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indholdsfortegnelse

efterskole  erhvervsorienterede overgange 

Efterskolerne kan godt regne den ud. Vi ved, at Danmark kommer til at mangle dygtige hånd
værkere i fremtiden, og vi ved, at vi som skoleform har et medansvar for at øge de unges 
 interesse for håndværk og industri. Det er derfor, at et stigende antal efterskoler beskæftiger 
sig med erhvervsrettede overgangsprojekter, hvor målet er at få flere unge til at vælge en 
 erhvervsrettet ungdomsuddannelse. 
Efterskolerne er en del af løsningen.Udgivet af Efterskoleforeningen 2014
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forord

Danmark kommer inden for en overskuelig 
årrække til at mangle faglærte til at sikre 
 vores  produktion, eksport og konkurrence
dygtighed, og erhvervsuddannelserne virker 
åbenlyst mindre og mindre attraktive for  
de unge. 

Tallene taler for sig selv: For 10 år siden 
 søgte ca. 30 procent af de unge ind på en 
erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. 
klasse. I dag er det faldet til 19 procent.*

Denne udvikling skal vi have vendt. Vi skal 
have flere dygtige og motiverede unge til  
at vælge en erhvervsuddannelse, og den 
 opgave vil vi i Efterskoleforeningen gerne 
være med til at løfte. 

Vi kan se, at arbejdet med erhvervsoriente
rede overgange fra efterskole til erhvervs
skole er vigtigt og betydningsfuldt for  
at skærpe de unges interesser for job i 
erhvervs livet. I korte træk betyder erhvervs
orienterede overgange, at eleverne i løbet af 

en periode får til opgave at løse praksisnære 
opgaver og cases, der tager udgangspunkt  
i en  virksomhed. Undervisningen i de faglige 
 forudsætninger for problemløsningen eller  
i de færdigheder, der skal til, sker i samar
bejde mellem en efterskole og en erhvervs
uddannelse.

Vi skal blive bedre til at få de unge til at reflek
tere over, hvad de vil med deres liv, og over 
hvilket arbejdsliv, de kunne tænke sig – i ste
det for, som det ofte sker nu, at de nærsynet 
fokuserer på valg af ungdomsuddannelse. 
Med andre ord skal vi give de unge ’langt lys 
på’, så vi måske kan flytte nogle af de elever, 
der ellers blot automatisk og uden refleksion 
vil vælge det almene gymnasium.

Mange efterskoler har i disse år forstærket 
samarbejdet med erhvervsskoler og er
hvervsgymnasier – og endnu flere arbejder 
på det. Der er dog nogle barrierer. Vi har 
 behov for friere rammer i lovgivningen til at 
samarbejde med ungdomsuddannelserne.  

Vi har behov for adgang til flere uddannel
sesopmærksomme virksomheder, og vi har 
behov for flere interesserede ungdomsud
dannelser, der er klar til at investere i gode 
overgangsforløb sammen med os.

I dette katalog præsenterer vi syv eftersko
lers forskellige bud på erhvervsorienterede 
overgange. Vi håber, at de kan være til in
spiration for andre efterskoler, der har ambi
tioner om at give deres elever smag for og 
mod på en  erhvervsuddannelse. Ligesom vi 
håber, at det giver et billede af, at efterskoler 
tænker ud af boksen for at være en del af 
løsningen i arbejdet med at få flere unge til 
at vælge en erhvervsrettet uddannelse. 

God læselyst.

Troels Borring,  
formand for Efterskoleforeningen

Bjarne Lundager Jensen,  
direktør for Efterskoleforeningen

efterskolen er  
en del af løsningen
Flere og flere efterskoler arbejder med erhvervsorienterede overgange. Med dette katalog viser vi 
syv udvalgte efterskolers arbejde med at etablere samarbejde med ungdomsuddannelse og/eller 
virksomhed, der klæder eleverne bedre på til deres videre færd i uddannelsessystemet.

* Kilde: Undervisningsministeriet
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for mig betyder det  
rigtigt meget, at eleverne 

gennem faget får et indtryk  
af de muligheder, denne 
 uddannelsesvej giver.

Kirsten Jensen,  
faglærer på Borremose Erhvervsefterskoles 

 blomsterdekorationslinje

min beslutning om at tage på 
 efterskole har gjort mig ældre,  

mere moden og klogere. det har ikke 
kun gjort mig klogere i  skolen,  
men også på min uddannelse og  

hvad det er, jeg egentligt  
gerne vil være.

Emma-Rosa Champa,  
elev på Højer Design Efterskole

vi bibringer eleverne på  
mad & livtag kendskab til det 

 håndværksmæssige og en oplevelse  
af at stå med hænderne i det.  

dette ruster dem til deres videre 
færd i den gastronomiske verden.

