
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vejledningsarrangement om efterskolevalget for 

elever og forældre 6. – 8. klasse i Greve, Køge, Solrød 

og Stevns 

 

 
Infomøde om efterskoler 

- og frie fagskoler 
 

Tirsdag den 3/9 2019 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 3. september kl. 19.00 på Solrød Gymnasium,  

Solrød Center 2, 2680 Solrød Strand. 

 

Program:  
 

 Velkomst v/ faglig koordinator, Greve Kommune, Margrethe 
Tovgaard 

 Velkomsttale v/ 2. viceborgmester Kim Sunesen, Solrød Byråd 
 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.  
 

 
Parkering 

i Solrød 

Centret 



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. 

 

Halstedhus Efterskole 

Idrætsefterskole, hvor der vælges en obligatorisk idrætslinje - enten Fodbold, Håndbold, 

Svømning, eSport, Dans, Ridning eller Golf. Mulighed for at medbringe egen hest. Desuden 

valgfagene Basket, Musik, Kreativ Design, Fitness, Friluftsliv m.m. En uges skitur hvert år, hvor 

du enten står alpint eller på snowboard. Røgfri skole. 

Mail: kontor@halstedhus.dk  Tlf. 54939631 www.halstedhus.dk 

 

Brøndby Idrætsefterskole 

Brøndby Idrætsefterskole er for alle unge mennesker i 9.- og 10. klasse, der ønsker et år på 

efterskole, hvor sport, uddannelse, fællesskab og personlig udvikling går hånd i hånd. Vi sikrer et 

optimalt trænings- og uddannelsesmiljø for både eliten og bredden, indenfor linjerne fodbold, 

eSport, dans, bordtennis, ishockey og fitness! 

Mail:kontor@brondby-ie.dk  Tlf. 36350803 www.brondby-ie.dk 

 

Bornholms Efterskole 

Ingen steder i Danmark ligner Bornholm. Rå klipper, hvide sandstrande og spirende 

iværksætterkultur. Vi er stolte af at kunne præsentere linjerne: Adventure, Erhvervslinje og 

Kreativ Iværksætter. Desuden samarbejder vi med Campus Bornholm og der er mulighed for 

erhvervspraktik. 

Mail:info@bornholmsefterskole.dk   Tlf. 56951343  www.bornholmsefterskole.dk  

 

Kastanievej Efterskole 

Kreativ og kulturel efterskole i hjertet af København. Vælg mellem linjefagene Billedkunst, Teater 

& Performance, Keramik, Musik, Foto, Tekstil & Design - og fra skoleåret 19/20: Gastronomi! 

Mange kreative valgfag som Kunst & Kultur på cykel, Film, Modefoto, Værket, Tegning og 

bevægelsesfag som Dans, Work it Out og Yoga. 

Mail: kontakt@kastanie.dk  Tlf.: 3331 0808  www.kastanie.dk 

 

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. 

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

Vordingborgskolen – Fri Fagskole 

På Vordingborg Fri Fagskole udvikler du dig såvel fagligt som personligt. Du får mulighed for at 

lære at tilberede sund og velsmagende mad, at udnytte din fritid på en positiv måde, at få 

forståelse og respekt for samfund og kulturer samt at blive forberedt til et positivt arbejdsliv. 

Linjer i 10. kl.: Game og spildesignlinjen samt Kreativ, kunst og kulturlinjen.  
Mail: info@vordingborgskolen.dk  Tlf.: 55360636  www.vordingborgskolen.dk 

 

Flakkebjerg Efterskole 

Vores projekt er at skabe fællesskab og tilbyde rammer, der fokuserer på faglighed, samarbejde, 

læring, kommunikation, kreativitet og handling. Linjefag: Art, Performance, Science, Adventuresport, 

Global og Media. Store gamle bygninger og nye spændende lokaler med god plads - 30 tdr. land til 
dyrehold, gartneri samt idræts- og fritidsaktiviteter. 145 elever. 
Mail:  info@flakkebjergefterskole.dk       Tlf: 5818 6100    www.flakkebjergefterskole.dk 

 

Sorø Gymnastikefterskole 

På SGE går bevægelse, kreativitet og faglighed hånd i hånd. Med obligatoriske prøvefag i 10. 

klasse, 5 fantastiske linjefag og et væld af valgfag bliver du som elev på SGE både udfordret på 

din faglighed, personlige og kropslige udvikling. I dansk, matematik og engelsk er eleverne 

niveau-inddelt, hvor alle kan følge med og udvikle sig.  

Mail: kontor@soroefterskole.dk Tlf.:5783 0034 www.soroefterskole.dk 
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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. Beregn støtten 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.  

 

Desuden kan familier med meget lave indkomster frem til 2020 søge stipendiet ”En 

Håndsrækning” og stipendier fra Beildorffs Legat 

 

Stipendierne kan søges via vejlederen på skolen. 
 
I helt særlige tilfælde ydes kommunal støtte til efterskole. 

Læs mere om økonomi her 

 

UUV, en del af KUI 
 

 

UUV, Ungdommens UddannelsesVejledning, er en del af KUI, den Kommunale UngeIndsats, 

i Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner.  

UUV yder vejledning i grundskolen og opfølgende vejledning til unge op til det 30. år i samarbejde 

med andre kommunale aktører omkring de unge.  

Efterskolerne og de kommunale ungeindsatser skal samarbejde i overgangen mellem grundskole 

og efterskole samt efterskole og ungdomsuddannelse eller anden aktivitet. 

 

Du kan læse mere om UUV og de kommunale ungeindsatser på  

 

www.uuvgreve.dk 

www.uuvkoege.dk  

www.uuvsolrod.dk  

www.uuvstevns.dk  

 

Alle efterskoler og frie fagskoler holder åbent hus sidste søndag i 
september. I år er det den 29. september kl. 13-17.  
Du kan møde elever og lærere samt opleve skolernes miljø.  
 
Læs mere på www.efterskolerne.dk  og www.friefagskoler.dk  
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