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1. Rejsen begynder med årvågne sanser.
Drømme der lyser. Et udsyn så frit.
Blikke der mødes og kroppe der standser:
Vælger vi selv vores vigtigste skridt?
Skolen er spiren, der åbner sig stille
ud mod de andre, befriende lille.

2. Sammen og unge og midt i det hele!
Dagen er tid, der er ladet med Gud!
Skolen er lov til at møde og dele
mere end det, som vi selv sender ud!
Ingen i verden kan gro og forandre
uden at være en del af de andre!

3. Lege for livet - og leve for nogen!
Åbne en gave og række en arm!
Løbe på græsset med tvivlen og troen!
Hente en viden og leve den varm!
Følge de lysvendte love, der gælder:
Timerne sammen er timer, der tæller!

4. Vid i sin favn – og dog klar i sit sigte.
Møder du én i din skygge et sted?
Flyt dig en smule, lad nuet forpligte.
Spørg med dit væsen: Hvad kæmper du med? 
Der, hvor vi mødes i sorgen og skammen,
åbner vi verden – vi åbner den sammen!

5. Spiren kan være så sart og forsigtig.
Tør den mon strække sin slumrende krop?
Hvad skal den blive – og er den nu rigtig?
Får den et slag, hvis den rejser sig op?
Tør den mon vise sit ansigt for verden?
Siger de andre med glæde: Her er den?

6. Her skal vi knæle ved tøvende spirer.
Her skal vi vande hinanden med tid.
Her skal vi mødes om det, der forvirrer.
Her skal vi findes i omsorg og splid.
Hvad skal vi høste? Hvornår er det sommer?
Aner det ikke. Vi ser, hvad der kommer!

Iben Krogsdal/Jesper Gottlieb

Rejsen begynder 
med årvågne sanser!

Sådan lyder første linje af Aarhus Efterskoles egen sang
- og sådan begynder ethvert godt efterskoleår.

En efterskole er på en gang en skole og et hjem. Som elev her 
kommer du til at lære en masse og prøve meget nyt af med 
dygtige og opfindsomme lærere. Vi gør os umage med alt, hvad 
vi laver: Når vi synger, så højt vi kan. Når vi tegner, danser eller 
laver film. Når vi kører på mountainbike gennem skovene bag 
skolen, eller når vi rejser ud i verden sammen. Samtidig skal vi 
skabe et hjem med hinanden, hvor det er rart og sjovt at være, 
og hvor vi møder hinanden med tillid, respekt og nysgerrighed.

Du skal nok få en masse store oplevelser med dig i løbet af et 
efterskoleår. Men at gå på efterskole handler mindst lige så 
meget om den, du er blevet til, når du forlader skolen og tager 
videre ud i samfundet. Frimodigheden skal sætte sig som en 
erfaring, du kan mærke resten af livet.

Vi glæder os rigtig meget til at lære dig at kende, når du flytter 
ind på skolen til august sammen med alle de andre nye elever. 
Her i folderen kan du og dine forældre læse lidt mere om hver-
dagen på skolen, og vi har samlet en række praktiske informa-
tioner. 

Gem den gerne derhjemme, så dine forældre har den ved hån-
den resten af året.

Velkommen til Aarhus Efterskole!

Rasmus Bro Henriksen
Forstander



Dagens gang

07.30-08.00 Morgenmaden er klar!
08.10-09.40 1. lektion
09.40-10.00 Formiddagskaffe og en frisk bolle
10.00-11.00 2. lektion
11.00-12.00 Morgensang og fællestime
  Alle mødes i foredragssalen til morgensang. Derefter er der
  - alt efter ugedag - forskellige fælles aktiviter: Fortælletime og
   elevmøde mandag, løbetime tirsdag, tro og tanke samt
  værelsesrengøring onsdag, kor- eller løbetime torsdag samt
  værelsesrengøring og familiemøde fredag.
12.15-12.45 Frokost for alle i spisesalen
  Mandag serverer vores gode kokketeam altid vegetarmad, 
  tirsdag står den på traditionelle retter (mormordag, som vi   
  siger), onsdag er fiskedag, torsdag verdensmad og fredag  
  får vi suppe og ost. Hver dag er der mulighed for vege-  
  tarisk alternativ.
13.00-14.00  3. lektion
14.15-15.15 4. lektion
15.15-16.15 5. lektion
17.30  Aftensmad for alle i spisesalen
18.00  Studietime
  Her er du på værelset, lektiecaféen eller på studiegangen og  
  har tid til at læse lektier eller mødes med en studiegruppe.
20.45  Aftenkaffe
21.15  Rengøring af skolen i familier
21.40-22.00 Aftensang 
  Vi mødes i Pejsestuen, hvor vi synger sammen og runder
  dagen af.
22.30  Godnat
  Alle er på deres værelse og i seng. Skærme er slukkede,
  og der er ro på skolen til kl. 07.00 næste morgen.