Claus Truelsen og Helle Lundsfryd,  
lærere på linien Mad & Livtag på  

Faaborgegnens Efterskole 
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skolens profil
Osted Fri og Efterskole på Midt
sjælland er en almen efterskole 

for 8., 9. og 10. klasse, der blev 
grundlagt i 1917. Efterskolen har i dag 110 
elever. For nyligt oprettede efterskolen en 
håndværkerlinje, der tilbydes i tæt samar
bejde med lokale håndværkere og virksom
heder samt teknisk skole i Roskilde. Målet 
med det fornyede fokus på håndværk er at 
introducere elever for tekniske uddannelser, 
så de ikke kun har øjnene rettet mod det 
 almene gymnasium. 

overgangsprojekt
Fremtidens mangel på hånd
værkere i den danske arbejds

styrke er en kæmpe udfordring  
for samfundet og konkurrenceevnen. Osted 
Fri og Efterskole har set skriften på væggen 
og oprettede i skoleåret 2013/2014 en ny 
håndværkerlinje – Håndværk & Innovation  
– der præsenterer eleverne for en lang 

osted fri- og 
 efterskole  
vil gøre tekniske 
 uddannelser hippe
Med en ny håndværkerlinje tager den sjællandske efter
skole nu hånd om fremtidens mangel på håndværkere.

1 : OsteD Fri Og eFtersKOle / Håndværk6

jeg har altid været  
glad for at arbejde med  
mine hænder, så en linje,  

hvor man er ude  
og være håndværker,  

var bare lige mig.
Jonas Christensen,  
elev på Osted Fri og  

Efterskole



 række håndværkeruddannelser på en prak
sisnær måde. 

Undervisningen på Håndværk & Innovation 
varetages af en af efterskolens lærere, 
 Anders Risager, samt tre af efterskolens 
 pedeller. De er selv uddannede som hen
holdsvis tømrer, maler og gulvlægger. 

Underviserne sørger for, at eleverne får 
 deres gang både på efterskolen, hvor de 
modtager otte lektioners undervisning om 
ugen, på teknisk skole, hvor alle elever mod
tager 20 fællestimer og 40 individuelle timer 
per elev udover den obligatoriske brobyg
ning. Ligesom eleverne er i praktik hos loka
le virksomheder eller håndværkere, hvor 
hver elev er omkring to til tre uger per skole
år, afhængigt af elevens valg og ønsker. 

På efterskolen bliver linjens elever introduce
ret for forskellige håndværkerfag, eksempel
vis tømrer, maler, murer og vvs. Tanken er, at 
eleverne får basal grundviden og færdigheder 

inden for de forskellige arbejdsområder. Der
med bliver de i højere grad afklarede med sig 
selv om, hvilken vej de vil gå. Som supple
ment til den daglige undervisning på efter
skolen er eleverne i praktik, som har det mål 
at give dem et indblik i den  virkelige verden. 
Her samarbejder Osted  Fri og Efterskole 
med lokale håndværkere og virksomhed. 

Teknisk skole i Roskilde bliver inddraget i 
 undervisningen, når efterskolen ikke selv  
har mulighed for at præsentere eleverne  
for visse fag. Eksempelvis arbejdet med at 
 svejse eller arbejdet med elinstallationer, 
hvor teknisk skole råder over specielle 
 lokaler og  arbejdsredskaber. Den klare for
del ved samarbejdet mellem efterskolen og  
den teknisk skole er, at eleverne opnår merit, 
når eller hvis de starter som elev på Roskilde 
Tekniske Skole. 

Forløbet på Håndværk & Innovation afsluttes 
med et større projekt, hvor alle underviste 
håndværkerfag indgår.

samarbejdspartnere 
Roskilde Tekniske Skole

DS Håndværk & Industri,  
arbejdsgiver og brancheforeninger  
for små og mellemstore virksomheder

Claus Christensen, lokal tømrer

Pia Hansonn, lokal tækkemand

Vestergaard Company A/S i Roskilde, 
 virksomhed inden for luftfart

målet er at hjælpe  
eleverne med at få  

afklaret, hvad de vil 
 uddanne sig som, mens  

de er her hos os. 
Anders Risager,  

faglærer på Osted Fri og  
Efterskole
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2 : VrigsteD eFtersKOle / Ordblinde

skolens profil
Vrigsted Efterskole mellem Vejle 
og Horsens blev grundlagt i 

1997 og har i dag 90 elever. Efter
skolen henvender sig til normaltbegavede 
elever med læse og skrivevanskeligheder. 
Gennem samarbejde med både teknisk sko
le, teknisk gymnasium og alment gymna
sium forsøger Vrigsted Efterskole at bringe 
sine elever videre i uddannelsessystemet  
på trods af deres indlæringsvanskeligheder. 

overgangsprojekter
Eleverne skal have muligheden 
for at dygtiggøre sig – også selv 

om det kniber med at læse og 
skrive. Læse og skrivevanskeligheder er en 
udfordring, som kan overvindes med den 
rette hjælp. Sådan lyder det fra Vrigsted 
 Efterskole, der lægger vægt på at give ele
verne faglig og menneskelig styrke gennem 
boglig og praktisk undervisning, så de fort
sat har modet og lysten til at uddanne sig. 

