
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Infomøde om efterskoler 

- og frie fagskoler 
 

Tirsdag den 4/9 2018 kl. 19.00 på Solrød Gymnasium 
 

Hvad er en efterskole/fri fagskole? 

Hvad vil det sige at gå på efterskole/fri fagskole? 

Hvad kan en efterskole/fri fagskole tilbyde? 

Hvad kræves af elever, der vælger et år på efterskole/fri 

fagskole? 

 

 

 

 



Hvorfor invitation til info-møde om efterskoler 

- og frie fagskoler? 
 
Mange elever og forældre oplever, at det kan være svært at finde den rigtige efterskole blandt de 

ca. 250 efterskoler – og mange kender måske ikke de frie fagskoler. 

 

Nogle gange udskydes valget derfor så længe, at mange skoler allerede er fyldt op, når 

beslutningen skal tages. 

 

Valget af efterskole/fri fagskole skal være velovervejet. Forskellige tilbud skal undersøges og 

elevens interesser, uddannelsesmål og ønsker kan hænge sammen med indholdet på den valgte 

skole. 

 

Et efterskoleophold byder på meget andet end faglige udfordringer. Hver skole har sin profil og 

forskellige linjer. En fri fagskole har desuden praktisk undervisning i mindst 1/3 af fagene. 

 

På mange efterskoler skrives eleven op et par år inden skolestart. På nogle skoler er der kortere 

frist og på enkelte kan/skal eleven skrives op flere år før skolestart.  

 

”Smagsprøver” 
 
UUV Køge Bugt giver en smagsprøve på efter- og fri fagskoler med forskellige profiler. 

Kirsten Jeppesen, som er repræsentant for efterskolerne på Sjælland, kommer og giver en generel 

orientering om efterskolemuligheden. 

 

Infomødet er et tilbud, som kan give et godt overblik inden Efterskolernes Dag den sidste søndag i 

september, hvor der er åbent hus på alle efterskoler og frie fagskoler. 

 

På gensyn den 4. september kl. 19.00 på Solrød Gymnasium,  

Solrød Center 2, 2680 Solrød Strand. 

 
 

Program  
 

 Velkomst v/ Afdelingsleder i UUV Køge Bugt Margrethe Tovgaard 
 Generelt om efterskoler – overvejelser – tilbud – forventning – økonomi v/ 

Kirsten Jeppesen, repræsentant for efterskolerne på Sjælland 

 Kort præsentation af skolerne 
 Pause 

 Efter pausen er det muligt at høre mere om to af skolerne 
o 1. runde, 30 min. med længere præsentationer  

o Kort pause til at skifte lokale 
o 2. runde, 30 min. med længere præsentationer  

 Arrangementet slutter efter 2. runde - tak for i aften.  

 

Deltagende skoler 
UUV har afholdt informationsmøde om efterskoler i mere end 10 år.  

Hvert år forsøger vi at præsentere mangfoldigheden indenfor efterskoler og frie 

fagskoler blandt skolerne i Region Sjælland og Region Hovedstaden. 

 

 

 

 

 
Parkering 

i Solrød 

Centret 



Gymnastikefterskolen Stevns 

Et spring af dimensioner. Det er, hvad du kommer til at opleve som elev på Gymnastikefterskolen 

Stevns. Og det gælder både fagligt og gymnastikmæssigt. Vores fælles opvisning, hvor alle elever 

deltager, er fællesskab, når det er allerbedst. Vi har syv linjefag: Spring, Rytme, TeamGym, 

Grand Prix, Dans, Friluftsliv og Fodbold. 

 

Tlf.: 56508377 Mail: kontor@gymnastikstevns.dk www.gymnastikstevns.dk  

 

Roskilde Outdoor Efterskole  

Roskilde Outdoor Efterskole er en ny efterskole for 9. og 10. årgang, der planlægger skolestart 

august 2019. Vælg mellem linjerne H2O, Outdoor Sports og Art & Craft. Et år på Roskilde Outdoor 

Efterskole er en dannelsesrejse i naturen.  

 

Tlf.: 23302988              Mail: lottenowack@rosefterskole.dk www.roskildeoutdoorefterskole.dk 

 

Brøderup Efterskole 

Brøderup Efterskole er en traditionel grundtvigsk efterskole - oprettet i 1867. Vi tilbyder 10. kl. for 

unge, der ønsker sig masser af oplevelser, kammerater og udfordringer i et forpligtende 

fællesskab med rig mulighed for faglig, social og personlig udvikling. Vi vægter de boglige fag højt 

og tilbyder også en bred vifte af linjefag og valgfag. 

 

Tlf.: 5556 4133 Mail: kontoret@befs.dk   www.b-u.dk 

 

Baunehøj Efterskole 

Forestil dig et hus ved vandet. Huset står på fire søjler: Ligeværdighed, dygtighed, troværdighed 

og gådefuldhed. Mellem disse søjler laver vi efterskole på Baunehøj. Her kan du prøve dig selv af 

og gro, mens du bliver en del af et stærkt, forpligtende fællesskab. Skolens liniefag er: Musik, Kok 

amok, Friluftsliv, Drama, Håndværk, Ridning, Design og Skrivelinje som alle arbejder på et seriøst 

niveau med dygtige og engagerede lærere.  Du har boglige fag, som er delt i niveauer, så det 

bliver udfordrende for alle. 