Fredag slutter vi ugen af med fælles sangtime frem til kl. 14.45, hvorefter
weekenden begynder, og man kan forlade skolen.

Livet på skolen
Det gode fællesskab bliver til der, hvor vi er sammen om tingene.
Hverdagen på efterskolen er præget af undervisning og kreativitet.
Det kan være i klasselokalet, i skoven med naturfag, i musiklokalet, 
dansestudiet eller i science. Det kan også være på tur til Aarhus, når 
vi  bruger byens folk og steder på forskellig vis. 
I weekenderne planlægger du programmet sammen med kammer-
aterne og de lærere, der er med jer i weekenden. Fredag eftermid-
dag efter sangtime holder I weekendmøde, hvor alle ideer kommer 
op på tavlen. Vil I deltage i et arrangement i Aarhus i weekenden, 
aftaler I det med vagtlæreren. 
På en efterskole hjælper vi hinanden med de praktiske opgaver. 
Det betyder, at vi hver dag skal rydde op og gøre rent sammen 
og hjælpe til med at få opvasken taget efter måltiderne. I løbet af 
året skal du også en uge i skolens køkken, hvor du hjælper til med 
madlavningen i stedet for at være til undervisning. Er du på køkken-
holdet, gælder det hele ugen - også weekenden. 
Alle på efterskolen er inddelt i familier på 9 elever sammen med en 
familielærer. I samles i familien til møde en gang om ugen, hvor I 
hygger jer sammen og hører, hvordan det går. Har du brug for en at 
tale fortroligt med, kan du altid gå til din familielærer. Familielæreren 
er også forældrenes direkte kontakt til skolen. Hver dag spiser du 
frokost med din familie, og sammen gør I rent på jeres område på 
skolen.
I løbet af året vil der være mange arrangementer: teaterforestillinger 
og koncerter, ture, udlandsrejse, fællesprojekter og meget andet. 
Kast dig engageret ind i alt, hvad du får mulighed for, og tag endelig 
gerne initiativ til et arrangement selv. 
Det er sådan, vi laver efterskole sammen!



Rasmus Bro Henriksen
Forstander, tlf. 5118 2036
rbh@aarhusefterskole.dk

Bjarne Toft
Lærer (tysk, mat, idræt, outdoor)

Jacob Grundkær Hansen
Lærer (science, musik, kor)

Thomas Bach
Viceforstander
thomas@aarhusefterskole.dk

Bente Kjeldmann
Lærer (dansk, dans)

Jacob Mortensen
Lærer (samf, dansk, filmlinje)

Charlotte Kjærgaard
Kontorleder
chk@aarhusefterskole.dk

Helga Fangel
Lærer (eng, sprog, musik, kor)

Christian Sørensen
Lærer (idræt, fodboldlinje)

Jakob Teglskov
Lærer (A10, mat, it)

Kirsten Villadsen
Lærer (tysk, eng)

Birgitte Gamborg 
Lærer (eng, samf, foto, vejledning)

Skolens ansatte
Her er teamet, der glæder sig til at lave efterskole med dig! 
Forældre er velkomne til at kontakte skolens ansatte over intranettet 
Viggo. I kan også altid ringe til skolens kontor på tlf. 8627 1777

Liza Schmidt
Lærer (sprog, vejledning)

Mikkel Søltoft
Lærer (A10, musik)

