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Reserverede pladser i skoleåret i 2023/24  
- til flygtninge- og indvandrerelever 
 
Denne liste udarbejdes hvert år i forhold til det kommende skoleår – men opdateres 
ikke løbende.  Udarbejdet i september 2022 

 
Sjælland og øerne 
 
Baunehøj Efterskole  
Baunehøj Efterskoles formål er, at vore elever udvikler sig både praktisk, teoretisk og 
socialt. For os er disse tre sider lige meget værd, og det bærer vores skole præg af. 
Gennem praktiske arbejdsfællesskaber, teoretiske udfordringer og det daglige liv med 
hinanden ønsker vi at fremme det hele menneske: 
Det gælder ikke alene håndens og åndens 
men også hjertets dannelse. 
 
Skolen reserverer 4 pladser på 10. klassetrin indtil 1. marts 2023. 
Tilbud om undervisning i dansk som andetsprog – 2 timer ugentligt. Undervisningen fo-
restås af lærer med uddannelse i DSA. 
Mulighed for mentor. 
Skolen har ikke adskilte drenge- og pigegange. 
Mulighed for anden kost end grisekød. 
Mulighed for at bede. 
 www.baunehoej.dk - kontaktperson: Ulrik Goos Iversen / ug@baunehoej.dk  
 
Faxehus Efterskole  
Naturskøn beliggenhed.   
International og naturvidenskabelig studieretning og med liniefag i : Friluftsliv, vand-
sport, kunst, teater og musik." Blandede boafdelinger men med pige og drengeværel-
ser. De fleste er 2-mandsværelser, enkelte 3 og 4 -mandsværelser. 
 
Skolen reserverer 2 pladser på 9. og 10. klassetrin indtil 1. april 2023. 
Tilbud om undervisning i dansk som andetsprog – 2 timer ugentligt.  
Mulighed for mentor. 
Skolen har ikke adskilte drenge- og pigegange. 
Mulighed for anden kost end grisekød. 
Mulighed for at bede. 
www.faxehus.dk - kontaktperson: Jakob Rud Hansen / forstander@faxehus.dk  
 
Haslev Idrætsefterskole  
Idrætsefterskole med linjeidræt 4 gange ugentligt 
Boglig 10.klasse 
Kristent værdigrundlag 

Skolen reserverer 1 plads på 10. klassetrin indtil 1. juni 2023. 
Ikke tilbud om undervisning i dansk som andetsprog 
Mulighed for mentor. 
Skolen har adskilte drenge- og pigegange. 
Mulighed for anden kost end grisekød. 
Mulighed for at bede. 
www.his-haslev.dk - kontaktperson: Torben Svendsen / forstander@his-haslev.dk  

http://www.baunehoej.dk/
mailto:ug@baunehoej.dk
http://www.faxehus.dk/
mailto:forstander@faxehus.dk
http://www.his-haslev.dk/
mailto:forstander@his-haslev.dk
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Hårslev Efterskole  
Hårslev Efterskole, er en moderne og velholdt skole. 
Linjer Idræt, Drama, Musik, Friluftsliv, Kreativ og Medie 
Valgfag kan være: Fodbold, E-sport, TotalFit, Maleri, Yoga, Ler, Step og meget andet. 

Skolen reserverer 4 pladser på 9. og 10. klassetrin indtil 1. marts 2023. 
Tilbud om undervisning i dansk som andetsprog – 2 timer ugentligt. Undervisningen fo-
restås af lærer med uddannelse i DSA. 
Mulighed for mentor. 
Skolen har adskilte drenge- og pigegange. 
Mulighed for anden kost end grisekød. 
Mulighed for at bede. 
www.haarslevefterskole.dk   
kontaktperson: Kamma Pallisgaard Møller / info@haarslevefterskole.dk  

 
Midtsjællands Efterskole 
Efterskole med et kristent værdigrundlag. Der er morgensang og obligatorisk religions- 
og kristendomsundervisning, ligesom der også er demokrati som fag, samt en bred 
vifte af valgfag. Der er 113 elever og 23 medarbejdere. Det er en både boglig og prak-
tisk/kreativ efterskole for 9. og 10. klassetrin. Vores fokus er på Friluftsliv & Natursport, 
Musik & Teater samt Kreativitet & Håndværk. Tilbud om besøg til en særlig rundvisning 
(med tolk hvis nødvendigt). 
 