Ved hjælp af forskellige brobygninger til 
 ungdomsuddannelser ønsker efterskolen  
at gøre op med erfaringer, der fortæller, at 
normaltbegavede elever med læsevanskelig

heder er i risiko for ikke at komme i gang 
med en ungdomsuddannelse efter afsluttet 
grundskole. Det sker blandt andet via efter
skolens EUDrettet brobygning i samarbejde 
med teknisk skole i Horsens. I mere end  
12 år er efterskolens 10. klasseelever blevet 
tilbudt et udvidet brobygningsforløb –  
udover den  almindelige vejledning og den 
 obligatoriske brobygning – i samarbejde 
med teknisk skole i Horsens, Learnmark 
Horsens. 

Denne såkaldte ”brobygningsklasse” med 
efterskoleelever undervises i det pensum, 
som de vil møde på grundforløbet på en 
 teknisk skole i en erhvervsuddannelse. 
 Undervisningen gennemføres i 25 uger, hvor 
eleverne én dag om ugen er på den tekniske 
skole i Horsens, og resten af ugen foregår 
undervisningen på efterskolen.  

Opholdet afsluttes med en eksamen på 
 teknisk skole i dansk og matematik, der er 
 meritgivende for efterskoleeleverne. De kan 
så tilmelde sig teknisk skole og deltage i 
 undervisningen som de andre elever, uden  
at skulle bruge kræfter på disse boglige fag, 
så de i stedet kan koncentrere sig om andre 
og mere praktiske fag.

vrigsted  
efterskole  
løfter ordblinde 
elever videre i 
 uddannelse
Intensiv brobygning skal give efterskoleelever med  
læse og skrivevanskeligheder motivationen til at læse  
videre på ungdomsuddannelse.
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Sideløbende med samarbejdet har Learn
marks dansklærer, Hanne Nakel, taget 
 uddannelsen som læsevejleder og er nu  
SPS koordinator (specialpædagogisk støtte), 
 hvilket er med til at understøtte undervis
ningen af Vrigsted Efterskoles elever. 

Desuden har Vrigsted en gymnasierettet bro
bygning. Her kan elever fra 10. klasse følge 
et udvidet brobygningsforløb over 12 uger  
på tre forskellige gymnasier. Eleverne møder 
en gang om ugen op på et gym nasium og får 
undervisning i forskellige fag. Der følges op 
med samtaler med gymna siernes læsevejle
dere. På den måde får  eleverne og gymnasiet 
indsigt i elevens behov og muligheder med 
hjælpemidlerne. 

Fælles for de to brobygningsprojekter – til 
 erhvervsuddannelse og gymnasium – er, at 
 eleverne får mærket uddannelserne på egen 
krop. Derved opnås realistiske forventninger 
og sikkerhed, så eleverne er klar til valg af 
ungdomsuddannelse på trods af ordblindhed. 

samarbejdspartnere 
Learnmark Horsens

Business College Horsens

Horsens Tekniske Gymnasium  
og Teknisk Skole

Horsens Gymnasium

Juelsminde Skole

jeg lærte at arbejde  
selv, og det bruger 

jeg  rigtigt meget i min 
 uddannelse.

Kevin Laursen,  
17 år, i lære som brolægger,  

tidligere elev på Vrigsted Efterskole  
i deres EUDbrobygning

jeg oplever, at eleverne   
bliver selvaktive – det er  

 elevernes eget projekt at lære. 
man bliver  realistisk i valget  

af ungdoms uddannelse  
i bred forstand.

Jette Pape,  
lærer på Vrigsted Efterskole  

og vejleder i EUDrettet  
brobygning
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3 : DejBjergluND eFtersKOle / Naturvidenskab

skolens profil 
Dejbjerglund Efterskole i Vest
jylland er en  almen efterskole, 

der blev grundlagt i 1987 og har i 
dag omkring 100 elever. De idræts fag lige 
fag fylder meget på skemaet, og alle elever 
får en instruktøruddannelse i  enten fodbold, 
håndbold eller gymnastik. Men den vestjy
ske efterskole har ikke kun øjnene rettet 
mod idræt. Erhvervsfag  begynder langsomt 
– men sikkert – at få mere plads i den dagli
ge undervisning.  Siden 2011 har efterskolen 
haft en natur viden skabelig linje for skolens 
10. klasse elever, rettet mod både gymnasi
um og erhvervsuddannelse. I dag går der 24 
elever på linjen. 

overgangsprojektet 
Unges prioritering af tekniske 
og naturfagsuddannelser i 

 Danmark er uacceptabelt lav. Med 
det in mente har Dejbjerglund Efterskole de 
senere år haft fokus på udviklingen af en ”ny 

dejbjerglund 
 efterskole 
 skræddersyr 
 erhvervslinje  
til den   
enkelte elev
Den vestjyske efterskole målretter sin 
 naturvidenskabelige linje til både erhvervs
skole og gymnasium. 

