivet. På FGU Vend-
syssel har du mulighed for at styrke dine faglige 
kompetencer. Hos os kan du kvalificere dig til 
en ungdomsuddannelse eller en erhvervsfaglig 
grunduddannelse. Hos os vil du gennem hele 
forløbet blive støttet i og guidet til at realisere 
dine ønsker for et fremtidigt job. FGU består af 3 
spor: AGU, PGU og EGU. Du går på ét af sporene.

På AGU-sporet undervises i fagene matematik, 
dansk, samfundsfag og engelsk og i faget PASE, 
hvor man lærer om privatøkonomi, arbejdslære, 
samarbejdslære og erhvervslære. Undervisnin-
gen på AGU-sporet retter sig mod dig, der gerne 

vil have en erhvervsuddannelse eller en gymna-
sial uddannelse, eksempelvis en 2-årig HF.

På PGU-sporet undervises i værkstedsfag. Det 
kan være industri, byg, bolig og anlæg, mad og 
ernæring eller omsorg og sundhed. Dette spor 
retter sig mod dem der gerne vil på en erhvervs-
uddannelse. De 2/3 undervisningen foregår ved, 
at man producerer noget indenfor det tema, 
man har valgt. Den sidste del er undervisning i 
de almene fag (dem på AGU-sporet) og i PASE.

På EGU-sporet kombinerer du en praktik i en 
virksomhed med din uddannelse på FGU Vend-
syssel. De 2/3 af undervisningen foregår i en 
virksomhed, resten foregår på skolen hos os og 
er undervisning i de fag, der er relevante for din 
praktik. 

Hvis du er interesseret i at gå hos os, skal du 
henvende dig hos din kommunes afdeling for 
unge og uddannelse. Sammen finder I ud af, om 
FGU er det rigtige tilbud til dig. Derefter laver 
I en plan for hvilket spor du skal gå på. Vi har 
skoler i Hjørring, Dronninglund og ved Frede-
rikshavn. Du får skoleydelse (løn) mens du går 
hos os.

FGU Vendsyssel  
– en god vej til job og uddannelse

Forberedende grunduddannelse
Læsø | Hjørring | Brønderslev | Frederikshavn

Vendsyssel

https://www.fguhimmerland.dk/
http://fguvendsyssel.dk/
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UU BRØNDERSLEV

UDDANNELSE OG TILBUD
Ungdommens uddannelsesvejledning i Brønderslev tilbyder vejledning til 
alle unge fra 7. klasse til 25 år. I folkeskolen sikrer uu-vejledningen, at alle 
elever får et bredt kendskab til de mange forskellige ungdomsuddannelser, 
der ligger lige efter folkeskole. UU -vejlederen arbejder med eleverne i 7. – 
10 klasse om at gøre dem uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse 
igennem karrierevejledningsforløb. 

Ligeledes bygges der bro til ungdomsuddannelser og iværksættes praktik-
ker til alle elever i samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Når eleverne har forladt folkeskole,  fortsætter UU med at tilbyde vejled-
ning til alle unge op til 25.

Har man brug for at ændre kurs i sin uddannelse eller er man ikke kommet 
i gang med en ungdomsuddannelse, står UU vejlederen på spring til at ve-
jlede den unge imod den uddannelse, der giver bedst mening for den unge. 

For de unge, der endnu ikke er afklarede eller parate til at påbegynde, kan 
den nye forberedende grunduddannelse (FGU) være en mulighed. Her vil 
UU vejlederen kunne målgruppevurdere den unge, således der kan opnås 
den nødvendige afklaring og kompetence for uddannelse eller mod arbe-
jdsmarkedet.

Ligeledes kan UU være behjælpelig med at finde ulønnede praktikker, 
således den unge kan blive afklaret i forhold til interesser og få kendskab til 
en arbejdsplads.

Ungdommens uddannelsesvejledning er en del af Ungecenter Brønderslev, 
hvor man i fællesskab med andre faggrupper, arbejdet på at give den unge 
en helhedsbaseret vejledning.

SE MERE PÅ UUBROENDERSLEV.DK

Ingen dage er ens, og ingen ved, hvordan 
arbejdsdagen forløber, eller hvordan den 
ender. Sådan er vilkårene for 22-årige Frederik 
Jensen. Han er speditørelev hos transportvirk-
somheden Interfjords afdeling i Frederikshavn. 
Og selv om han kom i praktik omkring årsskif-
tet, fik han hurtig ansvar for kurér-afdelingen 
og disponerer således over 4-5 biler.
Hver dag får den unge speditørelev et logistisk 
puslespil til at gå op, og selv om medarbejder-
ne hos Interfjord i Frederikshavn er placeret 
skulder ved skulder og ansigt til ansigt, kan 
der sagtens være arbejdsdage, der er så hek-
tiske, at kollegerne nærmest ikke får snakket 
sammen indbyrdes.

Spændende
- Det er virkelig spændende at få noget logistisk 
til at gå op i en højere enhed. En af mine transpor-
ter skal måske fra Skagen til Pandrup. Men det 
kan også godt være, at den skal til en destination 
i USA, forklarer Frederik Jensen, der har det godt i 
et både hektisk og internationalt miljø, hvor gode 
engelskkundskaber er en absolut fordel.

- Når jeg møder på arbejde om morgenen, har 
mange af vores faste kunder allerede foretaget 
bookinger via vores hjemmeside. Det betyder, 
at jeg skal fastlægge ture for vores egne biler, 
eller jeg skal bestille transport hos vores eks-
terne samarbejdspartnere. Jeg skal simpelt 
hen sørge for, at kundens transportbehov 
bliver opfyldt hurtigt og sikkert.
- Kurértransport dækker over transport af 
afgrænsede mængder fra en enkelt pakke til 
paller. Hvis forsendelsen er større, overtages 
opgaven af en af mine kolleger. Hvis en pakke 
skal fra Hjørring til Hamburg her og nu, klarer 
vi selvfølgelig også den opgave sammen med 
dygtige samarbejdspartnere, understreger 
Frederik Jensen, der glæder sig over en tæt 
daglig kontakt med kunderne.

Én kontakt
- Jeg taler hver dag med vores kunder. Det er 
mig, de ringer til, hvis de har spørgsmål, en 
bestilling eller en udfordring. Og det er mig, 
de ringer til, hvis der af en eller anden grund 
har været et problem med en transport. Hos 
Interfjord har kunden én kontakt. Hvis det er 
en af mine kunder, er jeg kontaktpersonen, 
og hvis der skal involveres andre parter i 

transporten, er det min opgave og mit ansvar. 
Det skal kunden ikke spekulere på, fastslår 
Frederik Jensen, der også arbejder med salg 
og kontakt til nye, potentielle kunder. Senere i 
praktiktiden vil han få mulighed for at arbejde 
med andre transportformer.

Eftertragtet
Den unge speditørelev er færdig med sin 
uddannelse i januar 2021, og ved allerede nu, 
at han til den tid bliver eftertragtet arbejdskraft 
i en dynamisk branche. Mange nyuddannede 
vælger at få arbejde i udlandet, i hvert fald 
for en periode. Den tanke er ikke fjern for 
Frederik Jensen, men han er bestemt heller 
ikke afvisende for at fortsætte som udlært hos 
Interfjord.

Uddannelsen
Speditørelevuddannelsens varer to år og 
veksler mellem undervisning på en handels-
skole – For Frederik Jensens vedkommende 
på Aarhus Business College - og arbejde i 
en speditionsvirksomhed. I løbet af de to 
år skal de studerende på skoleforløb i alt i 
8-10 uger. Skoleopholdene foregår på enten 
IBC Kolding, Aarhus Business College eller 

Roskilde Handelsskole. Eleverne får løn under 
uddannelsen.
De første fem ugers undervisning ligger fast, 
og efterfølgende kan man vælge et af tre 
specialer, nemlig vejtransport, flytransport og 
søtransport.

Hektisk hverdag 
med stort ansvar

Speditørelev hos Interfjord i Frederikshavn får et kompliceret logistisk puslespil til at gå op hver dag

Af Niels Henriksen

Den maritime fagpakke er for den 
klasse, som ønsker et større kendskab 
til det maritime erhverv i Nordjylland. I 
dette undervisningsforløb vil klassen 
få et større kendskab til den danske 
samfundsmodel, maritime uddannelses-
muligheder, de store industrihavne samt 
virksomheder, som arbejder med det ma-
ritime erhverv. Fagpakken vil give et ind-
blik i den brede vifte af uddannelsesbag-
grunde som er tilknyttet den maritime 
branche og konkrete erhvervscases som 
øger elevens bevidsthed om virksomhe-
der i lokalområdet. 

zoom ind på din fremtidMARITIME

http://uubroenderslev.dk/home.aspx


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/Genveje/Karriere
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Her spiller eleverne ikke computer. De dyrker 
e-sport. På Nordjyllands Idrætsefterskole 
Stidsholt er e-sport nemlig en seriøs sports-
gren på lige fod med fodbold, håndbold eller 
badminton med flere ugentlige træninger.
- Vi har 38 elever – cirka en tredjedel af vores 
samlede elevtal på 122 – som dyrker e-sport 
på et højt plan, og de måske lidt gammeldags 
forestillinger om, at computerspil er noget med 
nedrullede gardiner, chips og cola passer slet 
ikke på den måde, som vi arbejder med e-sport 
på. Sodavand, chips og slik må simpelt hen 
ikke medbringes i træningslokalerne, under-
streger forstander på Nordjyllands Idrætsefter-
skole Stidsholt, Andreas Ingerslev Larsen.