Skolen reserverer 4 pladser på 9. og 10. klassetrin indtil 1. marts 2023. 
Tilbud om undervisning i dansk som andetsprog – 2-4 timer ugentligt. Undervisningen 
forestås af lærer med uddannelse i DSA. 
Mulighed for mentor - Der er udvidet gruppelærerfunktion (en slags mentorordning) til 
opfølgning af kulturelle-, familiemæssige- og sociale forhold). 
Skolen har ikke adskilte drenge- og pigegange. 
Mulighed for anden kost end grisekød. 
Mulighed for at bede. 
www.mse.dk   – kontaktperson: Trine Skårhøj / ts@mse.dk  
 
 
Odsherreds Efterskole 
Skolen har en international profil, hvilket især kommer til udtryk i skolen rejseprogram. 
Udover rejserne og undervisning i fag som verdensborgerskab, FN's Verdensmål m.m.  
Så er skolen også en almindelig efterskole, men fokus på fællesskab, rummelighed, to-
lerance og et globalt udsyn. Fra skoleåret 2022/23 har skolen kun 10.klasse og alle op-
fordres til at afslutte året med en FP10. Skolen tilbyder også undervisning i Cambridges 
fag og andre mere aktive fag. 
 
Skolen reserverer 2 pladser på 10. klassetrin indtil 1. marts 2023. 
Ikke tilbud om undervisning i dansk som andetsprog. 
Mulighed for mentor. 
Skolen har ikke adskilte drenge- og pigegange. 
Mulighed for anden kost end grisekød. 
Mulighed for at bede. 
www.odsherredsefterskole.dk  – kontaktperson: Lone Aalholt Nielsen / lone@oepost.dk 
 
 
 

http://www.haarslevefterskole.dk/
mailto:info@haarslevefterskole.dk
http://www.mse.dk/
mailto:ts@mse.dk
http://www.odsherredsefterskole.dk/
mailto:lone@oepost.dk
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Osted Efterskole 
Osted Efterskole er en grundtvig/koldsk efterskole, der bygger på et folkekirkeligt 
grundlag. Skolen er for alle og er ikke forkyndende. 
Det er Osted Efterskoles formål at skabe et fællesskab, hvor der er plads til forskellig-
hed. Til at være, dén man er – på en måde, så de andre får den samme mulighed. 
Skolens dagligdag præges af oplevelser, faglighed, fællesskab. 
Samværet bygger på ligeværd, ansvar, respekt og anerkendelse. 
Undervisningen og samværet på skolen skal i et trygt miljø give den enkelte elev mod, 
lyst og kræfter til at bruge livet til gavn og glæde for sig selv, for andre og for verden. 
Det er skolens opgave at forberede den enkelte elev på et samfund med demokratiske 
værdier som ligestilling, medbestemmelse og medansvar. 
Internationalt fokus giver eleverne viden, ansvarsfølelse og forståelse for andre kultu-
rer. 
 
Skolen reserverer 2 pladser på 9. og 10. klassetrin indtil 1. marts 2023. 
Tilbud om undervisning i dansk som andetsprog – 2 timer ugentligt. 
Mulighed for mentor. 
Skolen har adskilte drenge- og pigegange. 
Mulighed for anden kost end grisekød. 
Mulighed for at bede. 
www.ostedefterskole.dk   
kontaktperson: Mads Gaarde Lambach/ lmg@ostedefterskole.dk  
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Fyn 

Tommerup Efterskole 
Tommerup Efterskole er en almen bred efterskole med en kirkelig forankring i tilknytnin-
gen til Folkekirken, IM og KFUM & K. Det er vigtigt for os  at du som elev ikke skal tro og 
mene noget bestemt, men vi håber at du bliver klogere på dig selv og den verden du er 
en del af, imens du går på skolen. Der er hos os er morgen- og aftensang hver dag. Vi 
sætter fællesskabet højt, både det store og de mindre fællesskaber. 
Vi har fem forskellige linjefag (3x1,5 time ugl): Fodbold, Verdensborger, dans, eSport og 
musik samt en masse forskellige valgfag. 
 