10. klasse” med 
fokus på industri
en. Konkret har det 
ført til, at den vestjy
ske efterskole nu tilby
der en naturvidenskabelig 
linje for sine 10. klasseelever 
med ønsket om at skærpe deres 
kendskab til industrien. 

Linjen er en del af et tværgående sam 
arbejde – kaldet Industriprojektet – mellem 
Efterskoleforeningen, Industriens Fond og  
tre  udvalgte efterskoler, heriblandt Dejbjerg
lund Efterskole, Flakkebjerg Efterskole og 
Han Herreders Ungdomsskole. 

Tanken bag projektet på Dejbjerglund Efter
skole er at etablere et samarbejde mellem ef
terskole, ungdomsuddannelse og virksomhed, 
så eleverne gennem teori og praksis opbygger 
et virkelighedsnært kendskab til forskellige fag 
– og dermed hjælpe eleven til at blive mere af
klaret i forhold til uddannelsesvalg. 

På Dejbjerglund kører 
 Industriprojektet over hele skole
året. Den naturviden skabelige 
linjes 24  elever modtager otte  

timers undervisning om ugen i 16 skoleuger. 

Den naturvidenskabelige linje er todelt, så 
den både henvender sig til elever, der ønsker 
at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller 
gymnasium. Elever, der går på den natur
videnskabelige linje, skal vælge mellem fire 
forskellige projekter. Et af projekterne er hos 
smedevirksomheden IPL, der primært hen
vender sig til elever, der ønsker at tage en 
erhvervs uddannelse.

De tre andre projekter, dels hos Vestas, hos 
plastfabrikken Stokoplast og projektet, hvor 

det giver mening  
og  motiverer eleverne  

at opleve praksis i 
 virksomheden og arbejde  

med teorien på  skolen.
Gitte Christiansen, 
lærer på Dejbjerglund  

Efterskole
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både Herning Sygehus og Tistrup Mejeri 
indgår, henvender sig til elever, der ønsker  
at gå i gymnasium.

Skjern Tekniske Skole og HTX i Skjern er 
blandt samarbejdspartnerne på linjen. 
 Begge skoler er med til at udvikle de faglige 
forløb sammen med efterskolen og virksom
hederne, ligesom de både lægger lokaler og 
lærerkræfter til i projektet.

Det er forskelligt, hvor meget undervisning 
eleverne får på henholdsvis efterskole, ung
domsuddannelse og virksomhed. For det 
meste afhænger det af hvor meget undervis
ning, virksomhedens ansætte kan øremærke 
til eleverne.

Det er Dejbjerglund Efterskoles fremtidige 
mål at få undervisningen tredelt, så under
visningen bliver ligeligt fordelt mellem efter
skole, ungdomsuddannelse og virksomhed. 

Inden eleverne på den naturvidenskabelige 
linje skal vælge ungdomsuddannelse, afslut
ter de projektet med en fremlæggelse for de 
øvrige elever, lærere og repræsentanter fra 
erhvervsskole og virksomhed. Gennem 
fremlæggelsen får de indsigt i hinandens 
projekter og derved større forståelse for de 
forskellige typer virksomhed og job.

Alle parter i projektet – repræsentanter fra 
efterskole, ungdomsuddannelse og virksom
hed – skal deltage i evalueringen af elever
nes arbejde.

samarbejdspartnere
Vindmøllefabrikanten Vestas 

Smedevirksomheden IPL, Lem 

Plastfabrikken Stoko Plast, Lem 

Hernings Sygehus, røntgenafdelingen

Tistrup Mejeri

Erhvervsuddannelser på  UddannelsesCenter 
RingkøbingSkjern – både Teknisk Skole og 
Gymnasiet Htx

vestas har  
ændret mit billede 

af industrien. 
Trine Anneberg, 

elev på Dejbjerglund  
Efterskole
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4 : Højer DesigN eFtersKOle / Design

højer design  
efterskole bygger  
bro for fremtidens  
 designere
Designefterskolen samarbejder med både erhvervsliv og 
 ungdomsuddannelse. Alt sammen for at gøre elevernes valg  
af ungdomsuddannelse og karriere mere velovervejet. 