CS Go
Eleverne kommer fra hele landet for at dygtig-
gøre sig i CS Go, måske bedre kendt som 

Counter Strike, præcis det samme spil som 
de danske stjerner på Astralis vandt i i Berlin 
fornyligt.
- På Stidsholt har vi ansat Andreas ”blaq” 
Elversøe til at stå for undervisningen. Han 
spiller samtidig på hold for AGF og er derfor en 
god rollemodel for spillerne på Stidsholt.
E-sport har efterhånden været på programmet 
på Stidsholt nogle år, og efterskolen har de 
senere år markeret sig som en af landets bed-
ste skoler i den sport. Spillerne fra Stidsholt 
kunne således sidste år hjemtage pokalen 
som Danmarks bedste efterskole, og tre af 
spillerne fra sidste år er nu en del af Campus 
Vejle Sportscollege med omkring 100 spillere 
fra hele landet.

For alle
- E-sport på Stidsholt er for alle, uanset niveau. 
Det eneste, vi forventer, er, at spillerne er am-
bitiøse, og at de ønsker at blive dygtigere. Her 
træner de i strategi, samarbejde, overblik og 

kommunikation. De træner sammen tre gange 
om ugen ved computeren. Desuden er der ind-
lagt én gang obligatorisk fysisk træning – det 
kan være styrketræning eller en af vores andre 
idrætsgrene, som de fleste også er tilmeldt.
- Vi gør vores bedste for at skabe et skoleår 
med spændende oplevelser, og spillerne må 
påregne nogle blive-weekends, hvor de skal 
deltage i forskellige udfordrende e-sports-
aktiviteter, fortæller Andreas Ingerslev Larsen, 
der samtidig påpeger, at der opstår et stærkt 
socialt fællesskab blandt spillerne.

Bevægelse og kost
- Bevægelse og god fysisk form er vigtig, især 
når spillerne arbejder mange timer ved compu-
ter. Samtidig sørger Stidsholts køkken for, at 
kosten er sund, alsidig og nærende, således 
at spillerne får det bedste udgangspunkt for at 
dyrke deres sport på højt niveau.
På Nordjyllands Idrætsefterskole Stidsholt 
medbringer spillerne selv deres maskiner og 

øvrigt udstyr. Dels foretrækker de som regel 
at spille på deres egne maskiner og dels sker 
udviklingen så hurtigt, at det ikke vil være 
muligt for skolen at følge med med investering 
i nyt grej.
- Vi stiller de bedste faciliteter og den bedste 
undervisning til rådighed, og så kommer 
spillerne selv med deres udstyr, siger forstan-
deren og tilføjer på, at Stidsholt også kan gøre 
spillerne klogere på, hvordan deres computere 
rent faktisk virker og er indrettet gennem fage-
ne programmering og bygning af computer.
Interessen for at dyrke e-sport på Stidsholt er 
så stor, at skolen til dette skoleår desværre har 
måttet skuffe fem, som gerne vil have været 
end del af undervisningen på højt plan.

 

Computerspil på højt plan
På Nordjyllands Idrætsefterskole Stidsholt er e-sport en seriøs sport med flere ugentlige træninger

Af Niels Henriksen
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Du kan, på tværs af dine interesser, 
vælge frit blandt vores mange linjer og 
valgfag. Du skræddersyr altså selv dit 
skema, så det passer til dig - du kan vælge 
at brede dig ud, eller du kan have fokus på 
enkelte fag, hvor du ønsker at fordybe dig.

En efterskole med både bredde og dybde
Flere gange årligt rejser vi sammen ud i 
verden og får oplevelser for livet. 
Destinationerne varierer, men vi tilbyder 
altid flere rejser, eksempelvis 
skitur i Norden, temarejse i Europa eller 
udviklingsrejse i Mellemamerika. 

Rejs ud i verden med os

Vi er en boglig efterskole, hvor du kan tage 
8.-10. klasse. Hvis du skal i 10. klasse, kan 
du vælge et anderledes og innovativt 
10. klasses forløb. Uanset klassetrin møder 
du et dedikeret lærerteam, som brænder for 
at give dig det fedeste efterskoleophold.

Vi tilbyder 8. - 10. klasse

https://v-e.dk/
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ANNONCE

Olie på fingrene og lak på neglene
Nej, nej, nu vælter vi. Pyh, det gjorde vi så 
ikke alligevel, men nervespidserne stritter til 
alle sider, og adrenalinen tonser rundt som 
et damplokomotiv på overarbejde, mens vi 
forsvarligt langsomt forcerer bump og bak-
ker på 4x4 banen på Handbjerghus Eftersko-
le på Thyholm. 
Og motorbanen er et ganske godt eksem-
pel på hele det fundament, som skolen i det 
nordvestligste Danmark hviler på, og som 
unge fra hele landet vælger, fordi her kan 
selv de mest modige teenagere få sved på 
panden under kontrollerede forhold.
- På Handbjerghus Efterskole elsker vi at 
lege, men vi elsker også at holde fokus på 
pædagogik og undervisning. Vores motto er, 
at det må godt være sjovt at gå i skole, og 
her kan vi tilbyde et skoleår, som eleverne 
vil se tilbage på med glæde, siger forstander 
Jørgen Madsen og påpeger, at skolegangen 
hjælper med at opnå de mål, og det liv vi 
drømmer om.
Jørgen Madsen har stået i spidsen for skolen 
helt fra de første, spæde skridt for seks år 
siden, da efterskolen rykkede ind i de tomme 
bygninger, der i årevis havde rummet Sønd-
bjerg Efterskole.

ACTIONPRÆGEDE AKTIVITETER
Jørgen Madsen er selv en god eksponent for 
den stil, som skolen på Thyholm ønsker at 
praktisere. Han har flere års erfaring med fi-
rehjulstrækkere fra Landrover Klubben. Han 
kører selv motocross-cykel, og han undervi-
ser i hardball. Mange af de actionprægede 
aktiviteter, som friske drenge føler sig til-
trukket af, og som de kan dyrke og blive dyg-
tige til på deres ophold på skolen. 

VALGFAG
Aktiviteterne henvender sig både til dren-
ge og piger, og for pigerne er et af de helt 
store trækplastre muligheden for at tage en 
uddannelse med diplom som negletekniker. 
Skolen råder over et professionelt negle-
studie med alt moderne udstyr og en under-
viser med adskillige års erfaring som selv-
stændig negletekniker. Diplomuddannelsen 
er et tilkøb til en favorabel pris, men pigerne 
kan også vælge at deltage i undervisningen 
uden at få diplom på deres færdigheder. 
Uddannelsen til negletekniker er en del af 
efterskolens stylist-linje, hvor eleverne også 
får kendskab til eyelash extension. Erfarin-
gen viser, at de elever, der har fulgt under-
visningen til negletekniker og eyelash exten-
sions har et nyttigt forspring, hvis de senere 
søger ind på frisøruddannelsen. Desuden er 
eleverne sikret attraktive priser på ProNails 
professionelle produkter.
Blandt valgfagene er desuden medier og E-
sport, som naturligvis også er ekstremt po-
pulært hos både drenge og piger.
De fleste af drengene vælger Handbjerghus 
Efterskole, fordi de har muligheden for at 
rode med mekanik og køre på en vanskelig 
bane. Det kan være motocross, almindelige 
biler eller firhjulstrækkere.
- På skolen har vi vores egen motorbane lige 
udenfor døren og er derfor ikke nødt til hver-
ken at leje os ind på fremmede baner eller 
transportere os langt for at køre motocross. 
Hos os er det heller ikke et krav, at eleverne 
har licens eller egne cykler eller grej i øvrigt. 
Dem, der har, medbringer det selvfølgelig. 
Alle andre låner på skolen, understreger Jør-
gen Madsen og tilføjer, at skolen også råder 
over både egen bane til hardball og egne vå-

ben, som de elever, der ikke selv har udstyr, 
kan låne. Hardball er i øvrigt udelukkende 
for elever, der er fyldt 16 år, tilføjer forstan-
deren.
Handbjerghus Efterskole har plads til godt 
80 elever, men ambitionen er at byde vel-
kommen til maksimalt 70, således at den 
tætte kontakt eleverne imellem og mellem 
lærere og elever ikke risikerer at gå tabt. På 

skolen bor elever fra hele Danmark typisk to 
og to på samme værelse, lige som en del ele-
ver har eneværelse.

RELATIONSBASERET SKOLE
- Vi er i høj grad en relationsbaseret skole. 
Vi opfatter os selv som én stor familie med 
et meget tæt samvær, hvor lærerne og det 
øvrige personale skal være de voksne i ele-
vernes liv, mens de er her. 
- Med folkeskolereformen forsvandt en stor 
del af den menneskelige kontakt mellem læ-

rere og elever. Vi er en lille skole, hvor alle 
bliver både set og hørt. Blandt andet derfor 
har vi oprettet en tøse-loge, som alle piger 
skal være medlem af. Her lægger vi svesken 
på disken, populært sagt, og siger tinge-
ne rent ud. Vi gider ingen tøsefnidder eller 
hierarki men understreger skolens rumme-
lighed og accept af andre og deres forskel-
lighed, understreger Jørgen Madsen, der 
tilføjer, at der på samme måde er etableret 
en drenge-loge, som dog ikke er obligatorisk 
for drengene.

REGLER
- Handbjerghus Efterskole er en sjov og nær-
værende skole, hvor ordene skæg og ballade 
er en del af afsættet. Vi vil gerne lege alle 
sammen, også de voksne, fordi lege er med 
til at styrke de sociale kompetencer. Men vi 
lægger ikke skjul på, at vi også har regler, 
som vi forventer, at alle følger. Til en god leg 
hører et sæt regler, og hvis vi ikke alle spiller 
efter de samme regler, duer legen ikke. Når 
vi spiller hardball, kan de andre ikke se, hvis 
du bliver ramt. Men vi forventer selvfølgelig, 
at du selv rækker armene i vejret og fortæl-
ler, at du er blevet ramt. Hvis du snyder, duer 
legen ikke, og det er fuldstændigt det sam-
me i samfundet. Hvis vi skal være gode sam-
fundsborgere, er det også nødvendigt, at vi 
spiller efter reglerne. Ellers duer samfundet 
ikke, påpeger forstanderen, der lægger vægt 
på, at de voksne på skolen skal inspirere og 
være elevernes rollemodeller i den periode, 
hvor de er flyttet hjemmefra.