Skolen reserverer 2 pladser på 9. og 10. klassetrin indtil 1. januar 2023. 
Tilbud om undervisning i dansk som andetsprog 2 timer ugentligt. 
Mulighed for mentor. 
Skolen har adskilte drenge- og pigegange. 
Mulighed for anden kost end grisekød. 
Mulighed for at bede. 
www.tommerupefterskole.dk   
kontaktperson: Mia Zabriskie/ mz@tommerup-efterskole.dk  
 
 
Ærø Efterskole 
Almen efterskole med elever fra hele DK. 
 
Skolen reserverer 10 pladser på 9. og 10. klassetrin indtil 30. juni 2023. 
Tilbud om undervisning i dansk som andetsprog 4-6 timer ugentligt. Undervisningen  
forestås af lærer med uddannelse i DSA. 
Mulighed for mentor. 
Skolen har adskilte drenge- og pigegange. 
Mulighed for anden kost end grisekød. 
Mulighed for at bede. 
www.aee.dk  
kontaktperson: Mogens D. Jensen/ mogens@aeroe-efterskole.dk  
 
 

http://www.tommerupefterskole.dk/
mailto:mz@tommerup-efterskole.dk
http://www.aee.dk/
mailto:mogens@aeroe-efterskole.dk
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Jylland – Nord 

Frydensberg Efterskole 
Vi er en kristen efterskole med 130 pladser.  
Vores 3 hjørnesten er Ægte fællesskab, Udfordrerende Undervisning og Oprigtig Tro.  
Vi har studieture til bl.a. USA og Filippinerne, samt en skitur og en storbytur. 
 
Skolen reserverer 10 pladser på 8., 9. og 10. klassetrin indtil 1. juli 2023. 
Tilbud om undervisning i dansk som andetsprog - 2 timer ugentligt. Undervisningen fo-
restås af lærer med uddannelse i DSA. 
Mulighed for mentor. 
Skolen har adskilte drenge- og pigegange. 
Mulighed for anden kost end grisekød. 
Mulighed for at bede.  
www.frydensberg.dk  – kontaktperson: Therese Olsson / to@frydensberg.dk  
 
 
Galtrup Efterskole 
Galtrup Efterskole er en Grundtvig-Koldsk efterskole med blandt andet DIY, eSport, ga-
stronomi, sport og musik. Galtrup er en sprællevende efterskole, der ønsker at videre-
føre den unikke efterskoletradition, som blev grundlagt af Grundtvig og Kristen Kold. Og 
vi gør det på vores moderne tids betingelser. Derfor er skolen åben for alle, der ønsker 
at blive klogere på livet, verden, hinanden - og sig selv. 
Formålet med Galtrup er at understøtte vores elevers rummelighed og ret til at være for-
skellige. Der er højt til loftet på Galtrup, og du vil komme til at møde unge mennesker fra 
hele landet og måske udlandet, og fælles for alle er, at de har samme interesser. Ord 
som sammenhold, ansvarlighed, fællesskab, oplevelser og frihed under ansvar er gen-
nemgående på skolen. 
 
Skolen reserverer 12 pladser på 8., 9. og 10. klassetrin indtil 31. oktober 2023. 
Tilbud om undervisning i dansk som andetsprog – op til 8 timer ugentligt. Undervisnin-
gen forestås af lærer med uddannelse i DSA. 
Mulighed for mentor. 
Skolen har adskilte drenge- og pigegange. 
Mulighed for anden kost end grisekød. 
Mulighed for at bede. 
www.galtrup.dk - kontaktperson: Jens Hvid Skouboe / galtrup@galtrup.dk  
 
 
Himmerlands Ungdomsskole 
Vi er en grundtvigsk efterskole med fokus på idræt og kreativitet. Vi har 170 elever i 9. og 
10. klasse. Vi tilbyder 18 forskellige profilfag - læs mere på skolens hjemmeside 
www.h-u.dk  Vi prioriterer nysgerrighed, fællesskab, tillid og tolerance højt i vores hver-
dag. 
 