 

Tlf.: 47530023 Mail: be@baunehoej.dk   www.baunehoej.dk 

 

Sorø Fri Fagskole 

Fagskole med fokus på gastronomi, design og game design - Et år med fokus på DIG 

I 10. klasse får du tid til at tænke dig om, så du bedre kan vælge den ungdomsuddannelse, som 

passer præcis til dig. Vi håber du har lyst til at prøve noget nyt, og at du er klar til at få en hel 

bunke nye venner, som også interesserer sig for design, gastronomi eller gaming. Har du lyst til 

at tilberede og smage lækker mad, og vil du gerne bruge din kreativitet og skabe konkrete 

resultater med dine hænder – så vil du elske 10. klasse hos os. Du har alle de obligatoriske fag 

som hører med til 10. klasse, og derudover har du tid til at fordybe dig i dit linjefag.  

 

Tlf.: 57830102 Mail: mail@fagskole.nu              www.fagskole.nu 

 

Efterskolen Solbakken 

Skole for normaltbegavede unge med læse-skrivevanskeligheder og ordblinde mellem 14 og 18 

år. Vi optager 9. og 10. klasseelever samt en mindre gruppe 8. klasseelever. Vi tilbyder 

afgangsprøver i dansk og matematik i 10. klasse. 

 

Tlf: 58141152                 Mail:kontor@efterskolensolbakken.dk     www.efterskolensolbakken.dk  
 
Osted Efterskole 

Vi er en Grundtvig/Koldsk skole, som bygger på at alle mennesker er lige meget værd og bør 

behandles som sådan. Et år med venner, fællesskab, høj faglighed og rejser? Spændende linjefag: 

Musik, kunst, gastronomi, global iværksætter, film/foto. Mange valgfag i kreativitet, sport, musik, 

forfatterskole og meget mere. 

Cambridge 10. klasse. 

 

Tlf.: 4642 2323 Mail:kontor@ostedefterskole.dk            www.ostedefterskole.dk 
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Sejergaardens Musikefterskole 

Sejergaardens Musikefterskole er for dig, der ønsker et spændende år i 10. klasse med masser af 

musik. Vi har fokus på fællesskab og høj faglighed og tilbyder et helt specielt musikmiljø med 

sammenspil, soloundervisning, kor, musikteori, musicals, koncerter, turné, festivals, 

studieindspilninger, sangskrivning, udlandsrejse - og meget mere. 

 

Tlf.:59185124 Mail: info@sejergaardens.dk www. sejergaardens.dk 

 
 

Støtte til efterskoleophold 
 

Alle danske elever får et tilskud fra staten til deres efterskoleophold. Størrelsen af tilskuddet 

afhænger af forældrenes indtægt to år forud for efterskoleopholdet. Prisen kan udregnes her 

Prisen for Frie Fagskoler ses på skolernes hjemmesider. 

 

Individuel supplerende støtte 

Det er muligt at søge om ”Individuel supplerende elevstøtte”, når man søger om optagelse på en 

efterskole. Det skal gøre det overkommeligt for alle familier at få råd til et efterskoleophold. Den 

individuelle supplerende elevstøtte gives i tillæg til statens elevstøtte efter en individuel vurdering. 

Den enkelte skole skal fastsætte retningslinjer for tildelingen af individuel supplerende støtte og 

bestemmer, hvem der kan få del i støtten. Man har ikke krav på at få individuel supplerende 

støtte.  

 

Stipendier 

Efterskoleforeningen administrerer en stipendieordning til efterskoleophold for ubemidlede 

flygtninge- og indvandrerunge samt økonomisk trængte grønlandske unge. Læs mere her  

”En Håndsrækning” er et femårigt partnerskab mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen. 

Egmontfonden har afsat fem millioner kroner til stipendier. Familier med meget lave indkomster 

kan søge om 20.000 kroner i tilskud til egenbetalingen. Læs mere her 

Stipendierne kan søges via vejlederen på skolen. 

 

UUV Køge Bugt 
 

UUV Køge Bugt er et fælles kommunalt center, der yder vejledning til unge i 

Greve, Køge, Solrød og Stevns. Vejledningen består af individuel, gruppe- og 

kollektiv vejledning i grundskolen og opfølgende vejledning til unge op til det 

25. år.  

 

Efterskolerne og UU-centrene skal samarbejde i overgangen mellem 

grundskole og efterskole samt efterskole og ungdomsuddannelse eller anden 

aktivitet. 

 

På www.uuv.dk kan man læse meget mere om UUV Køge Bugt. 

Alle efterskoler og frie fagskoler har åbent hus sidste 

søndag i september.  

I år er det den 30. september kl. 13-17.  

Du kan møde elever og lærere samt opleve skolernes miljø.  

Læs mere på www.efterskole.dk og www.friefagskoler.dk  

https://www.efterskole.dk/da/Schools/Price
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