PERSONLIGHEDER
- De voksne må gerne være personligheder. 
Eksempelvis har vi netop ansat Ole Kristen-
sen, der er kendt af alle indenfor moto-
cross. Ole et kæmpe navn indenfor sporten 
og er selv tredobbelt dansk mester og har 

desuden trænet de nuværende Danmarks-
mestre. Hans ambition er, at han på Hand-
bjerghus Efterskole skal udvikle og træne de 
kommende danske mestre og lever dermed 
perfekt op til vores og hans eget motto ”Vi vil 
være de bedste”. Vi har meget store forvent-
ninger til Ole og er sikker på, at han bliver en 
enorm kapacitet i forhold til vores store mo-
tocross-afdeling.

EGEN LIMOUSINE
Som noget nyt og enestående i Danmark har 
Handbjerghus Efterskole investeret i en sort 
Chevrolet limousine, som hovedsageligt bli-
ver brugt til at hente popcorn i, som forstan-
deren fortæller med et glimt i øjet.
- Limousinen vækker berettiget opsigt, når 
vi kører til købmanden, henter elever ved 
stationen eller tilbyder os til limousinekørsel 
for lokale konfirmander. Vi skal selvfølgelig 
ikke være konkurrenter til dem, som i forve-
jen tilbyder kørsel i limousine, men vi bruger 
muligheden til at opdrage og uddanne ele-
verne i at varetage en servicefunktion, for-
tæller Jørgen Madsen.
Handbjerghus Efterskole har mulighed for 
at tilbyde elever, der er udskrevet af 7. klas-
se, men samtidig ikke er fyldt 18 år ved sko-
leårets begyndelse, en undervisning, der 
forbereder til Folkeskolens Afgangsprøver.
Efterskolen ønsker at være en del af lokal-
samfundet på Thyholm og inviterer derfor 
bl.a. til årligt bagagerumsmarked. Med stor 
succes. Skolens idrætshal kan desuden lå-
nes af lokale foreninger, der mangler et sted 
at samles.

TEKST: Niels Henriksen

Handbjerghus Efterskole er en af Danmarks bedste og sjoveste efterskoler, hvor leg og undervisning 
går hånd i hånd

ANNONCE

https://handbjerghus.dk/
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for lokale konfirmander. Vi skal selvfølgelig 
ikke være konkurrenter til dem, som i forve-
jen tilbyder kørsel i limousine, men vi bruger 
muligheden til at opdrage og uddanne ele-
verne i at varetage en servicefunktion, for-
tæller Jørgen Madsen.
Handbjerghus Efterskole har mulighed for 
at tilbyde elever, der er udskrevet af 7. klas-
se, men samtidig ikke er fyldt 18 år ved sko-
leårets begyndelse, en undervisning, der 
forbereder til Folkeskolens Afgangsprøver.
Efterskolen ønsker at være en del af lokal-
samfundet på Thyholm og inviterer derfor 
bl.a. til årligt bagagerumsmarked. Med stor 
succes. Skolens idrætshal kan desuden lå-
nes af lokale foreninger, der mangler et sted 
at samles.

TEKST: Niels Henriksen

Handbjerghus Efterskole er en af Danmarks bedste og sjoveste efterskoler, hvor leg og undervisning 
går hånd i hånd

ANNONCE

https://handbjerghus.dk/


DER ER OGSÅ EN EFTERSKOLE  TIL DIG

i Nordjylland !i Nordjylland !i Nordjylland !i Nordjylland !i Nordjylland !i Nordjylland !i Nordjylland !i Nordjylland !i Nordjylland !i Nordjylland !i Nordjylland !i Nordjylland !i Nordjylland !i Nordjylland !i Nordjylland !
BESØG DINE FAVORITTER PÅ 

EFTERSKOLERNES DAG  
SØNDAG 29. SEP. 2019

DE 30 NORDJYSKE EFTERSKOLER DÆKKER DET HELE :
Rejser, sport, musik, surf, teater, ordblindeundervisning,  

outdoor, kunst og meget, meget mere…

Ingstrup Efterskole
www.ingstrupefterskole.dk

Try Efterskole
www.thyefterskole.dk

Ryå Efterskole
www.ryåefterskole.dk

Aabybro Efterskole
www.aabybroefterskole.dk

Mejlby Efterskole
www.mejlbyefterskole.dk

Ranum Efterskole
www.ranumefterskole.dk

Sjørringvold Efterskole
www.thy-ordblind.dk

Bjerget Efterskole
www.bjerget.dk

Han Herreders
Efterskole
www.hhe.dk

Vesterbølle Efterskole
www.v-e.dk

Farsø Efterskole
www.f-e.dkGaltrup Musik- og 

Idrætsefterskole
www.galtrup.dk

Blidstrup Efterskole
www.blidstrup.dk

Skyum Idrætsefterskole
www.skyum.dk

Thorsgaard Efterskole
www.thorsgaardefterskole.dk

Onsild Idrætsefterskole
www.onsild.dk

Aalborg Efterskole
www.aalborgefterskole.dk

Rebild Efterskole
www.rebildefterskole.dk

Østerskov Efterskole
www.osterskov.dk

Hobro Efterskole
www.hobroefterskole.dk

Østhimmerlands
Ungdomsskole

www.oeu.dk
Himmerlandscentrets

Idrætsefterskole
www.hcl.dk

Himmerlands
Ungdomsskole

www.himmerlands- 
ungdomsskole.dk

Aalestrup
Naturefterskole

www.naturefterskolen.dk

Dronninglund Efterskole
www.dronninglundefterskole.dk

Hørby Efterskole
www.hørbyefterskole.dk

Nordjyllands
Idrætsefterskole Stidsholt

www.stidsholt.dk

Horne Efterskole
www.horne.dk

Halvorsminde Efterskole
www.halvorsminde.dk

Tolne Efterskole
www.tolneefterskole.dk
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BLIV ENDNU DYGTIGERE 
PÅ HØRBY EFTERSKOLE

NYE VALGFAG:STYRKETRÆNING, 
B- OG E-SPORT

Snedkergårdsvej 11  |  Hørby  |  9300 Sæby
T 98 46 63 00  |  he@hoerbyefterskole.dk
hørbyefterskole.dk

BLIV UDFORDRET PÅ HØRBY 
På Hørby Efterskole gør vi også dig, der er godt med i forvejen, 

topklar til en ungdomsuddannelse!

PERFORMANCE OG IDRÆT
Du får spændende valgfag, en masse nye venner 

og tonsvis af oplevelser for livet.

EFTERSKOLERNES DAG
SØNDAG 29. SEPTEMBER KL. 13-17 Bliv en del af noget stort

EFTERSKOLERNES DAG
D. 29. SEPTEMBER 2019 KL. 13.00-17.00

Gudenaadalens Efterskole | Hovedgaden 2 |   
8860 Ulstrup | Tlf. 86 46 31 33 |   

info@gudenaadalen.dk | www.gudenaadalen.dk

Lever fuldt
op til mine 

forventninger 
Jeg er begyndt på Aabybro Efterskole, fordi 
den ligger et stykke fra, hvor jeg bor, så jeg 
kender ikke så mange i forvejen. Jeg har valgt 
skolen, fordi jeg har hørt, at den har en rigtig 
god danselinje med en mega dygtig lærer. 
Jeg havde hørt, at Aabybro er et rart sted at 
være, derfor tog jeg op og besøgte skolen og 
fik en rundvisning. 
Indtil videre lever det fuldt op til mine forvent-
ninger. Vi har det godt sammen på hele skolen. 
Danselinjen - det er sjovt, hårdt og vi udvikler 
os helt vildt.

Katrine Kjeldgaard Larsen, 10. klasse, Thisted                AABYBRO

                EFTERSKOLE

https://www.hoerbyefterskole.dk/
http://www.gudenaadalen.dk/


Med skolens syv sportslinjer golf, hånd-
bold, fitness, fodbold, målmandslinje, 
spring, ski & snowboard samt dans er 
Aabybro Efterskole for dig som brænder 
for din sport. Og skulle du slet ikke kunne 
få nok så har skolen over 40 valgfag som 
spænder fra musik, kreative fag, men-
taltræning og igen masser af forskellige 
idrætsvalgfag.

SUCCES FOR HÅNDBOLDLINJEN
Efter et både resultatmæssigt yderst 
tilfredsstillende men også enormt hyg-
geligt år på håndboldlinjen for piger, har 
Aabybro også startet en håndboldlinje 
for drenge.  
Skolens 3 fastansatte håndboldtrænere 
suppleres fra tid til anden med udefra 
kommende gæstetrænere for at krydre 
de ugentlige linjetræninger med nye in-
put. Deltagelse i turneringer og stævner 
er en selvfølge og giver mange fede ople-
velser. Da beach-håndbold er blevet mere 
og mere populært, har skolen sidste år 
etableret egen beach-håndboldbane og 
deltager også her i diverse stævner. 
Det bliver spændende at se om det bliver 
pigerne eller drengene, der kommer til at 
gøre det bedst i skoleåret 19-20.

GOLF-LINJEN PÅ GRÆS
Nu er skolens nye golflinje i gang og har 
foruden på vores lokale golfbane her i 
Aabybro også været ude og prøve andre 
baner. Sommeren har været en lidt blan-
det fornøjelse men heldigvis så råder 
skolen også over fine indendørs mulighe-
der, blandt andet med en Trackman, der 
giver præcis de samme analyse-mulig-
heder som de professionelle golfspillere 
også bruger. Så på Aabybro kan du dyrke 
din interesse for golf hele året og uanset 
vejret under fremragende forhold.