Skolen reserverer 2 pladser på 9. og 10. klassetrin indtil 15. martsl 2023. 
Tilbud om undervisning i dansk som andetsprog 1-2 timer ugentligt.  
Mulighed for mentor. 
Skolen har adskilte drenge- og pigegange. 
Mulighed for anden kost end grisekød. 
Mulighed for at bede. 
www.h-u.dk – kontaktperson: Stinne Krogh Poulsen / sp@h-u.dk  
 

http://www.frydensberg.dk/
mailto:to@frydensberg.dk
http://www.galtrup.dk/
mailto:galtrup@galtrup.dk
http://www.h-u.dk/
http://www.h-u.dk/
mailto:sp@h-u.dk
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Horne Efterskole 
Horne er en kulturåben efterskole, hvor forskellighed er en styrke. På Horne er der plads 
til dig og resten af kloden! Læs mere på skolens hjemmeside om skolens tilbud og vær-
digrundlag. 
 
Skolen reserverer 10 pladser på 9. og 10. klassetrin indtil 1. august 2023. 
Tilbud om undervisning i dansk som andetsprog - 6 timer ugentligt. Undervisningen fo-
restås af lærer med uddannelse i DSA. 
Mulighed for mentor. 
Skolen har adskilte drenge- og pigegange. 
Mulighed for anden kost end grisekød. 
Mulighed for at bede. 
www.horne.dk / info@horne.dk  
 
 
Rebild Efterskole 
Vi er en lille efterskole, med en masse sport og adventure. Du kan vælge mellem føl-
gende linjer: fodbold, fit living, badminton, adventure, MTB og ridning. Derudover er der 
masser af valgfag 
Vi har rod i frikirkerne i Danmark, præget af værdier som ligeværd, ansvar og hensynta-
gen. 
 
Skolen reserverer 3 pladser på 9. og 10. klassetrin indtil 1. maj 2023. 
Tilbud om undervisning i dansk som andetsprog – 1-2 timer ugentligt.  
Mulighed for mentor. 
Skolen har adskilte drenge- og pigegange. 
Mulighed for anden kost end grisekød. 
Mulighed for at bede. 
www.rebildefterskole.dk – kontaktperson: Troels Schrøder / ts@rebildefterskole.dk  
 
 
Sportsefterskolen Aabybro 
Sportsefterskolen Aabybro er en efterskole for sportsglade unge mennesker. Vi er en 
almen boglig efterskole, men vi har et stort fokus på vores sportslinjer. Hos os kan man 
vælge imellem: håndbold, fodbold, ski og board, fitness, spring og dans, og derudover 
har vi masser af valgfag. Vi er en efterskole for alle, som kan lide at bevæge sig og 
bruge kroppen. 
Samtalen og dialogen er vores fortrukne redskab i vores samarbejde. Vi vil går langt for 
den enkelte, og tager et stort hensyn til den enkelte, men vi fokuserer også på, at den en-
kelte tager ansvar for og yder sit bidrag til, at fællesskabet kan fungere. 
 
Skolen reserverer 2 pladser på 9. og 10. klassetrin indtil 1. maj 2023. 
Tilbud om undervisning i dansk som andetsprog. 
Mulighed for mentor. 
Skolen har ikke adskilte drenge- og pigegange. 
Mulighed for anden kost end grisekød. 
Mulighed for at bede. 
www.sportsefterskolen.dk  –  
kontaktperson: Karina Høngaard Fischer / KH@sportsefterskolen.dk  
 
 
 
 

http://www.horne.dk/
mailto:info@horne.dk
http://www.rebildefterskole.dk/
mailto:ts@rebildefterskole.dk
http://www.sportsefterskolen.dk/
mailto:KH@sportsefterskolen.dk
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Vesterbølle Efterskole 
Bred almen dannende efterskole med kristent bagland. Linjer indenfor E-sport, volley-
ball, gastronomi, kunst, outdoor, musik og triathlon. Mange forskellige valgfag derud-
over. 
 
