
Alsidig, innovativ, omsorgsfuld, profes-
sionel og rummelig. Det er nogle af de 
ord, vi hører om Midtjysk Efterskole, når 
vi spørger os omkring.
Det har vi gjort systematisk. Vi har 
spurgt elever, forældre, personalet og 
vores bestyrelse. Alle sammen siger de 
det samme. 

Du får mulighed for at vælge
De siger, at det er fedt, at vi giver dig 
en mulighed for at vælge mellem seks 
forskellige linjefag. Men først, når du 
har prøvet dem.
Som en elev udtrykker det: ’Jeg troede, 
jeg var til idræt. Men så prøvede jeg 
musik, og så ville jeg hellere det’.

Du kan være med til at sætte spor
De siger også, at vi er en skole, som 
har fingeren på pulsen, og antennerne 
ude i samfundet. En skole, som gerne 
vil sætte sig spor i landskabet, og være 
innovative og orienteret mod verden 
omkring os.

Du får masser af opmærksomhed
Vi hører, at vi er en skole, som tager dig 
alvorligt. Det er rigtigt. Vi er ivrige efter 
at lære dig at kende og vil rigtig gerne 

snakke med dig og spørge ind til, hvor 
du er i livet. Vi vil også gerne snakke 
med dine forældre om, hvordan du får 
det bedste ophold på Midtjysk.

Du bliver bedre fagligt
Et andet udsagn er, at Midtjysk Efter-
skole har evnen og viljen til at gøre det 
bedste fagligt. At vores personale er 
veluddannet, og har stor faglig stolthed.

Du kan være den, du er
Der er højt til loftet på Midtjysk, siger 
de også. Både fysisk og mentalt. Alle 
vores bygninger er under ét og samme 
tag, og du får mulighed for at være den, 
du er. Og for at udvikle dig som en del af 
et fællesskab.

Det er, hvad vi hører, når vi spørger. Nu 
er vi spændte på at høre, hvad du siger?

Bo Thorup, Forstander
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En skole, der hænger 
sammen – og får dig til 
også at gøre det

Viste du at …
• at alle skolens byg-

ninger hænger sammen 
under samme tag?

• Midtjysk Efterskole har 
sin egen svømmehal?

• at Midtjysk Efterskole 
deltager aktivt i det 
lokale liv?
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Midtjysk Efterskole er ikke bare 
en skole
Midtjysk Efterskole er et hjem, hvor 
samværet med kammerater og lærere 
bliver udviklet gennem en tryg, positiv 
og afslappet atmosfære. 
Vi forventer af vores elever, at de indgår 
i et forpligtende fællesskab.

Prøv noget nyt
Midtjysk er en alsidig og bred efter-
skole, hvor eleverne vil komme til at 
kende mange forskellige mennesker. 
Også nogle, som de måske ellers ikke 
ville møde på deres vej. Eleverne vil helt 
sikkert komme til at prøve noget nyt, for 
de skal prøve alle skolens linjefag.

En skole i stadig bevægelse
Midtjysk er en skole, som er nysgerrig, 
og har antennerne ude i det omgivende 
samfund. Vi er hurtige til at opfange 
signaler og omsætte dem til handling. 
Vi læner os ikke kun op ad tidligere 
tiders praksis, men er hele tiden op-
mærksomme på nye pædagogiske 
strømninger. Vi arbejder aktivt med at 
etablere studiegrupper og med projek-
torienteret undervisning.

Vi passer på eleverne
På Midtjysk Efterskole tager vi hånd om 
eleverne. Vi ønsker at møde alle med 
venlighed, åbenhed og respekt for den 
enkelte. Vi har godt fat i det faglige, som 
ligger på et meget højt professionelt 
niveau. Eleverne bliver stærke fagligt, 
og får åbnet øjnene for kompetencer, de 
slet ikke vidste, de havde. 

Vi har et formål
Midtjysk Efterskole giver på et humant 
grundlag eleverne almen dannelse. Sko-
len er ikke knyttet til nogen bestemt re-
ligiøs retning, men vi sigter efter at ori-
entere eleverne om bærende religiøse 
og folkelige bevægelsers idégrundlag. 
Under opholdet på Midtjysk bliver elev-
erne orienteret om og lever i et miljø 
frit for alkohol og narkotika.
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Der skal to til et 
godt efterskoleophold: 
Dig og Midtjysk

Viste du at …
… det var arkitekterne Friis 
og Moltke, der tegnede sko-
len?
… man skal køre næsten lige 
langt – eller kort –, hvad 
enten man kommer fra Her-
ning, Silkeborg, Vejle eller 
Horsens?
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På Midtjysk Efterskole skal du prøve 
alle seks linjefag. 
Når du har prøvet, skal du beslutte 
dig for det linjefag, du vil være på 
resten af året.