skolens profil
Højer Design Efterskole i Søn
derjylland er en almen efterskole 

for 9. og 10. klasse. Efterskolen 
optog det første hold elever i 2007. Højer 
Design Efterskole er en kreativ efterskole 
med fokus på design og innovation og hen
vender sig til elever, der har lyst til at efter
prøve deres interesse for det kunstneriske og 
kreative. I alt har efterskolen fire designlinjer 
samt en innovationslinje på 10. klasse, hvor 
samarbejde med ungdomsuddannelse spiller 
en central rolle. Designlinjerne er: Game & 
Animation, Illustration & Grafisk Design, Pro
dukt & Møbeldesign samt Mode & Beklæd
ningsdesign. Innovativ 10. klasse henvender 
sig til elever, der ønsker at arbejde mere 
selvstændigt og kreativt med deres uddan
nelsesforløb. 

overgangsprojektet 
Højer Design Efterskole mener, 
at designfaget er under perma

nent udvikling i forhold til den tid, 
vi lever i. Det kræver konstant opmærksom
hed fra efterskolens side i form af nysgerrig
hed, originalitet, fornyelse og lysten til at 
 arbejde med fagene i et samarbejde med 
omverdenen. Alt sammen for at udvikle 
 elevernes forståelse og interesse for design 

og klæde dem på til at tage springet fra 
 efterskole til ungdomsuddannelse.

Netop det eksterne samarbejde går igen i 
undervisningen hos Højer Design Efter skole, 
hvor eleverne oplever en undervisningsform, 
der blander undervisningen på skolebænken 
med undervisningen ude i marken.

Fælles for de fire designlinjer – hvor Mode & 
Beklædning har størst elevtilslutning – er at 
give eleverne et indblik i fagområdernes ind
hold og muligheder og give dem et realistisk 
grundlag at træffe det rigtige valg af uddan
nelse på. Designlinjerne blander 9. og 10. 
klasseeleverne, og uanset hvilken af de fire 
design linjer, eleverne vælger, har de syv 
 lek tioner på efterskolen om ugen, kombine
ret med  tilvalgsfag.

Udover undervisning på efterskolen tilbydes 
eleverne brobygning til en række uddannelser 
– blandt andet Designskolen Kolding og 
 Animationsskolen i Viborg. Alt efter hvilken 
design linje, den enkelte elev har valgt, mål
retter Højer Design Efterskole brobygningsfor
løbet til det bedst egnede uddannelsessted.

Også erhvervslivet er tænkt med ind i under
visningen på Højer Design Efterskole. Det 
ses på efterskolens succesfulde innovations
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linje for 10. klasse
elever, der tilbydes i 

stedet for fysik og tysk. 

Eleverne bliver på denne linje 
undervist af professionelle desig

nere fra erhvervslivet, der er med til at 
udvikle elevernes innovative og kreative 
designproces, som på sigt skal føre til, 

at den enkelte elev bliver i stand til at ud
arbejde koncepter inden for blandt andet 
design, branding og marketing. 

I perioder har efterskolen tilknyttet en kon
taktperson fra erhvervslivet, hvor eleven kan 
søge vejledning i selve designprocessen. 
Modsat kan erhvervslivet levere opgaver  
fra den virkelige verden, som eleverne kan 
 arbejde med i deres selvvalgte opgave. Det 
kan eksempelvis være at designe et logo 
 eller banner, som den enkelte virksomhed 
sommetider vælger at tage i brug. Eleverne 
opbygger således på et tidligt tidspunkt i 
deres uddannelsesforløb et netværk, som 
de potentielt kan bruge i deres videre færd  
i uddannelsesverdenen. 

Hver designlinje afsluttes med en linje
eksamen, hvor eksterne censorer fra bran
chen bedømmer elevens arbejde. 

samarbejdspartnere
Designskolen Kolding

Anima tionsskolen i Viborg

TEKO, design og businessskole  inden  
for mode og livsstilsbranchen, Herning

3D College inden for webintegrator  
og multimedie animation, Grenå

Teknisk skole Hansenberg, Kolding

Skokoncernen ECCO

 

jeg tror, at mange af 
 eleverne får mere blod på 
tanden. allerede tidligt i 
livet kan de lavet et reelt 

stykke arbejde.
Troels Øhman,  

gæsteunderviser på Højer Design  
Efterskole

jeg har aldrig været i 
tvivl om, at jeg ville være 

 designer. højer design 
 efterskole har givet mig et 
skub, så jeg er klar til min 

 kreative  uddannelse. 
Mads Vindelev, 

elev på Højer Design  
Efterskole
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5 : FaaBOrgegNeNs eFtersKOle / Køkken

skolens profil
Faaborgegnens Efterskole blev 
grundlagt i 2003 og har i dag 

120 elever, fordelt i 9. og 10. klas
se. Den fynske efterskole arbejder meget 
med overgangen fra efterskole til ungdoms
uddannelse og ønsker at gøre overgangen 
så gnidningsfri som mulig. Efterskolen har 
fire linjefag i 10. klasse, hvor efterskolen på 
forskellige måder samarbejder med ung
domsuddannelse og virksomheder: Kunst & 
Design, Natur & Friluftsliv, IT & Medie samt 
Mad & Livtag.