Skolen reserverer 4 pladser på 8., 9. og 10. klassetrin indtil 12. januar 2023. 
Tilbud om undervisning i dansk som andetsprog – 2 timer ugentligt. Undervisningen fo-
restås af lærer med uddannelse i DSA. 
Mulighed for mentor. 
Skolen har adskilte drenge- og pigegange. 
Mulighed for anden kost end grisekød. 
Mulighed for at bede. 
www.v-e.dk - kontaktperson: Martin Diget Aamann / ma@v-e.dk  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.v-e.dk/
mailto:ma@v-e.dk
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Jylland – Midt 
 
Frijsenborg Efterskole 
Frijsenborg Efterskole Almen efterskole grundtvig-koldsk. Man vælger i løbet af året to 
linjefag: friluftliv, medie, foto, idræt, musik, kok-amok og kunst. Skolen vægter at have en 
mangfoldig elevgruppe og har en tradition for at have ca 5% elever med ikke dansk 
baggrund. Det kan være elever med flygtninge- indvandrerbaggrund, elever fra Grøn-
land eller børn af udenlandsdanskere. Skolen reserverer desuden pladser til elever 
med høretab og bevægelseshandicap. Vi ønsker at eleverne skal blive tolerante, nys-
gerrige og ansvarlige borgere og bl.a gennem den mangfoldighed som elevgruppen 
repræsenterer lære at anerkende og respektere andre livsanskuelser og andre kultu-
rer. Gennem husråd og en undervisning der inddrager aktuelle samfundsspørgsmål, 
søger vi at skabe engagerede verdensborgere. Arbejdet med FN’s Verdensmål er en 
central del af skolens virke. 
 
Skolen reserverer 2 pladser på 9. og 10. klassetrin indtil 1. april 2023. 
Tilbud om undervisning i dansk som andetsprog – 4 timer ugentligt. Undervisningen fo-
restås af lærer med uddannelse i DSA. 
Mulighed for mentor. 
Skolen har adskilte drenge- og pigegange. 
Mulighed for anden kost end grisekød. 
Ikke mulighed for at bede. 
www.fus.dk – kontaktperson: Britt Lundkvist  /  bl@fus.dk  
 
 
Hald Ege Efterskole 
200 elever. Der vælges mellem 6 linjer: Håndbold, Fodbold, Svømning, Triathlon, Dans 
og Mountainbike. Fælles tur til Sierra Leone. 
 
Skolen reserverer 5 pladser på 9. og 10. klassetrin indtil 1. maj 2023. 
Ikke tilbud om undervisning i dansk som andetsprog. 
Mulighed for mentor. 
Skolen har ikke adskilte drenge- og pigegange. 
Mulighed for anden kost end grisekød. 
Mulighed for at bede. 
www.hald-ege-efterskole.dk 
kontaktperson: Erik Junker / info@hald-ege-efterskole.dk  
 
 
Hestlund Efterskole 
Mindre almen skole i hjertet af Jylland, hvor der er fokus på nærvær og fællesskab. Sko-
len bygger på et kristent livs- og menneskesyn. 
Niveaudelt undervisning. Masser af spændende valgfag og fire linjefag:  
Musik og Performance, Fodbold, Sport og Adventure, Håndværk og design 
Læs mere på vores hjemmeside om projekt "Tanketræner", "Embrace" og "Køkkentjans" 
 
Skolen reserverer 2 pladser på 8., 9. og 10. klassetrin indtil 1. marts 2023. 
Tilbud om undervisning i dansk som andetsprog – 1 time ugentligt.  
Mulighed for mentor. 
Skolen har adskilte drenge- og pigegange. 
Mulighed for anden kost end grisekød. 
Ikke mulighed for at bede. 
www.hestlund.dk  – kontaktperson: Lars Steen Hansen / he@hestlund.dk  

http://www.fus.dk/
mailto:bl@fus.dk
http://www.hald-ege-efterskole.dk/
mailto:info@hald-ege-efterskole.dk
http://www.hestlund.dk/
mailto:jp@hestlund.dk
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Sædding Efterskole 
Sædding Efterskole er en kristen efterskole med mange valgfag. Vi ønsker at skabe 
rum for både faglighed og kreativitet, for derigennem at hjælpe eleven til at opleve en 
undren og en glæde ved at lære om sin omverden og motivere til livslang læring. 
 