Friluftslinjen
Vælger du friluftsliv kommer du til 
at være ude i fri luft på forskellige 
måder i det daglige og på tur. Efter et 
år på friluftslinjen vil du være i stand 
til selv at tage på forskellige former 
for ture i den danske natur under alle 
forhold.

Idrætslinjen 
Du behøver ikke at være specialist 
for at deltage på idrætslinjen, men 
vi henvender os til dig, der elsker 
at bevæge dig og tage imod fysiske 
udfordringer.

Musiklinjen
Vælger du musik på linje, er det 
fordi du har lyst til at spille musik. På 
musiklinjen har alle ret og plads til at 
afprøve nye musikalske sider af sig 
selv – uafhængigt om du er erfaren 
eller nybegynder.

Vandsportslinjen
Du kommer til at tilbringe meget tid i 
skolens egen svømmehal, og du kom-
mer til at prøve kræfter med en hel 
masse forskellige discipliner i vandet. 
Du kommer også til at lære de basale 
færdigheder, der kræves for at kunne 
tage svømmeforbundets bassinprøve.

Kunstlinjen
Du skal opleve og analysere kunst, 
design og håndværk. På den måde 
kommer du til at se og sanse på en 
rig og nuanceret måde. Du kommer 
til at arbejde kreativt og eksperimen-
terende, individuelt og sammen med 
andre. 

Teaterlinjen
Du kommer til at arbejde med fysisk 
og mental grundtræning, og du vil 
komme til at deltage i mange gode 
forestillinger. Du vil erfare, at det er 
hårdt arbejde at blive en god skue-
spiller. Til gengæld vil du finde ud af, 
at teater er et fantastisk redskab til 
at lære dig selv og andre bedre at 
kende.

Prøv vores linjefag
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De prøveforberedende fag:

Andre fag på skemaet

Skolen afholder ikke prøver i kristendom og historie. Undervisningen i disse fag er 
en integreret del af dansk, højskolefag og fortælletimer.

Det er dog stadig muligt for eleven at aflægge en fuld FSA-prøve, da et andet fag 
inden for den humanistiske prøvepakke vil blive udtrukket.

Efter at have prøvet alle seks linjefag vælger du det endelige linjefag, som du følger 
resten af skoleåret i fem timer om ugen.

Der er indlagt en skilejrtur samt en linjetur.
Ved skoleopholdets afslutning får du et afgangsbevis og en udtalelse.
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Undervisningsfag
på Midtjysk Efterskole

Optagelse i fire trin

1. Print og udfyld tilmeldings-
blanketten fra midtjyskeft-
erskole.dk, skriv den under 
og send den ind med 
posten.

2. Du modtager en kvittering 
på, at skolens kontor har 
modtaget tilmeldingen.

3. Du får invitation til at 
besøge Midtjysk Efterskole 
ca. 1½ år før skolestart.

4. Du skal betale indmel del -
sesgebyr på kr. 2.400,- en 
uge efter besøget på 
skolen. Når gebyret er 
betalt, er dit barn optaget 
på skolen.

Dansk
4,5 t

Mate matik
3 t

Engelsk
2 t

Tysk
2 t

Fysik
2 t

9. kl. fag*
3,5 t
*Geografi, biologi og 
samfunds fag

Højskole-
fag*
3 x 10 t
*Aktiv borger, dans 
og kultur, livsoplysn-
ing.

Fortælle/
sangtime
2,5 t

Lektie-
læsning
4 t

Svømning

1 t Valgfag
Begynderguitar
Boldspil
Brædtspil
Grafitti
Kajakpolo
Krea
Maleri
Sang
Spinning
Unge IldsjæleObliga torisk idræt*

1 t
*F.eks. Boldspil, Atletik, Fysisk træning

Præsentation af de seks 
linjer
6,75 t

Idræt
Kunst
Musik
Teater
Vandsport
Friluftsliv
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Midtjysk Efterskole ligger i Ejstrupholm 
lige midt i Jylland. Det er omtrent lige 
langt fra Herning, Silkeborg, Horsens og 
Vejle. Som nærmeste nabo har skolen 
den naturskønne Ejstrupholm Sø.
Hedelandskabet ligger på den anden 
side af vejen. Og Rørbæk Sø og Kulsø 
ligger i cykelafstand fra skolen. Den dan-
ske natur er skolens nabo.