Lene Skovhus
Lærer (A10, drama)

Pernille Bøttcher
Lærer (A10, billedkunst)

Lars Lassen
Køkkenchef

Per Andersen
Pedel

Carsten Friis
Kok

Marianne Fiilskou
Kok

Julie Mosdal Kristensen
Kok

Marlene Baltzer Erlang
Lærer (matematik)

Louise Simonsen
Lærer (naturfag, mat, outdoor)

Susanne Bjørn
Rengøring

Jens Peter Wigh-Poulsen
Lærer (dansk, kulturfag, filmlinje)

Stig Østergaard
Gartner

Rasmus Hvelplund
Lærer (musik, dansk, matematik)



Praktiske oplysninger
Regler og husorden
Vi møder hinanden med tillid, respekt og forståelse for den enkelte 
i enhver situation. Nogle regler er dog helt faste og skal følges, hvis 
man vil være elev her på skolen: 

• Helt grundlæggende passer vi på hinanden, og vi gør os umage. 
Det betyder, at mobning og det, der ligner, ikke tolereres. Samtidig 
forventer vi, at du gør dig umage i bred forstand. Det kan du kun, 
når du følger hverdagens aktiviteter og tager del i de opgaver, du 
får tildelt.
• Vi tillader ikke indtagelse eller opbevaring af alkohol og eller eu-
foriserende stoffer af nogen art. Det gælder også til og fra skolen.
• Vi er en tobaksfri skole - det gælder cigaretter såvel som snus. 
Du må ikke ryge her eller opbevare tobak. Det gælder også til og 
fra skolen.
• Vi respekterer hinandens grænser, også før vi når ud til dem. I må 
derfor ikke have sex på skolen. 

Mobilpolitik
Vi vil gerne lære hinanden at kende  ansigt til ansigt, og derfor 
opbevares mobiltelefonen på værelset den første del af året. Op til 
efterårsferien diskuterer elever og lærere sammen, hvordan regler 
for mobilbrug skal være resten af året.

Diverse tilladelser
Ved skoleårets begyndelse skal alle forældre give tilladelse til 
forskellige aktiviteter (cykling, svømning) samt samtykke til foto-
grafering. Blanket til udfyldelse udleveres ved skolestart i august.

VIGGO - skolens intranet
Vi bruger systemet VIGGO i det daglige skolearbejde med eleverne 
og i kontakten med forældre. Alle elever oprettes og introduceres til 
systemet i begyndelsen af skoleåret. Forældre modtager mail med 
login-oplysninger i begyndelsn af juni. Derefter kan man logge på 
aae.viggo.dk eller hente en app.

Klasser og fag

9. klasse: Undersøg og forstå naturen og kulturen, der omgiver os.
Fag: Dansk, matematik, engelsk, tysk, idræt, naturfag og kulturfag.
Afsluttes med Folkeskolens afgangsprøve.
Anderledes 10.: Skab en forskel - i dig selv og i verden! Klassen ar-
bejder med fire temaer hen over året, og hvert tema afsluttes med et 
projektforløb. Året munder ud i A10-prøven - et selvstændigt projekt, 
der vurderes sammen med en relevant censor udefra. 
10. profil: Undervisningen udgøres af dels prøvefagene dansk, 
engelsk og matematik, dels et særligt profilfag, du vælger for hele 
året: Sprog&kultur, science, idræt eller samfund. Derudover vælger du 
6 fokusfag fordelt på efterår og forår. 
Hovedfag: Dit hovedfag løber hele året og sammensættes på tværs 
af begge årgange. Her dykker du ned i enten musik, billedkunst, foto, 
film, teater, dans, fodbold eller friluftsliv.
Sidefag: Sidefagene varer et halvt år og vælges, når du er begyndt på 
skolen. Her kan du få endnu mere af det, du er mest optaget af - eller 
prøve noget nyt af.



Studievejledning
Alle elever får en fast studievejleder på skolen, som man har to 
individuelle vejledningssamtaler med i løbet af skoleåret - og 
flere, hvis der er brug for det. I løbet af året har vi forskellige vej-
ledningsaktiviteter som en del af undervisningen. Skolen hjælp-
er med, at alle elever er klar til at søge ungdomsuddannelse op 
til den årlige frist 1. marts. 