Skolen reserverer 3 pladser på 8., 9. og 10. klassetrin indtil 1. juni 2023. 
Tilbud om undervisning i dansk som andetsprog – 4 timer ugentligt.  
Mulighed for mentor. 
Skolen har adskilte drenge- og pigegange. 
Mulighed for anden kost end grisekød. 
Ikke mulighed for at bede. 
www.saedding.dk – kontaktperson: Mads Koefoed-Hessellund / kontor@saedding.dk  
 

 
Vejlefjordskolen 
På Vejlefjord Efterskole skal du udvikle dig både personligt og fagligt. Du skal få gode 
forudsætninger for at komme videre med den uddannelse, du ønsker dig, men du skal 
også opleve at blive mere selvstændig og parat til livet. Det er bare skønt at være på ef-
terskole med vennerne. 
 
De fedeste linjefag – ridning, fodbold, fitness, outdoor/adventure, volleyball og svøm-
ning. Samtidig giver vores forskellige linjefag dig de bedste muligheder for at dyrke 
dine interesser, så du både kan få mange sjove timer og samtidig udvikle dig. Brug 
hjemmesiden til at udforske, hvad du kan forvente – vi er stolte over det, vi kan tilbyde, 
og vi tror, at du vil blive glædeligt overrasket. Sammen med vennerne skal du opleve de 
fedeste ture med efterskolens heste, træne fodbold, blive hooked på fitness og være 
på fjorden i kano, kajak, sejlbåd eller race afsted i speedbåden. 
 
På Vejlefjord Efterskole møder du en række værdier, der kan blive et fundament for dig 
som person. Den allervigtigste værdi er, at du skal være en god ven. Du skal respektere 
andre, vise tillid, have mod til at gøre gode og rigtige ting, lige meget hvad andre siger, 
være hjælpsom og også kunne tilgive andre. Vi er glade for jævnligt at få besøg af sko-
lepræsten, som fortæller levende og engageret om livets vigtige emner og værdier. 
 
Skolen reserverer 4 pladser på 9. og 10. klassetrin indtil 28. maj 2023.  
Tilbud om undervisning i dansk som andetsprog – 4 timer ugentligt. Undervisningen fo-
restås af lærer med uddannelse i DSA. 
Mulighed for mentor. 
Skolen har adskilte drenge- og pigegange. 
Mulighed for anden kost end grisekød. Vi er en fortrinsvis vegetarisk skole. 
Mulighed for at bede. 
www.vejlefjordskolen.dk  – kontaktperson: Pia Fisher / pf@vejlefjordskolen.dk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.saedding.dk/
mailto:kontor@saedding.dk
http://www.vejlefjordskolen.dk/
mailto:pf@vejlefjordskolen.dk
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Jylland – Syd 
 
Grejsdalens Efterskole 
Almen efterskole med kristent grundlag. Linjefagene medie, kunst, musik, sport og for-
fatter.  Fokus nærvær, læring og trivsel for de ca. 85 elever, som efterskolen har. 
Ligger tæt på Vejle centrum 
2 årlige ture til udlandet og en medieuge, hvor vi laver et livetransmitteret talkshow. 
 
Skolen reserverer 2 pladser på 9. og 10. klassetrin indtil 1. januar 2023. 
Tilbud om undervisning i dansk som andetsprog - 3 timer ugentligt.  
Mulighed for mentor. 
Skolen har adskilte drenge- og pigegange. 
Mulighed for anden kost end grisekød. 
Mulighed for at bede. 
www.grejsdalens.dk  – ge@grejsdalens.dk  
 
 
Højer Efterskole 
Højer Efterskole er en lille efterskole med max 99 elever. Vi laver gymnastik, rigtig meget 
gymnastik og laver ca. 20 opvisninger hvert år. Vi har seks linjer japansk, kampsport, e-
sport, dans/rytme, spring og mad. Vi har 8. kl, 9.kl og 10.kl. 
 