Midtjysk Efterskole har 
moderne faciliteter
Midtjysk Efterskole er en moderne skole 
med mange dejlige og fristende facili-
teter. Vi har blandt andet en teatersal, 
svømmehal, stadionanlæg, egen friluft-
splads, musiklokale med lydstudie og 
en lys og indbydende værkstedskælder, 
som vi bruger, når vi laver kunst og 
håndværk.
I 2017 har vi taget helt nye projektloka-
ler i brug. De indbyder til projektorien-
teret undervisning og arbejde i grupper.

Midtjysk Efterskole har trådløst 
internet og smartboards
I alle undervisningslokaler er der smart-
boards og lyd, så vi kan gøre brug af 

den mest moderne teknologi – og vi har 
altid internettets mange muligheder lige 
ved hånden. 

Der er trådløst internet på hele skolen 
til brug i undervisning og fritid.

- På Midtjysk stoler man på 
de unge. Der er hele tiden en 
samtale, men selvfølgelig er den 
slut på et tidspunkt. Man smider 
ikke bare nogen hjem automa-
tisk. Man betragter eleven som et 
helt individ. Den ene sanktion er 
måske god over for én, men ikke 
over for en anden. Man opfatter 
ikke eleverne som en grå masse. 
De bliver set.

Troels, far til Nanna
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Midtjysk Efterskole
har naturen som nabo

Viste du at …

• du kommer til at bo på 
værelsesfløje med både 
drenge og piger?

Læs mere: 
www.midtjyskefterskole.dk 
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Under forudsætning af at der er plads, indmelder undertegnede sig hermed som elev på 
Midtjysk Efterskole for en periode af 10 måneder fra 

August:                         (årstal).          (Bemærk kun 1 skoleår).
 
Fulde navn:

CPR-nr:

Mor/Værge:

Far/Værge:

Adresse:

Postnr.:     By:

Tlf. nr.:    Tlf. arbejde:  

Evt. mobilnr.:           E-mail:

Hjemkommune:

Afgangsskolens navn:

Jeg begyndte i 1. klasse i      (årstal) og går/gik ud af   klasse i

Jeg ønsker:                9. klasse                   10. klasse                  

Særlige oplysninger og ønsker (evt. navn og årg. på søskende, som har været elev her):

Undertegnede mor/far/værge erklærer sig herved indforstået med denne indmeldelse samt med at have 
det økonomiske ansvar i forbindelse med skoleopholdet, herunder betaling af 2 ugers ekstra skolepenge, 
såfremt opholdet afbrydes i utide. Ved min underskrift bekræfter jeg ligeledes, at jeg har læst skolens 
grundregler på hjemmesiden www.midtjyskefterskole.dk og erklærer mig villig til at følge dem under mit 
ophold på skolen.

Dato:

Elevens underskrift                                   Mors/fars/værges underskrift
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Indmeldelsesblanket
til Midtjysk Efterskole

Hvad koster det?
I skoleåret 2018/19 koster det 
kr. 2.250,- i 42 uger at gå på 
Midtjysk Efterskole.
Prisen dækker også bøger, under-
visningsmateriale og rejser.

Hvis dit barn af den ene eller 
anden grund stopper på skolen, 
koster det to ugers betaling. 
Staten giver ikke støtte til de to 
uger.

Alle kan få tilskud fra undervis-
ningsministeriet. 

Du kan beregne din pris for op-
holdet ved at klikke ind på 
http://efterskole.dk/da/Schools/Price
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Her er listen over vores valgfag - 
januar 2018

Malerier
Basket
Håndbold
Badminton
Floorball
Flagfootball
Byg et shelter
Brætspil
Italiensk for begyndere
Tag Springet
Fatfigthers
Band
Fodbold for piger
Street art
Smykkeværksted
Teatersport
Udspring og vandpolo
Sang
Kajakpolo
Board og Balance
Spinning
Elektronisk musik
Krudt og kugler
Grafitti
Den gode historiefortælling
Skulpturværksted
Fodbold for drenge
Den store bagedyst
Fitness 

På Midtjysk vil vi noget med vores 
valgfag.

Du vælger selv blandt et stort udvalg 
af muligheder.

På valgfag får du mulighed for at blive 
udfordret og at udfordre dig selv.

Du kan prøve noget, du ellers aldrig 
ville få prøvet.

Valgfag kører i tre perioder over 
skoleåret.

For tiden er der 11 valgfag i hver peri-
ode, så der er virkelig noget at vælge 
mellem.

Valgfag med vilje
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