ESPORT, EN SPORT?
Et af skolens nye valgfag er eSport. Sko-
len har ansat 2 uddannede eSports-træ-
nere og et lækkert lokale med spritnye 
maskiner, så det bliver ikke vores udstyr 
du kommer til at gå ned på. 
eSport er et nyt valgfag som er et enormt 
populært valgfag hvor der undervises i 
selve spillene og de taktiske elementer i 
spillene – også eSport er jo sjovest når 
man vinder. Men også i fritiden om afte-
nen er der som regel mange elever, der 
hygger sig sammen.
På Aabybro kan du både dyrke eSport 
som en sport med fokus på at blive bed-
re og konkurrere imod andre, men også 
bare bruge de fede maskiner til bare at 
slappe af ved og hygge med vennerne – 
valget er helt dit eget.

AABYBRO EN EFTERSKOLE FOR ALLE
På Aabybro er der plads til alle, der bræn-
der for deres sport. Her kan du møde alt 
fra ungdomslandsholdsspillere til andre, 
der faktisk er helt nybegyndere og først 
skal til at lære deres sport. Vi spørger 
ikke efter ”hvor dygtig du er”, vi samler 
på ALLE sportsglade unge mennesker, 
der drømmer om et uforglemmeligt år på 
en moderne sportsefterskole. 

ANNONCE

Efterskole for alle der 
brænder for sport
”Aabybro, det tætte fællesskabs og de mange muligheders efterskole”

https://aabybroefterskole.dk/
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Fællesskab og foreningsliv
YouSee og eSportligaen er gået sammen om at 
gøre eSport til en stor og velorganiseret sports-
gren, hvor fællesskabet og foreningslivet er i 
fokus. Ligaen er et stærkt samarbejde imellem 
YouSee, eSport Danmark, DGI, Dansk Firma-
idrætsforbund og Ungdomsringen.

Samtidig med at efterskolerne nu kan dyste 
mod hinanden i e-sport, er Efterskolefor-
eningen gået sammen med DGI om at tilbyde 
lærerne på skolerne en efteruddannelse i at 
undervise i e-sport. 
I samarbejde med Esport Danmark, Ungdoms-
ringen og Dansk Firmaidrætsforbund tilbydes 

lærerne en grunduddannelse.
Herudover kan lærerne dygtiggøre sig på 
CS:GO B Træneruddannelsen, som er en over-
bygningsuddannelse, der giver en væsentlig 
mere dybdegående indsigt i CS:GO træner-
faget.
Og endelig Esport hjælpetræneruddannelsen, 

som er en DGI’s uddannelse til 13-17 årige. Her 
lægges der særlig vægt på at skabe god energi 
og god stil i esportslokalet. 

Fortsættelse fra side 22

Hygge, 
sammen-

hold og gode 
lærere

Mit navn er Iben Schønwandt. Jeg er 16 år og går på 
Nordjyllands Idrætsefterskole Stidsholt, hvor mit 
linjefag er svømning. Jeg valgte lige Stidsholt, fordi jeg 
efter et besøg var forelsket i stedet. Jeg kunne mærke, 
at stemningen var noget særligt. Jeg forventer at få 
et uforglemmeligt år med masser af venner og gode 
udfordringer. Starten på skolen har været fantastisk og 
jeg glæder mig til resten af året. 

Jeg hedder Nete Kirial og er 16 år. Jeg havde hørt godt 
om efterskolen gennem nogle venner, og da jeg besøge 
skolen blev jeg bekræftet i det de havde sagt. Skolen er 
hyggelig, sammenholdet er super stærkt og lærerne vil 
eleverne det bedste. Det er bare nogle af grundene til 
at jeg har valgt Stidsholt. 

                STIDSHOLT

       NORDJYLLANDS

IDRÆTSEFTERSKOLE



Ranum

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

Kom til Efterskolernes Dag d. 29. sep. kl. 10-17

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

Program

10 - 11.00   International morgenbuffet

10 - 17.00   Eleverne viser rundt 

11, 13, 14, 15 & 16.00   Oplæg om Ranum

11 - 17.00   Verdenskøkken

12, 13, 14, 15 & 16.00  Oplæg om international fag

13, 13.30, 14.30 & 15.30   Danseopvisning

Læs mere på ranumefterskole.dk

https://www.ranumefterskole.dk/
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Som noget nyt er der nu oprettet en landsdæk-
kende e-sportsliga, hvor alle efterskoler kan 
tilmelde sig og dyste mod hinanden. Eftersko-
le-ligaen er en del af YouSee eSportligaen og 
kører fra oktober 2019 til maj 2020. Tilmel-
dingsfristen er den 13. oktober.
I Efterskole-ligaen får efterskolerne mulighed 

for at spille mod andre efterskoler og konkur-
rere i spillene CS:GO og League of Legends. 
Fortnite og andre spil som f.eks. Overwatch 
kan tilføjes senere, hvis skolerne ønsker det. 
Kampene bliver, som udgangspunkt, spillet 
torsdage fra kl. 19.30. 

Grundspil og slutspil
YouSee eSportligaen er opdelt i et grund-
spil og et slutspil. Grundspillet består af 

fem grupperunder, som hver varer tre uger. 
Grupperunderne er fordelt over hele sæsonen 
med to i efteråret 2019 og tre i foråret 2020. I 
hver grupperunde opdeles holdene i grupper 
á fire hold, hvor alle spiller mod hinanden. 
Grupperne er fordelt i divisioner efter niveau 
og afhængigt af antal hold, så kan der være 
flere grupper i hver division.
Alle spillere skal oprette en spillerprofil. Når 
der er minimum fem spillere på holdet, tilmel-

der man sig ligaen via holdadministrationen. 
Efterskoleforeningen råder til at tilmeld gerne 
f.eks. syv spillere pr. hold, så holdene ikke 
bliver for sårbare i forhold til frafald. Licens ko-
ster for et hold 250 kroner og for den enkelte 
spiller 100 kr.

Efterskolerne
får egen e-sportsliga

Spillerne dyster i spillene CS:GO og League of Legends, og tilmeldingsfristen er den 13. oktober

Af Niels Henriksen

Fortsætter på side 24



Du har prøvet røv-til-bænk 
undervisning i godt 8-9 års skolegang. 
Det kan godt være, at det virker for 
dig, men hvorfor nøjes med at læse 
om verdenshistorien og lave matema-
tiske ligninger, når du kan opleve det i 
virkeligheden.

Senator i Rom, skoleelev i Den Sorte 
Skole i 1950’ernes Danmark, borger 
i DDR, kaptajn på dit eget Rumskib. 
På Østerskov Efterskole tager vi alle 
mulige, umulige og fantastiske ram-
mer og bygger vores undervisning op 
omkring 32 forskellige undervisnings-
forløb.

"En skole med plads til os nørder"
Østerskov Efterskole er den første 
skole i verden, som bruger læringsspil, 
rollespil i undervisningen og spilbase-
ret læring. Vi har rødder i det danske 
nørdmiljø, hvilket gennemsyrer friti-
den på skolen. 

"Der er altid et bord med mennesker, 
som du kan sætte dig ved og snakke 
med. Folk er virkelig åbne for, hvem 
du er, og der er plads til, at vi alle kan 
være os selv. Om du så spiller DnD, 
Magic, ESport, liverollespil eller bare 
er glad for nørderier, er der altid plads 

til os alle sammen her på Østerskov. 
Der er plads til os nørder, og der er 
virkeligt dejligt," siger Tobias Ritzau, 
10. klasses elev på Østerskov Eftersko-
le.

Spil, nørderier og indlevelse
Forestil dig, at Berlinmuren snart 
falder. For de tro DDR borgere er det 
et mareridt, men for den store befolk-
ning er løftet om frihed nok til at få 
dem til at rive muren ned. Eleverne 
spiller borgerne og jubler og ærgrer 
sig, når muren falder.  

Vi startede i 2006.
Der er plads til 93 
elever.
Vi har 120 m2 
kostumekælder.
Vi har en 
kulisseby i vores 
baghave.

Linjefag: 
• ESport
• Lifehack
• Grej og Glø-

der Rollespil
• Fortælling og 

Fiktion

Ved hjælp af spilbaserede systemer, 
drama og indlevelse og en god om-
gang nytænkning af skolebegrebet 
underviser vi på en helt unik måde, 
som udfordrer dig i forskellige roller 
og situationer, hvor dine handlinger 
får konsekvenser for din gruppe, din 
klasse og endda også jordens skæbne.

Men du kommer også til at lære af 
spillet, legen og indlevelsen. Vi bryder 
med rutinerne og giver dig læringsop-
levelser, der kaster dig ud i simulerede 
virkeligheder. På den måde får du 
aktiveret hele kroppen og hovedet i 
din skolegang, hvilket giver dig sjovere 
oplevelser og bedre læring. 

"Folk er virkelig 
åbne for, hvem du 
er, og der er plads 
til, at vi kan være 

os selv.”
- Tobias Ritzau, 
10. klasses elev

Østerskov Efterskole - 
Spil, nørderier og indlevelse

FAKTA OM OS

Besøg os på 
Efterskolernes Dag 

den 29. sep. fra 13 - 17
Kirketoften 4, 9500 Hobro

Østerskov Efterskole
 – Det bli’r ik’ kedeligt!