Weekender og ferie
Undervisningen slutter fredag kl. 14.45, hvorefter eleverne har 
fri og kan forlade skolen. Alle, der bliver på skolen i weekenden, 
samles til weekendmøde, hvor lærere og elever i fællesskab 
lægger weekendens program. Bliver man på skolen, er man her 
hele weekenden og tager del i aktiviteterne. Skal man undtagel-
sesvis frem og tilbage i løbet af en weekend (fx ved familiear-
rangement), aftales dette mellem forstander og forældre. Det 
gælder også, hvis eleven skal have fri fra undervisningen til fx 
lægebesøg. 
I løbet af skoleåret er der enkelte weekender med undervis-
ning for alle, ligesom der er enkelte forlængede weekender, hvor 
alle kan rejse hjem. Planlæg gerne tandlæge og lignende i den 
forbindelse. Vi henstiller til, at man planlægger ferie, så det ikke 
falder sammen med skoleårets gang.

Værelsesflyt
Når du begynder på efterskolen, flytter du ind på et værelse med 
en værelseskammerat. I løbet af skoleåret er der to værelses- 
flyt (omkring efterårsferien og omkring vinterferien), hvor alle 
flytter til nyt værelse og en ny værelseskammerat.

Sang- og instrumentalundervisning
Mange  elever får i løbet af året eneundervisning i et eller flere 
instrumenter eller sang. Skolen har mange dygtige musikunder-
visere tilknyttet, og vi koordinerer sololektioner i sang og de 
mest almindelige instrumenter - og undersøger gerne, om vi 
kan finde en lærer, hvis du har et særligt instrument, du gerne 
vil undervises i. Lektionerne er ikke inkluderet i skolepengene. 
Tilmelding til undervisningen sker på www.aarhusefterskole.dk/
soloinstrument

Husk at medbringe
- Cykel og cykelhjelm. Alle skal have køreklar cykel, da ture omkring 
skolen eller til Aarhus vil være en del af undervisningen.
- Dyne, pude, rullemadras (80 x 200 cm), sengelinned og hånd-
klæder foruden hvad du ellers får brug for på værelset.
- Idrætstøj og indendørssko til hallen.
- Skolegrej, herunder gerne computer (vi har desværre erfaring med, 
at Chromebooks har svært ved at køre på skolens systemer. Vi råder 
derfor til, at man bruger anden computer). Som elev får du stillet 
Microsoft Office-pakke til rådighed.
- Gult sygesikringskort samt et blåt EU-sygesikringskort til brug i 
forbindelse med udlandstur. 

Kommunikation og kontakt til skolen
Skolens kontor kan kontaktes alle hverdage fra kl. 9-15 på tlf. 8627 
1777. Uden for kontorets åbningstid viderestilles der til en vagtlærer 
indtil midnat. Skriftlig kommunkation med skolens kontor og lærere 
foregår over intranettet VIGGO. Alle forældre får adgang til syste-
met i forsommeren inden skolestart. Systemet er sikkert og opfylder 
regler for GDPR.
I løbet af skoleåret vil der månedligt (og efter behov) blive sendt et 
orienterende nyhedsbrev fra forstanderen til alle forældre. Skolens 
facebookprofil opdateres løbende med billeder og historier fra 
hverdagen samt info om åbne arrangementer. Alle opfordres derfor 
til at følge skolens fb-side. På skolens hjemmeside www.aarhuseft-
erskole.dk kan man finde alle formelle oplysninger vedr. skoleåret.

Udlandstur
I april 2022 drager alle elever med deres hovedfag på rejse ud i Eu-
ropa. Når vi tager på tur til udlandet, dækker skolens rejseforsikring. 
Dog skal alle elever have et blåt EU sygesikringskort med. Alle ture, 
også udlandsrejse, er dækket af skolepengene. 

Åbne arrangementer
I løbet af skoleåret afholdes en række åbne arrangementer såsom 
højskolesangaftener, koncerter og forfatterforedrag. Forældre er 
altid velkomne til at deltage - og tag gerne venner med!