overgangsprojektet
Faaborgegnens Efterskole lever 
på mange måder efter en af 

Grundvigs sætninger: “Den ene 
ved noget, den anden ikke ved – og dette 
noget skal den anden have at vide af den 
ene, som ved det”. Det vigtige er, hvorledes 
denne vidensudveksling finder sted. Det er 
vigtigt at skabe en faglighed, der fænger i 
alle fag – at begribe verden ved at gribe den.

Vidensudvekslingen finder blandt andet sted 
på efterskolens Mad & Livtaglinje. Her er 
det linjens undervisere, Claus Truelsen og 
Helle Lundsfryd, der står for at dele ud af 
deres viden til linjens elever. Claus har blandt 
andet en fortid som souschef hos Hotel 
 Nyborg Strand og som tidligere ejer af egen 
restaurant, og har derfor et indgående fagligt 
kendskab til madlavning og teorien bag. 

Sammen med Helle Lundsfryd står han i 
spidsen for at smelte teori og praksis sam
men ved at etablere samarbejde mellem 
 efterskole, ungdomsuddannelse og virksom
heder. Tanken er, at den praksisnære under
visning skal lære eleverne om fødevarens vej 
fra jord til bord og hjælpe eleverne med at  
få et indgående kendskab til gastronomiens 
verden og dermed klargøre dem til det 
 videre uddannelsesvalg. 

Linjens 12 elever får undervisning i Mad & 
Livtag hver onsdag fra klokken 10 til 16. 
Undervisningen veksler meget mellem op
hold på efterskole, ungdomsuddannelse og 
virksomhed. Når undervisningen foregår på 
efterskolen, modtager eleverne undervisning 
i efterskolens 100 kvm2 store ”køkkenloka
le”, hvor de lærer at idéudvikle madkunsten 
og være stolte af et godt håndværk.

Faaborgegnens Efterskole samarbejder med 
erhvervsskolen Kold College i Odense, når 
det gælder den obligatoriske brobygning. 
Her får eleverne undervisning i de forskellige 
erhvervsfag inden for levnedssmiddelindu
strien – eksempelvis som kok, slagter eller 
konditor. 

Derudover er der en gang om året virk
somhedsbesøg på forskellige fabrikker/virk
somheder, der beskæftiger sig med mad. 
Eksempelvis chokoladefabrikken Konnerup 
& Co i Faaborg samt Faldsled Kro, der giver 
eleverne et indblik i det daglige arbejde. 

Desuden er Hotel Nyborg Strand en sam
arbejdspartner ved besøg på hotellet, prak
tikforløb og ved etablering af deciderede 
elevforløb. Claus Truelsen og Helle Lundsfryd 
planlægger desuden tre til fire dages praktik
forløb om året, målrettet den enkelte elevs 
ønsker og interesser. Et bevidst forsøg på at 
smelte mere teori og praksis sammen, end 
den  obligatoriske brobygning tillader. Målet  
er at skabe en relation mellem praktikstedet 
og eleven, så der er chance for at etablere  
en elevplads, når den pågældende elev skal 
 videre i uddannelsessystemet. 

Udover at holde skole med tanke og omhu 
mener den fynske efterskole, at det også 
handler om at vise de unge mulige retninger 
og sørge for at hjælpe dem med at finde 
 indgangene og udgangene i uddannelses
systemet. Indgange, så man får så mange 
med som muligt. Og udgange, der skaber 
muligheder. At skabe overgange for eleven 
handler om at skabe og videregive glæde og 
således give eleverne en tro på, at det går an 
at leve og samtidig tro på egne muligheder.

samarbejdspartnere 
Faldsled Kro

Chokoladefabrikken  
Konnerup & Co, Faaborg

Hotel Nyborg Strand 

Erhvervsskolen Kold College, Odense

Foreningen Fynske Fristelser

fynsk  efterskole tænker 
 virksomheder ind i læringen  
om  gastronomi
Faaborgegnens Efterskole arbejder efter tanken om, at teori og praksis ikke bliver hinandens 
modsætninger, men hinandens forudsætninger. Det ses på faglinjen Mad & Livtag.
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det var på faaborg-
egnens efterskole,  

at jeg fik interessen 
for kokkefaget.