Kirketoften 4, 9500 Hobro. Tlf: 77 34 29 90 Mail: kontor@osterskov.dk

https://osterskov.dk/
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Gider tage dialogen
- Det er rigtigt, men når vi alle har set hin-
anden med morgenhår og uden makeup på 
introturen, så behøver vi ikke klæde os ud med 
højtprofilerede mærkevarer efterfølgende. Vi 
kan bare være os selv, og på efterskolen kom-
mer alle med samme udgangspunkt og skal 
ikke tænke på de billeder og forestillinger, som 
andre havde om dem i folkeskolen. Her får alle 
respekt for dem, de er, og når vi taler med de 
unge om respekt, rummelighed og trivsel, så 
vil de gerne lytte. Når vi som voksne gider at 
tage dialogen, er de unge meget modtagelige 
og interesseret. De synes, at det er fedt, at der 
er voksne, der har tid til dialogen, siger forstan-
deren på en efterskole, der har en særlig plads 
i mange familier. Her har mormor gået, og far 
og storesøster, og derfor ligger det i kortene, at 
næste i børneflokken selvfølgelig også skal et 
år på Halvorsminde.

Shopper fag
- Dem har vi heldigvis rigtig mange af, og vi 
er både glade og stolte, når familier har det 
forhold til vores skole, men vi oplever også, 
at flere og flere elever er blevet meget mere 
bevidste om deres valg. De er såmænd ikke 
i tvivl om, at de gerne vil et år på efterskole, 
men de vælger ikke nødvendigvis den samme 
skole som familien i øvrigt. I dag oplever vi, at 

de unge shopper fag og ikke beliggenhed.
- Vi har naturligvis mange elever fra det geo-
grafiske nærområde, men vi får flere og flere 
elever fra Randers, Aarhus og København eller 
fra udlandet.

Rekord igen
Tal fra Efterskoleforeningen viser, at helt 
præcist 30.069 elever har valgt at begynde 
skoleåret 2019/20 på en efterskole. Det er – 
igen - rekord for skoleformen med en fremgang 
på ca. 850 elever i forhold til sidste år. 
På trods af vigende ungdomsårgange har efter-
skolerne fastholdt fremgangen. I 2019 udgør 
8. og 9. klasse samlet set 30 pct. af elevtallet, 
mens 70 pct. af eleverne går i 10. klasse. På de 
nordjyske efterskoler går 3.475 elever.
- På efterskolen bliver de unge en del af 
noget større. De bliver del af et inkluderende 
fællesskab, og det er fuldstændigt forrygende 
at opleve, hvordan eleverne f. eks. fungerer 
sammen ved de store gymnastikopvisninger, 
hvor holdet ikke løser opgaven, hvis ikke alle 
yder. Den fællesskabsfølelse tager mange 
heldigvis med sig efter skolen og bliver bl.a. 
frivillige i foreningerne, smiler Ann Marika Leth 
Klinge.

- Relationsarbejdet på efterskolen faktisk er vigtigere end det faglige, siger forstander på 
Halvorsminde Efterskole, Ann Marika Leth Klinge.

Fortsættelse fra side 18

Ranum er 
lige noget 

for mig
Første gang jeg hørte om Ranum Efterskole, var da jeg 
søgte efter efterskoler med surf/windsurf, hvor jeg 
også så, at skolen har en sommerskole. På sommer-
skolen fandt jeg hurtigt ud af, at det lige var noget 
for mig. Det, jeg især synes lød spændende, var det 
multikulturelle og internationale miljø, vandspor-
ten, de mange muligheder og især fællesskabet på 
skolen. Jeg var ret nervøs i bilen på vej herop til første 
skoledag, men jeg blev mødt med smil fra alle, og det 
gjorde, at jeg hurtigt blev tryg ved at være her. 

Christoffer Andersen, 16 år
                RANUM

                EFTERSKOLE



Fra få til 47 venner på kort tid
Tekst: Jan Simmen  - Foto: Bente Nordstjerne

Det er ikke fordi Jacob Rubeck ikke havde venner tidligere. Bestemt 
ikke. Men han er en af de mere stille drenge. ”Tænksom” er måske 
det rigtige ord. Det er i hvert fald sådan han virker, da han sidder 
i sofaen foran den udsendte journalist og skal fortælle, hvad efter-
skoleopholdet har betydet, og stadig betyder for ham.
- Tidligere havde jeg en lille håndfuld venner, men nu har jeg en hel 
årgang. 47 rigtig gode venner, og så har jeg fået en kæreste, lyder det 
stilfærdigt men bestemt fra Jacob.
Han er glad for, at han netop kom Korinth Efterskole. Fordi det er 
en mindre efterskole med færre elever, og det dermed er lettere at 
knytte bånd.
Det med at ”knytte” er i øvrigt en del af hverdagen på skolen. Ikke 
kun ”venskabsbånd”, men også knytte knuder, også kaldet ”knob og 
stik”, når eleverne bliver udfordret i de mange udendørs tilbud, som 
er på efterskolens program.
- Det er fedt at være udenfor. Vi har nærmest bygget en hel by af 
rafter, forklarer den unge elev, mens han viser rundt i et ret stort om-
råde, hvor der både er shelters, by-mur samt port og udsigtstårn. Alt 
sammen bygget af rafter. Ideen til byen? Ja, den kom fra eleverne selv.
Netop at få lov til at føre egne ideer ud i livet, er noget Jacob er 
begejstret for. 
Det er ikke det ”bare sjov”, at bygge en hel by. Det kræver planlægn-
ing, samarbejdsfærdigheder, ressourcestyring og at kunne motivere 
både sig selv, og andre. Med andre ord: lederevner.
- Jeg ser bestemt ikke mig selv som ledertypen. Tvært imod, men jeg 
har lært meget af det her, ikke mindst at motivere andre, lyder det fra 
den unge elev.  
Det næste projekt er en forhindringsbane, og den opgave glæder Ja-
cob sig rigtig meget til.

Nærhed og tryghed
Ord som ”nærhed” og ”tryghed” er ord, som går igen når eleverne 
bliver spurgt, hvorfor de netop er glade for den her efterskole. Fordel-
en ved færre elever er åbenlys. Lærerne kender deres elever grundigt, 
og omvendt. Vikarer er der ikke nogen af, så det er altid kendte an-
sigter eleverne møder. 
Jacob roser lærerne for at være rigtig gode undervisere, og under-
viserne roser omvendt eleverne for at være rigtig gode… ja, elever. 
Med andre ord er der stor gensidig tillid til hinanden. 
Så hvis Jacob med et 
ord skulle beskrive 
efterskolen, hvad 
ville det ord så være?
”Pragtfuld”, lyder 
det eftertænksomt fra 
den unge mand.  

Knugende bekymring
a� øst af glæde
Tekst: Jan Simmen - Foto: Bente Nordstjerne

Anna Nyerup Nielsen var noget bekymret over, at skulle begynde på 
en efterskole. På en tidligere skole var hun efter eget udsagn ”gået 
ned med social stress”, og udsigten til mange omkring sig vakte en 
del bekymringer. 
- Men allerede efter to uger havde jeg fået tilliden tilbage, og var ikke 
bange længere, lyder det fra Anna. 
På en tidligere skole var hun, med egne ord, blevet overset. Det var 
en skole hun begyndte på, efter hendes familie fl yttede til en ny egn. 
Klassen var fra begyndelsen et sammentømret hold, og det var meget 
svært at få nye venner. Der var altså på ingen måde tale om mobning i 
normal forstand, men Anna trivedes mildest talt ikke på den skole. Og 
så blev efterskolen i de idylliske fynske omgivelser en vej der skulle 
vise sig at være det helt rigtige. Altså også selv om det i begyndelsen 
gav anledning til bekymringer.
- Jeg var måske nok introvert da jeg begyndte her, men nu bruger jeg 
24/7 på at være social.
 En del af fagene på Korinth Efterskole tømrer eleverne ifølge Anna 
rigtig godt sammen. Et af de fag er ”friluftsliv linjen”, som er hendes 
yndlingsfag. 
- Det fag er bare ”nummer 1”, lyder det begejstret fra hende.
- Friluftslivet gør bare, at man kommer endnu tættere på hinanden. 
Men du lærer også at tage ansvar på en helt anden måde, forklarer 
den unge elev.
Det er dog ikke det eneste fag hun er glad for. Faktisk er hun glad for 
alle fagene. Næst efter ”friluftsliv linjen” er ”Gourmet-linjen” øverst 
på hendes liste over populære fag.
Her er der en ekstern lærer der underviser. En kok fra Odense som så 
lærer de unge, at lave ægte gourmet mad. Også den linje skaber ifølge 
Anna et stærkt fællesskab.
Som en sidebemærkning kan vi lige nævne, at der faktisk er fl ere 
drenge end piger, der svinger med madgryderne på den linje. Men det 
kan ændre sig fra årgang til årgang, og hverken skolen eller linjerne 
har generelt nogen nævneværdig kønsmæssig slagside. Tvært imod. 

Lærer at stå på egne ben
Anna er glad for, at hun er kommet på en efterskole. Men hun er 
især glad for efterskolen her, fordi antallet af elever og lærere er til 
at overskue. Kombinationen af en mindre efterskole samt linjefagene 
skolen tilbyder, gør det ifølge hende og andre elever vi har talt med, 
let at få venner.
- Vi får venner for livet her, fastslår Anna.
- Vi lærer at stå på egne ben, og jeg ser det som en del af en løs-
rivelsesproces. Men… når jeg kommer hjem igen, så er jeg ekstra 
glad for at se dem derhjemme, 
lyder det smilende fra den unge 
efterskole-elev.
Hvis Anna skulle beskrive hen-
des oplevelse med efterskolen 
med et ord, hvilket ord ville det 
så være?
- Fællesskab, svarer hun kort 
og godt.  

