
Efterskole   
 i Danmark
Forberedt på mere



Efterskolen er en unik dansk 
skoleform, der er kendetegnet 
ved en særlig blanding af 
faglighed og fællesskab. 

Et efterskoleophold styrker unges personlige udvikling og ruster dem 
fagligt til gode fremtidige uddannelses- og erhvervskarrierer. Et eftersko-
leår er en uforglemmelig, modnende og lærerig oplevelse, hvor man får 
venner for livet.

Hvad kan en efterskole tilbyde?
Efterskolen er en skoleform, der danner ramme for et innovativt pædagogisk 
miljø. Et stigende antal elever vælger efterskole efter interesse. Eftersko-
lerne tilbyder valgfag, som design, jagt, musik, ridning, landbrug, idræt, 
programmering, sprog, skak, rollespil, filmvidenskab, e-sport og meget mere. 

Et år på en dansk efterskole giver din datter eller søn en bred palet af nye 
kompetencer, som de har glæde af hele deres liv; personligt, socialt og fag-
ligt. Elever, der har gået på efterskole, har lavere frafald og højere karakterer 
på ungdomsuddannelserne og gennemfører videregående uddannelser hur-
tigere end gennemsnittet. Mange beskriver efterskoleåret som det bedste år 
i deres liv. 

Alle efterskoler har en unik profil, og du kan nemt finde den efterskole, 
der passer bedst til dit barns interesser og ønsker om faglig udvikling på 
www.efterskole.dk.

Tre gode grunde til tage 9. eller 10. klasse på en efterskole:

• Dit barn får nye venner, et stærkt netværk til jævnaldrende danskere og 
væsentligt forbedrede danskkundskaber. 

• Dit barn får styrket sin selvtillid og sine personlige kvalifikationer. 
• Dit barn lærer at tage ansvar for sig selv og fællesskabet.

Efterskole i Danmark

Efterskoler er for unge mellem 14 og 18 år. Eleverne bor, spiser og går i skole på efterskolen i den 

tid, de er der. Der findes 246 efterskoler i hele Danmark. Fælles for alle efterskoler er sammen-

tænkningen af undervisning og samvær og tætte og trygge relationer mellem elever og lærere. 

Skoleformen danner baggrund for stærke fællesskaber mellem eleverne og særlige ”skole-fæl-

lesskaber”, hvor de unge både oplever og lærer at høre til og at give plads til hinanden. I 2017 gik 

28.800 unge på efterskole. Skolestørrelsen varierer meget fra 35 til 600 elever. Den gennemsnitlige 

skolestørrelse er på 116 elever. 

14 dage på efterskole
Giv dit barn en forsmag på efterskolelivet i 14 dage - helt gratis. Rejselæreren på 
din skole hjælper gerne med det praktiske.



Hyppige spørgsmål
Tæller et efterskoleår som et almindeligt skoleår? 
Ja, hvis dit barn tager sin 9. klasse på en efterskole i Danmark, forsætter det 
bare i 10. klasse på sin skole i Sydslesvig. 

Tager dit barn 10. klasse på en efterskole, har Undervisningsministeriet i Kiel 
i 2016 godkendt, at 10. klasse på en dansk efterskole giver adgang til gym-
nasierne i Slesvig-Holsten, hvis man har afsluttet 10. klasse med FP10-prø-
verne i fagene dansk, matematik, fysik/kemi samt de to fremmedsprogsfag 
engelsk og tysk.

Hvad koster et efterskoleophold og hvordan får jeg tilskud? 
Et år på efterskole koster i gennemsnit forældrene 50.000 kroner. Det 
dyreste efterskoleophold med den laveste støtte koster 98.000 kr. og det 
billigste ophold med den højeste støtte koster 26.000 kr.

Beløbet dækker kost og logi, men eleven skal selv betale transport til og fra 
skolen. Medlemmer af mindretallet, der er tyske statsborgere, kan få tilskud 
fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Er eleven dansk statsborger, eller har 
den ene eller begge forældre dansk statsborgerskab eller lønnet indkomst i 
Danmark, yder den danske stat elevstøtte gennem efterskolen. Alle elever har 
mulighed for at søge om individuel supplerende elevstøtte hos den enkelte 
efterskole og Grænseforeningens Anne-Marie og Viggo Bønnerups Fond.

Kontakt os og hør nærmere:
Sally Flindt-Hansen, kontorleder
Rejsekontoret – Dansk Skoleforenig for Sydslesvig
Tlf. +49 (0) 461 5047 401 / Sally.Flindt-Hansen@skoleforeningen.org

Jeppe Pers, projektleder
Grænseforeningen - Skoleforeningen for Sydslesvig  
Tlf. +45 31609667 / jp@graenseforeningen.dk

Oplysningen, Efterskoleforeningen
312 8680 / info@efterskoleforeningen.org
info@efterskoleforeningen.dk
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