Augusta Juhl,  
kokkeelev på Hotel Nyborg Strand  

og tidligere elev på  
Faaborgegnens Efterskole

samarbejdet om  overgange 
mellem faaborgegnens 

 efterskole og hotel nyborg 
strand er af stor  betydning 

for den enkelte elev og 
 uddannelsen i det hele taget.

Erik Møller,  
køkkenchef på Hotel  

Nyborg Strand



6 : BOrremOse erHVerVseFtersKOle / Blomster

skolens profil
Borremose Erhvervsefterskole i 
Nordjylland er en almen efter

skole for 8., 9. og 10. klasse, der 
blev oprettet i 1962 og i dag har omkring  
80 elever. Fra skoleåret 2014/2015 har 
 efterskolen ændret navn til ’Borremose 
 Erhvervsefterskole – innovation og uddan
nelse’, hvilket er et tydeligt signal om efter
skolens forstærkede fokus på erhvervsfag. 
Tanken er at kombinere teori og praksis,  
så eleverne bliver bedre rustede til at tage 
skridtet videre til ungdomsuddannelse. Den 
nordjyske efterskoleudbyder erhvervsfagene 
Mekaniker, Jern/Metal, Bygge/Anlæg, Mad 
til Mennesker, Blomsterdekoration og Han
del – alle fag i samarbejde med ungdoms
uddannelse og virksomhed. 

overgangsprojektet 
Borremose Erhvervsefterskole 
har en årelang tradition for at 

kombinere almene skolefag med 
en række erhvervsfag. Ønsket er at binde 
bånd mellem skole, uddannelse og erhverv.  
I takt med at efterskolens erhvervsfag blev 
mere og mere populære, besluttede efter
skolen at ændre navn til Borremose 
Erhvervs efterskole – innovation og uddan
nelse – for at få et forstærket fokus på er

hvervsfagene og arbejdet med at få flere 
unge til at snuse til erhvervsfag. 

Borremose Erhvervsefterskoles forøgede 
 fokus på erhvervsfag centrerer sig ikke kun 
om større erhvervsfag som eksempelvis 
handel/service. Den nordjyske efterskole 
kigger bredere ud og udbyder også er
hvervsfaget blomsterdekoration. På linjen 
lærer elever at lave forskellige former for 
 dekorationer, ligesom der bliver arbejdet 
med naturens materialer og blomster, dyrket 
på Borremose. Derfor foregår faget også i 
haven, da der skal sås, plantes og plukkes. 
Undervisningen på efterskolen bliver ledet af 
en faglærer, der selv har en uddannelse som 
blomsterdekoratør, og dermed bliver under
visningen realistisk og håndgribelig for linjens 
 elever.

Borremose Erhvervsefterskole udbyder 
blomsterdekorationslinjen i samarbejde med 
blomsterbutikken Byens Blomster i Aars. 
Meningen er, at eleverne kommer ud i virke
ligheden, og oplever en arbejdsplads med 
de daglige forventninger og krav, som stedet 
har til de fastansatte.

Linjens undervisning har et omfang, der sva
rer til en ugentlig eftermiddag fra klokken 15 
til 18. Det varierer hvor meget undervisning, 

borremose 
erhvervs-
efterskole går 
all in på  erhverv
Navneændring sender stærkt signal om efterskolens 
 forstærkede fokus på erhvervsfag. 

jeg lærer at kombinere 
 farver og anrette borde, 

som er noget, jeg vil   
kunne bruge fremover.  

jeg  overvejer meget at blive 
blomsterdekoratør.

Line Lausgaard, 
elev på blomsterdekorationslinjen  

på Borremose Efterskole
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eleverne får på efterskolen og i blomster
butikken i Aars.

Faget er stadig i sin spæde start, og skolen 
arbejder på at videreudvikle samarbejdet 
med virksomhed og ungdomsuddannelse.
Den nordjyske efterskole arbejder blandt 
 andet hen imod at etablere kontakt til et 
større gartneri, så eleverne også stifter be
kendtskab med en større og mere industriel 
virksomhed.  

Ligesom i de øvrige erhvervsfag på Er
hvervsefterskolen Borremose tilbydes elever
ne på blomsterdekorationslinjen en praktisk 
prøve, der er udarbejdet i samarbejde med 
efterskolens faglærer og virksomheden – i 
dette tilfælde Byens Blomster i Aars. 

Alle efterskolens erhvervsfag planlægges i et 
tæt samarbejde med lokale virksomheder, 
hvor skolen har mulighed for at etablere mål
rettede virksomhedsbesøg og kortere eller 
længerevarende praktikforløb. 

samarbejdspartnere
Byens Blomster, Aars

Kvickly, Aars

Restaurant og hotel Rold Storkro, Rebild 

Nørager Autoværksted

Bilvirksomheden Skoda, Hobro 

Maskinfabrikken Sumas, Suldrup 

Tømrerfirmaet Fogh, Nørager

vi håber på, at samarbejdet  
med borremose giver eleverne   

viden og indblik om vores branche.  
det gør, at vores branche   

fortsat udvikler sig og skaber  
nye  blomsterdekoratører.  
de unge er vores fremtid.