Luft under vingerne
i fynsk efterskole-idyl
Udvikling: Fra generthed til Pippi-mentalitet

Tekst: Jan Simmen - Foto: Bente Nordstjerne

En snoet vej forbi Brahetrolleborg slot, ind i landsbyen og så til højre. 
Så ligger Korinth Efterskole. Her er ingen bilkøer, men rigtige køer 
på markerne ikke langt derfra. Her er ingen bilhorn der båtter, men 
derimod fuglesang. Ingen højhuse, men høje gamle træer der giver 
skygge om sommeren. Det er næsten som om tiden står stille. Men eft-
erskolen er fuld af liv og aktiviteter. Her er linjefag som adventure og 
friluftsliv, sejlads og navigation, gourmet, ridning… ja, listen er lang. 
En enkelt linje har dybe rødder tilbage i skolens 97 år lange histo-
rie, nemlig ”Spejderliv”. Tidligere var Korinth Efterskole kendt som 
”Spejderskolen”, og selv om skolen altså stadig har et linjefag der 
øger færdighederne som spejder, så byder skolen i dag på så meget 
mere og andet. Faget ”International” er fx til dem, der følger med i 
både verden og nyhederne. Dog er frisk luft og udendørsliv noget der 
går igen i meget af det, skolen gør med sine elever. Selv i undervis-
ning af naturfag, som et af skolens lærer, Nicklas Hjeds, forklarer her:
- Jeg prøver nogle gange at fl ytte undervisningen udenfor. Det gør 
jeg for at det hele bliver mere konkret. Det gælder om at tænke lidt 
kreativ, og se muligheder.  Fx så elsker eleverne når vi laver rundbold 
med indbyggede matematikopgaver.
Inde i et af skolens gamle men stolte bygninger sider skolens forstand-
er Klaus Wiinberg på sit kontor. Her er højt til loftet i mere end én 
forstand. Det er ikke kun lærerne der får lov til at være kreative. 
Eleverne skal kunne udvikle deres egne ideer, og skolen hjælper 
med, at få projekterne ført ud i livet. Det kan så være ideer som en 
lejr bygget af rafter, eller en ny adventure bane, eller noget tredje. Det 
spiller egentlig ingen rolle. Men ideer skal kunne blomstre, for det er 
vigtig for elevernes udvikling.

De skal � nde deres eget centrum
- Den fornemste opgave for os er, at eleverne fi nder deres eget cen-
trum. Det sker igennem det stærke fællesskab vi har her. Vi tager os 
tiden til dem. Her går ingen under radaren, fastslår skolens forstander. 
- Vi har haft mange der er begyndt på skolen her, som var lidt generte. 
Men det tager ikke lang tid, før eleverne får den her Pippi-mentalitet, 
og tør at kaste sig ud i noget, de ikke har prøvet før. 
Skolen har 70 elever, og nærheden både eleverne imellem, men også 
mellem elever og lærer mærker man tydeligt, mens man er på besøg 
på skolen. Her er simpelthen den der særlige kontakt, der er så svær 
at beskrive med ord. 
Opskriften på den nærhed er dog ikke simpel. Men nogle af fak-
torerne der spiller ind er selve omgivelserne, en mindre skole, selve 
linjefagene der har en særlig evne til at smede venskabsbånd. Men 
det er ikke hele forklaringen:
- For mig er det vigtigt, at både jeg som leder og lærerne som under-
visere er personlige. Det betyder, at de både skal vise deres styrker 
og svagheder. Vi skal vise eleverne, at vi som mennesker ikke kan det 
hele. Jeg tror, at den person der tør vise sine fejl og svagheder, er den 
person, vi har tillid til, fastslår Klaus Wiinberg.
Med andre ord, så er skolens ledelse samt ansatte meget bevidste om 
de rollemodeller, de overfor eleverne naturligt nok er.   
Udenfor et par skyggefulde gamle træer sider Nicklas Hjeds. Han 
er enig. Skolen her er anderledes, end mange andre skoler, forklarer 
han. Der er simpelthen mere ”nærhed”.  

Fakta boks: 
Korinth Efterskole er en dansk efterskole der tidligere kun var en spejderefterskole. I dag er den meget bredere funderet. 
Den ligger i Korinth på Sydfyn, 13 kilometer fra Fåborg. Adressen er Kaj Lykkesvej 9, 5600 Faaborg, mens telefonnummeret er 62 65 10 67.
Der fi ndes en del økonomiske støttemuligheder, hvis pengepungen ikke umiddelbart er til et efterskoleophold. Det er der en del der benytter
sig af, og skolen vil gerne hjælpe. Du fi nder fl ere oplysninger på efterskolens hjemmeside: https://korinth-efterskole.dk/

Forstander Klaus
Wiinberg foran en fl ok 
glade og opmærksomme 
elever. Det er for ham 
vigtigt, at eleverne netop 
fi nder glæden ved
at fi nde sig selv. 

Lærer Nicklas 
Hjeds mener, at 
efterskolerne er 

gode til de dybe 
relationer, og 
netop Korinth 

efterskole er 
særligt god til 

det. 

Jacob Rubeck 
i fuld gang 

blandt sine nye 
venner.

Et glimt fra en hverdag, 
hvor det er elevernes 
ideer, der skal føres ud 
i livet. Dermed styrkes 
rigtig mange ting: Selvtil-
lid, selvværd, ansvars-
følelse og ikke mindst de 
unges lederevner. 

Den særlige form for 
efterskole med masser er 

nærhed og frisk luft hjalp 
Anna Nyerup Nielsen 
at komme igennem en 

svær tid.

ÅBENT HUS PÅ EFTERSKOLERNES DAG
SØNDAG DEN 29. SEPTEMBER 11.00-17.00
Vi ses på Korinth Efterskole

https://korinth-efterskole.dk/
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Unge bombarderes hver dag med tonsvis af 
valg, de skal træffe. Svært for unge på 16 år. 
Derfor bliver efterskolen for mange en raste-
plads, hvor de kan holde ind og få farten ud 
af kroppen, samtidig med at de kan sænke 
skuldrene og være sig selv. Fri for snerrende 
opfattelser af dem og chancen for at forstærke 
deres sociale kompetencer.

- Efterskolerne konkurrerer på linjefag som 
håndbold, drama, e-sport eller fotografi på højt 
plan. Men efterskolen kan også noget andet. 
De lidt uhåndgribelige værdier, som eleverne 
tager med sig videre i livet. Det som nogle 
kalder for hullet i vaniljekransen, påpeger 
Ann Marika Leth Klinge. Hun er forstander på 
Halvorsminde Efterskole i Hjørring og formand 
for 30 nordjyske efterskoler.

Relationsarbejde
- Alle efterskoler med et grundtvigsk afsæt 
arbejde med demokratisk dannelse. Herunder 
sociale kompetencer. Uddannelse i at lære at 
omgås og respektere andre mennesker uanset 
deres meninger, deres religion eller hudfarve. 
Derfor tør jeg godt sige, at relationsarbejdet på 
efterskolen faktisk er vigtigere end det faglige. 
Vi har så mange dygtige og engagerede lærere 
på efterskolen, at vi nok skal sørge for det 
faglige. Relationerne er noget vi skal arbejde 

med alle sammen. ”Os” gælder både voksne og 
elever, forklarer Ann Marika Leth Klinge.
Mange, der kommer på besøg på en efterskole, 
lægger mærke til, at ”skoleuniformen” tit er 
joggingbukser og badesandaler. Et casual 
udtryk.

Et år på rastepladsen
På efterskolen kan eleverne lade masken falde og forstærke de sociale kompetencer

Af Niels Henriksen

Foto: Mellerup Fri og Efterskole

Fortsætter på side 20



HÅNDBOLD FODBOLD FOTO E-SPORT

SPILUDVIKLING STYRKETRÆNING MUSIK GOLF

KUNST DANS MADKUNST SPRING

BALANCEBOMMEN FITNESS PROJEKT X TEKSTIL & DESIGN

FRILUFTSLIV VÆLG OP TIL 6 FORSKELLIGE PROFILFAG

NYHED: TAG 
JAGTTEGN2 STORE STUDIEREJSER

FIND OS PÅ FACEBOOK ELLER WWW.H-U.DK

WWW.JOURNA10.DKWWW.JOURNA10.DK
PRISVINDENDE JOURNALISTLINJE
PRISVINDENDE JOURNALISTLINJE

HUSK VI TILBYDER VORESVi er en efterskole i rivende udvikling 
og udvider hele tiden vores tilbud 

under overskriften idræt og 
kreativitet. For øjeblikket tilbyder vi 

blandt andet disse 17 profilfag

D. 29. SEPTEMBER KLOKKEN 12-17
D. 29. SEPTEMBER KLOKKEN 12-17BESØG OS PÅ EFTERSKOLERNES DAG

https://h-u.dk/
http://journa10.dk/
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Fire linjer
Som elev på Frie Fagskoler kan eleverne vælge 
fire forskellige linjer. Akademilinjen er for 
dem, der godt kan lide at nørde med et fag og 
komme dybt ned i materien. Undervisningen 
er på et højt praktisk-fagligt niveau, hvor 
eleverne ikke bare sidder foran tavlen dagen 
lang. Erhvervslinjen er for dem, der gerne 
vil foran i køen til en praktikplads, inden de 
begynder på en erhvervsuddannelse eller 
en EUX. Frie Fagskoler samarbejder med 
erhvervsskoler og virksomheder for at sikre et 
stærkt fagligt miljø med fokus på fremtiden, 
og Erhvervslinjen kvalificerer desuden til at 
kunne springe det første af de to grundforløb 

over. 10. klasse er et anderledes 10. skoleår, 
hvor elevernes faglighed prøves af i praksis, 
inden de går videre i gymnasiet eller på en 
erhvervsuddannelse/EUX. Desuden flytter de 
unge hjemmefra, formentlig for første gang for 
de flestes vedkommende. Endelig er der Parat 
til Job målrettet dem, der har særlige behov 
og gerne vil blive klar til et ufaglært job, til den 
nye FGU eller måske deltidsarbejde. De mest 
udfordrede kan blive klar til at udføre frivilligt 
arbejde. Undervisningen er praktisk og giver 
både erhvervskompetencer og kompetencer 
til voksenlivet.