Skolen reserverer 4 pladser på 8., 9. og 10. klassetrin indtil skolestart. 
Ikke tilbud om undervisning i dansk som andetsprog.   
Mulighed for mentor. 
Skolen har adskilte drenge- og pigegange. 
Mulighed for anden kost end grisekød. 
Mulighed for at bede. 
www.hoejerefterskole.dk  
 kontaktperson: Mads Hegaard Hansen / forstander@hoejerefterskole.dk  
 
 
Rejsby Europæiske Efterskole 
Rejsby former fremtidens unge. Her tilbyder vi et internationalt miljø, som er samfunds-
fagligt funderet, og som vil styrke dit globale udsyn og menneskelige ballast. Fire årlige 
udenlandsrejser og udveksling med skoler fra hele Europa. Vi har fokus på den enkelte 
elev, så vi kan blomstre i fællesskab. Du får nye venner fra hele verden. Venner, du rej-
ser ud i verden med, og som du skaber uforglemmelige minder med. 
 
Skolen reserverer 4 pladser på 8., 9. og 10. klassetrin indtil 1. april 2023. 
Tilbud om undervisning i dansk som andetsprog – op til 4 timer ugentligt. Undervisnin-
gen forestås af lærer med uddannelse i DSA. 
Mulighed for mentor. 
Skolen har adskilte drenge- og pigegange. 
Mulighed for anden kost end grisekød. 
Mulighed for at bede. 
www.rejsby-efterskole.dk  – kontaktperson: Karsten Friis / kontor@rejsby-efterskole.dk  
 
 
 
 
 
 

http://www.skamling.dk/
mailto:ge@grejsdalens.dk
http://www.hoejerefterskole.dk/
mailto:forstander@hoejerefterskole.dk
http://www.rejsby-efterskole.dk/
mailto:kontor@rejsby-efterskole.dk
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Skanderup Efterskole 
Skanderup Efterskole er en almendannende efterskole. Vi tilbyder 5 grene: Puls & Ad-
venture, Musik & Scene, IT & Teknologi, Kunst & Grafisk Design, Medie & Kommunikation. 
Fagene er en kombination af dansk og linjefag. Efterskolen bygger på et grundtvigsk 
menneskesyn med fokus på det forpligtende fællesskab med lige værdighed og re-
spekt mellem mennesker. Som elev indgår man i hele efterskolelivet og deltager i de 
forskellige aktiviteter og fag ligesom man tager del i det praktiske arbejde. 
Vi glæder os til at se dig! 
 
Skolen reserverer 2 pladser på 9. og 10. klassetrin indtil 1. april 2023. 
Tilbud om undervisning i dansk som andetsprog - 2 timer ugentligt. Undervisningen fo-
restås af lærer med uddannelse i DSA. 
Mulighed for mentor. 
Skolen har ikke adskilte drenge- og pigegange – men eget toilet og bad på værelserne. 
Mulighed for anden kost end grisekød. 
Mulighed for at bede. 
www.skanderupefterskole.dk – kontaktperson: Matilde Bendix Peitersen / mp@skan-
derupefterskole.dk  
 
 
Sundeved Efterskole 
Sundeved Efterskole er en grundtvigsk efterskole. For os betyder “det grundtvigske”, at 
vi har fokus på ”det hele menneske”, og at vi vægter det alment dannende højt.  Fælles-
skab er en vigtig værdi i skolens virke. Det er i mødet mellem mennesker vi udvikles og 
lærer nyt. Det forpligtende fællesskab trives godt, når omsorg, glæde, respekt og tillid 
kendetegner livet på skolen. Samtidig er det vigtigt for at fællesskabet trives, at der stil-
les krav, og at der er konsekvens i forhold hertil. 
 
Skolen reserverer 3 pladser på 8., 9. og 10. klassetrin indtil 1. april 2023. 
Ikke tilbud om undervisning i dansk som andetsprog (men niveaudelt undervisning).  
Mulighed for mentor. 
Skolen har adskilte drenge- og pigegange 
Mulighed for anden kost end grisekød. 
Mulighed for at bede. 
www.sundeved-efterskole.dk   
kontaktperson: Jette Kirkegaard / kontor@sundeved-efterskole.dk  

http://www.skanderupefterskole.dk/
mailto:mp@skanderupefterskole.dk
mailto:mp@skanderupefterskole.dk
http://www.sundeved-efterskole.dk/
mailto:kontor@sundeved-efterskole.dk