Janni Nielsen,  
medarbejder hos Byens Blomster  

i Aars
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7 : BiNDerNæs eFtersKOle / Cykler

skolens profil
Bindernæs Efterskole på Syd
lolland er en almen efterskole, 

der blev grundlagt i 1979. Ønsket 
var at bygge efterskolen op om arbejder
bevægelsens ideologiske synspunkter for at 
skabe et alternativ til de eksisterende efter
skoler. I dag går der omkring 140 elever for
delt på skolens 8., 9., 10. og 11. klasse. 
Blandt den sydlollandske efterskoles mange 
linjefag finder man cykellinjen. Her skal et 
samarbejde med cykelmekanikeruddannel
sen på erhvervsskolen i Nykøbing Falster, 
CELF, skærpe efterskoleelevernes interesse 
for et job som cykelmekaniker.

overgangsprojektet
Hos Bindernæs Efterskole tror 
man på, at det uformelle møde 

mellem efterskole og ungdoms
uddannelse skaber en både menneskelig  
og faglig relation i øjenhøjde, der kan gøre 
det mere naturligt for efterskoleeleverne at 
fortsætte videre i en ungdomsuddannelse. 
Netop det uformelle er tænkt ind i efter
skolens cykellinje, hvor CELF er inddraget  
i undervisningen.

Den tidligere professionelle cykelrytter, 
 Michael Smith Larsen, underviser på efter
skolen i linjens fire hovedtemaer: Fysisk 
 træning, mental træning, teori og alternativ 
træning. 

uformelt 
 samarbejde 
 baner vejen for 
 arbejdet som 
cykelmekaniker
Et mere uformelt samarbejde mellem Bindernæs Efterskole på 
Lolland og nærliggende erhvervsskole forsøger at skærpe efter
skoleelevers interesse for et job som cykelmekaniker. 

Sammen med forstanderen på Bindernæs Ef
terskole står Michael Smith Larsen i spidsen 
for cykellinjens samarbejde med CELF, der på 
nuværende tidspunkt adskiller sig fra dette 
katalogs øvrige efterskolers arbejde med 
overgange til ungdomsuddannelse,  fordi den 
er grundet i et mere uformelt samarbejde.

Samarbejdet mellem Bindernæs Efterskole og 
CELF beror hovedsagligt på, at eleverne fra 
de to skoler er ”ude i marken” sammen. Flere 
gange om ugen indgår cykling i undervisnin
gen på de to skoler, og det er her det ufor
melle samarbejde opstår, fordi de to elevhold 
ofte slår cykelturene sammen. Enten ved at 
efterskoleeleverne tager bussen til Nykøbing, 
eller at de aftaler at mødes på landevejen. 

samarbejdet med celf  
 giver vores elever  mulighed 

for at blive  udfordret på 
andre sider end dem, 

de kender til i dagligdagen.
Michael Smith Larsen,  

underviser på cykellinjen på  
Bindernæs Efterskole
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Samarbejdet er  
i sin spæde start. 
Bindernæs Efter
skole og CELF arbej
der på, at samarbejdet 
 inden for en overskuelig 
fremtid også vil  indebære,  
at efterskoleeleverne modtager 
 teoretisk undervisning på  erhvervsskolen 
samtidig med, at de be holder det uformelle 
samarbejde.

samarbejdspartnere 
CELF, Erhvervsskolen,  
Nykøbing Falster

Desuden åbner det uformelle samarbejde en 
mulighed for efterskoleeleverne til at deltage 
på CELF’s årlige 10 dages træningslejr, der 
ofte finder sted i udlandet.

Udover at dette uformelle møde forsøger at 
skabe en naturlig overgang fra Bindernæs 
Efterskole til CELF, baner det også vejen  
for et nyttigt netværk, som særligt efter
skoleeleverne kan benytte sig af og trække 
på, hvis de overvejer at søge ind som cykel
mekaniker hos CELF.

Flere af efterskolens elever har fået så meget 
ud af det uformelle samarbejde og netværk, 
at de er startet på grundforløbet hos CELF’s 
cykelmekanikeruddannelse.

på bindernæs efterskole  
fik jeg endnu større 

 interesse for cykling, og 
opholdet fik mig til at  vælge 

grund uddannelsen som 
cykel mekaniker på celf.

André Hansen,  
tidligere elev på Bindernæs  

Efterskole
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det giver mening 
og motiverer eleverne 

at opleve praksis i 
virksomheden og  arbejde 

med teorien på skolen.
Gitte Christiansen,  

lærer på Dejbjerglund Efterskole
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