Stigende interesse
De 12 eksisterende skoler er på vej til at blive 
flere. Interessen for frie fagskoler er voksende, 
og det er bl.a. vores håb, at der kan etableres 
mere samarbejde med de nye kommunale 
ungeindsatser, således at endnu flere unge 
kan få øjnene op for de muligheder, som vi 
kan tilbyde, understreger Christian Brøbech 
Legarth.
Som et forsøg har 65 unge deltaget i et bro-
bygningsforløb på højskoler og frie fagskoler, 
og evaluering af projektet viste bl.a., at flere 
oplever at genfinde en motivation for læring og 
uddannelse samt at blive mere afklarede om 
egne faglige evner og interesser. 
Analyserne af skolernes forsøg med at gøre 
unge uddannelseshjælpsmodtagere i stand 
til at starte på en ordinær uddannelse peger 
således på en klar tendens til, at de unge 
oplever et stort fagligt og personligt udbytte af 
opholdet på skolen, og i høj grad ser ud til at 
bevæge sig mod ordinær uddannelse. På det 

personlige plan oplever mange, at de modnes, 
får mere livsglæde samt en øget tro på frem-
tiden, som følge af opholdet. 

”Prøv før du vælger”
I foråret 2020 inviterer frie fagskoler til Hands-
on Camps, som også går under projektnavnet 
”Prøv før du vælger”. Initiativet er støttet af 
Nordea-fonden, hvor Frie Fagskoler i sam-
arbejde med virksomheder og erhvervsskoler 
udvikler og afvikler camps til elever i ud-
skolingen. Formålet er på en praksisnær, sjov 
og motiverende måde at åbne unges øjne for 
karrieremulighederne indenfor de erhvervsret-
tede fag. Campen varer i 2-5 dage, og de unge 
overnatter på skolen og oplever dermed kost-
skolelivet for fuld udblæsning med masser af 
hygge i fælleskab med de andre deltagere. På 
campen kan de unge få smagsprøver på en 
erhvervskarriere som spiludvikler, designer, 
stjernekok, eventpilot, håndværker, pilot eller 
et helt andet erhverv.

Mode og design SOSU
Game Design - Spil

Fortsættelse fra side 14
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Min tipoldefar etablerede skolen tilbage i 1903, og min farmor er derfor 
født og opvokset på Halvorsminde. Jeg fik aldrig rigtig kigget på andre 
efterskoler, da jeg godt kunne lide tanken om at komme et sted hen 
jeg kendte- Linjefagene var også en stor grund til, at jeg ikke var i tvivl. 
Samtidig havde jeg også muligheden for at komme langt væk fra alle 
jeg kendte derhjemme og begynde på en frisk.  

Olivia Grane Kjeldsen, 17 år fra Vanløse

Har kendt 
skolen stort set 

hele mit liv

                   HALVORSMINDE

        EFTERSKOLE

http://www.vgi.dk/
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Mens tanken om efterskoler og højskoler blev 
født af Grundtvig og Christen Kold, så havde 
husholdningsskoler og håndarbejdsskoler i 
1800-tallet et helt anderledes praktisk afsæt. 
Tit var de placeret tæt på de lokale land-
brugsskoler, og der var en lang tradition for at 
arbejde med gøremålsundervisning – altså at 
eleverne også brugte hænderne i den teoreti-
ske undervisning.
- De Frie Fagskoler udspringer af håndar-
bejdsskolerne og husholdningsskolerne, og 
så dagens lys den 1. januar 2015. Vi ynder 
at sige, at mens efterskoler og højskoler er 
demokratiets kostskoler, så er de frie fagskoler 
i høj grad erhvervslivets kostskoler. De cirka 
700 elever, der er tilmeldt landets foreløbig 
12 Frie Fagskoler, har valgt en skoleform, der 
ligger langt fra traditionel undervisning. De har 

i stedet valgt en undervisningsform med en 
praktisk dimension og målrettet erhvervslivet, 
enten som faglært, som ufaglært eller som en 
kombination af det faglige og det boglige med 
EUX-uddannelsen, forklarer Christian Brøbech 
Legarth, der er leder af de frie fagskolers 
sekretariat.

Sundt at være i tvivl
- Alt for mange unge vælger pr. automatik en 
gymnasial ungdomsuddannelse efter folke-
skolen. Mange er ikke et sekund i tvivl og over-
vejer slet ikke alternativer. Jeg synes derimod, 
at det er sundt at være i tvivl, for så har de 
unge mulighed for at prøve noget forskelligt, 
før de vælger retning. Efter et år hjemme-
fra, er der nogle, der vælger den gymnasiale 
uddannelse, og der er nogle, der vælger den 
erhvervsfaglige uddannelse.

Frie Fagskoler for dem, 
der er i tvivl

Med fire linjer indenfor fem brancher har erhvervslivets kostskoler tilbud til de fleste unge

Af Niels Henriksen

Fortsætter på side 16

Christian Brøbech Legarth, leder af  
de frie fagskolers sekretariat.



“DET FEDESTE ÅR PÅ EFTERSKOLE”

SÆT KRYDS VED HALVORSMINDE 
når du skal ud og besøge efterskoler 
- her finder du linjefag og læringspro-
filer der passer lige til dig.

HALVORSMINDE

Efterskole og Fri Fagskole
Halvorsmindevej 107-109

9800 Hjørring

Tlf.: 98 92 12 22

TO LINJEFAG TIL HVER

På Halvorsminde har alle elever to linje-
fag hver og mulighed for at skifte til to 
nye efter første halvår. Du vælger mel-
lem:
Badminton, Billedkunst, Bordten-
nis, Challenge, Dans, Elitebordtennis, 
E-sport, Fitness, Fodbold, Gymnastik, 
Håndarbejde, Håndbold, Medie, Musik, 
Psykologi, Ridning, Svømning, Træ og 
metal.

LÆRINGSPROFILER

På efterskolen kan du vælge mellem 
fire tilgange til undervisning og læring: 
Kultur, Håndværk, Naturvidenskab og 
Iværksætter.

På den frie fagskole vælger du mellem 
følgende fire profiler: Håndværk, Care, 
GameDesign og Event.

LÆS MERE PÅ HALVORSMINDE.DK

https://www.halvorsminde.dk/
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- Det er mit første rigtigt store selvstændige 
valg, at jeg gerne vil bruge et år på efterskole.
Sådan sagde dengang 16-årige Caroline 
Pedersen fra Frejlev, da hun havde fået pakket 
kufferten ud på Ingstrup Efterskole mellem 
Blokhus og Løkken.
I dag går Caroline i 1. g på Hasseris Gymnasi-
um og ser tilbage på det år, hvor hun for første 
gang var flyttet hjemmefra de trygge omgivel-
ser med familien.

Savner det allerede
- Jeg havde et fantastisk år på Ingstrup, og jeg 
savner det allerede meget. Specielt efter at 
jeg er begyndt i gymnasiet. Jeg kunne mærke, 

at jo tættere jeg kom på skolestart i august, 
jo mere begyndte jeg at savne Ingstrup og de 
mennesker, der var en stor del af oplevelsen 
på efterskolen, fortæller Caroline, der mangler 
hele atmosfæren på efterskolen, hvor der var 
venner omkring hende hele tiden.
- For mig var det aldrig en belastning at være 
omgivet af mennesker det meste af tiden. De 
var mine venner, og vi hyggede os og slappede 
af i hinandens selskab.

Særlig atmosfære
Caroline valgte efterskolen som alternativ til 
en traditionel 10. klasse. Hun kunne også have 
valgt at gå direkte i 1. g fra 9. klasse men ville 
gerne se noget andet end Frejlev, og så havde 
hun hørt fra veninder, hvor fedt det er at gå på 
en efterskole.

- Jeg tror, at der kan være stor forskel på 
efterskoler. Jeg har selvfølgelig ikke noget at 
sammenligne med, men jeg synes, at der er 
en helt særlig atmosfære på Ingstrup, hvor 
især det tætte forhold til de andre elever har 
været helt fantastisk. Opholdet på Ingstrup var 
så godt, at jeg kunne være fristet til at tage et 
ekstra år på Ingstrup, men det ville alligevel 
aldrig være det samme, for så ville jeg komme 
til at gå sammen med et helt hold af nye 
elever, og det ville på en måde virke forkert, 
smiler Caroline, der glæder sig over, at flere af 
kammeraterne fra Ingstrup også er begyndt på 
Hasseris Gymnasium.

PROEf10
Noget af det, der tiltrak hende ved Ingstrup 
Efterskole, var den projektorienterede 10. 
klasse – PROEf10.
- Os, der havde valgt PROEf10, var ekstra 
meget sammen, og det var med til at styrke 
fællesskabet yderligere, og så var det en me-
get stor oplevelse, at vi var på tur til Spanien, 
og at jeg efterfølgende havde en spansk dreng 
boende hjemme hos os i Frejlev i en week-
end, siger Caroline, der forventer at holde tæt 
kontakt til venner og veninder fra Ingstrup 
fremover.
- Vi er blevet venner for livet, fastslår hun.

Efterskolen levede til fulde op til forventningerne og har givet venner for livet

Af Niels Henriksen

Fantastisk
år på Ingstrup

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



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


EFTERSKOLE FOR ORDBLINDE

Tjek os ud på:

PÅ RYÅ EFTERSKOLE KAN DU BL.A VÆLGE FAG SOM:
Ridning, Landbrug, E-Sport, Cross, Musik, Kreativ og design.

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

SÅ VIL DU LÆRE DET !

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

Ridning, Landbrug, E-Sport, Cross, Musik, Kreativ og design.

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

ÅBENT
HUS

SØNDAG DEN 

29. SEPTEMBER 2019

KL. 13.00 – 17.00

10 EFTERSKOLERNES DAG

Blev fanget 
af den gode 

stemning
Jeg valgte at tage på Ingstrup Efterskole, fordi jeg 
havde en veninde fra håndbold, som anbefalede 
skolen til mig. Hun havde selv det bedste år. Da jeg 
besøgte skolen, fik jeg et rigtig godt indtryk. Jeg 
blev fanget af den gode stemning, og jeg kunne 
virkelig mærke fællesskabet, da jeg gik blandt ele-
verne. Jeg valgte også Ingstrup, fordi der bliver sat 
stort fokus på ens eget linjefag og en masse gode 
træninger. Endelig får vi lov til at bestemme mange 
af reglerne og aktiviteterne.

Anne Christiansen, Kongerslev
         INGSTRUP

        EFTERSKOLE

https://www.ryaaefterskole.dk/


Aggersundvej 237 • 9690 Fjerritslev • Tlf. 9821 1775 • Fax 9821 2875 • www.hhe.dk • info@hhe.dk

Efterskolernes
dag 2019:

Søndag d. 29. september

Kl. 13.00 - 17.00

www.hhe.dk

Identitetsdannelse • Fællesskab • Fagligt engagement • Bevægelsesglæde • Autentiske voksne

Identitetsdannelse • Fællesskab • Fagligt engagement • Bevægelsesglæde • Autentiske voksne

English First

Fodbold First

Spring FirstHandbold First

Efterskole Classic

https://www.hhe.dk/
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Møder nye
og forskellige

mennesker
Jeg valgte først og fremmest Hørby Efterskole fordi 
man her frit kan blande sine valgfag, ligesom jeg 
selv har indflydelse på, hvordan mit skema ser ud. 
Det betyder, at jeg både kommer til at møde unge, 
der minder om mig selv, men også unge, som er 
vidt forskellige fra mig. Min største interesser er 
fodbold og at arbejde med sproglige fag, specielt 
engelsk som jeg kan udforske i valgfaget Cam-
bridge Engelsk. På mit år på Hørby forventer jeg at 
møde en masse nye og forskellige mennesker. Jeg 
forventer også at opleve alle sider det store fælles-
skab som jeg allerede føler jeg er blevet en del. Jeg 
håber også at jeg når at blive modnet og parat til at 
komme vider på en gymnasial uddannelse.

Kristian Vinther-Jensen

      HØRBY

        EFTERSKOLE

https://www.thy-ordblind.dk/


SØNDAG D. 29. SEPTEMBER KL. 13.00-17.00

FODBOLD  |  HÅNDBOLD  |  COLD HAWAII  |  E-SPORT  |  DANCE

Anette Hoffmann, OL, VM & EM-guldvinder i håndbold
Få ”scoretricks” fra højeste liga og målt farten på dit skud
 
Peter Rasmussen, tidl. AaB, Viborg, Stuttgart 
& landsholdsspiller i fodbold
Få finpudset dit skud af et toptrænet øje og målt farten på skuddet
 
Lars Munch, landsholdstræner & anfører i  
Danish Football Freestyle
Oplev den vildeste freestyling, og lær nye tricks, du kan blære dig med 

#TROPÅDITTALENT 

EFTERSKOLERNES DAG 

Klar på 
en udfordring? 

Gå op mod  

LARS MUNCH I 
FOOTBALL 
FREESTYLE
og vind fede 

præmier!

MØD:

THY SPORTSEFTERSKOLE  |  VORUPØRVEJ 73, 7700 THISTED  |  WWW.THYSPORTSEFTERSKOLE.DK

8.-9.-10. KLASSE

https://thysportsefterskole.dk/


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

info@skolenfor.dk · www.skolenfor.dk

E� erskolernes dag
Åbent hus d. 29/9 kl. 13-17

9. eller 10. kl�  e

Et forrygende år- Ring og få enrundvisning

Liniefag:
•  Gastronomi

- bliv kok i din egen restaurant

•  Bage/konditor
- åben dit eget konditori

•  Musiker
- med bandet på turné

•  Esport
- talentudvikling

•  Mode & Design
- design dit eget tøj

www.himmelbjergegnens.dk

NATUR, ACTION
OG SAMMEN- 
HOLD
Vi er en natur- og idrætsefterskole placeret i 
det smukkeste landskab ved søer og skove. 
Man kan vælge mellem fem friske linjefag.
Vi har mange fede faciliteter fx egen gård, 
shelters, MTB-spor og ridebane.
Kom og besøg os!

Islandsheste

ADVENTURe

orienTerINg

MoUnTAINBIkE

OUTDOoR

KOM OG
BESØG OS!

hIMMELBJERGEGNENS.DK

RING 86 89 83 99
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Vil gerne

opleve
fællesskabet
Jeg er først og fremmest begyndt på efter-
skole, fordi jeg gerne vil opleve at være en 
del af fællesskabet. Derudover vil jeg gerne 
komme ud af det mønster, den rolle og det 
ensformige, som var blevet til min hver-
dag derhjemme. Jeg vil også gerne se, hvor 
meget jeg kan udvikle mig på et år og lave 
en masse af det, jeg synes er sjovt sammen 
med andre unge.

Jeg har valgte Himmerlandscentrets Idræts-
efterskole, fordi skolen gav mig et godt 
indtryk, da jeg besøgte den og bl.a. fordi 
jeg synes godt om HCI’s værdigrundlag om 
ordenlighed uden alt for mange regler.

Annika Lindholst 

                           HIMMERLANDSCENTRETS

            IDRÆTSEFTERSKOLE

https://www.skolenfor.dk/
https://himmelbjergegnens.dk/


EFTERSKOLERNES DAG  
SØNDAG D. 29. SEPTEMBER 2019  
KL. 13:00–17:00

EFTERSKOLENFORSCENEKUNST.DK
Starupvej 20, 8340 Malling

https://www.efterskolenforscenekunst.dk/


10. KLASSE
ERHVERVSSKOLE ELLER GYMNASIUM?

PRØV FØR DU VÆLGER!

ÅBENT HUS
SØNDAG D. 29/9

KL 13-16
HADSTENFF.DK

FOOD
& EVENTS

CRAFTS

CA
R

E

G
A

M
E

https://hadstenff.dk/


se mere på nissum.dk

EFTERSKOLERNES 
DAG

Besøg os på
søndag 

d. 29. september 
kl. 13.00-17.00

Kirkebyen 16
7620 Lemvig

KOM FORBI OG SPØRG

Hvorfor vi laver 
fælles teaterkoncert, 

skitur og 
gymnastikopvisning?

Hvorfor vi er
 mere end en 

idrætsefterskole med 
over 20 valgfag?

Hvordan arbejder 
vi med fællesskab og 

faglig udvikling?

Efterskolernes dag annonce NNE færdig.indd   1 29/08/2019   20.53

https://nissum.dk/
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Profilavisen er trykt på 
FSC® certificeret papir,  
der støtter bæredygtigt 
skovbrug i hele verden

Besøgende Skolen for Gastronomi, Musik & 
Design opdager hurtigt, hvad den 150 år gam-
le skole i særlig grad har at byde på. Allerede 
ved ankomsten mødes man af de spændende 
dufte, som er undsluppet et af skolens mange 
køkkener. Her er man ikke i tvivl om, at gastro-
nomien spiller en helt særlig rolle.
Skolen har altid haft fokus på madlavning og 
har derfor en lang og stolt tradition for at inspi-
rere unge, der netop ønsker at forfølge denne 
vej erhvervsmæssigt.

Fri fag & efterskole
Skolen for Gastronomi, Musik & Design ved 
Vejle er en kombineret fri fag & efterskole og 
tilbyder både en almindelig 9. og 10. klasse 
med afsluttende eksamen, men har også mere 
erhvervsrettede efterskolehold hvor dansk 
og regning er skiftet ud med ernæringslære, 
kostplanlægning, råvarekendskab og økonomi. 
Disse hold ligger på 10. årgang og vælges tit af 
unge, der allerede har opnået et godt gennem-
snit ved deres 9. klasses eksamen og således 
ønsker et anderledes år.
Alle vælger et linjefag, og har eleverne planer 
om at blive kok, lander valget som regel 

på Gastronomi-linjen. Her kommer de til at 
arbejde i det kreative køkken, hvor de ud over 
at høre noget om gode råvarer og sunde kost-
vaner, lærer om at sammensætte en alsidig og 
spændende menu. 

Eksperimenter
De arbejder med mad fra alverdens lande, 
ligesom der eksperimenteres med nye retter, 
bages nye typer af brød, eller arrangeres sjove 
desserter. I køkkenerne fremstiller eleverne 
også sund fastfood, bryllupslagkager, bolsjer 
og flødeboller. På holdet prøver alle at være 
vært i deres egen restaurant. 
Er eleven mere til bagning tilbyder skolen 

også en helt ny konditor-linje, hvor eleverne er 
rundt om alt fra rugbrød over bryllupslagkager 
til fyldte chokolader og wienerbrød. På et tids-
punkt åbner holdet et konditori, hvor forældre 
og venner har mulighed for at smage på de 
søde sager. Endelig kan holdet til sommer tage 
et helt nyt skolekøkken i brug. 

Andre fag
Selv om de fleste elever er optaget af mad-
lavning, er der også en del elever på Mode & 
Design Musik og den nye linje E-sport, der 
tiltrækker ganske mange.
Timerne er fordelt på almindelig undervisning, 
liniefag, valgfag, temauger, ekskursioner og 
studieture. Skolen har plads til 105 elever, 
som alle bor på enkelt- eller dobbeltværelser.

Magiske dufte virker dragende
Skolen for Gastronomi, Musik & Design arbejder med mad fra hele verden

Af Niels Henriksen
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