
Her er nærhed og 
støtte til den enkelte

F I N D E R U P  E F T E R S K O L E

Finderup Efterskole er en lille specialefter-
skole for unge mellem 14 - 18 år med særlige 
behov. Skolen er oprettet af  KFUM & KFUK 
og Y´s men. Her er et stærkt fællesskab bå-
ret af  et kristent værdigrundlag. Nærhed, 
støtte og omsorg er nøgleord i dagligdagen. 
Vi lægger vægt på at være ”den lille skole” 
(60 elever) med tæt voksenkontakt og gode 
relationer mellem medarbejdere og elever. 
Der er også mulighed for at tage folkeskolens 
afgangsprøve i dansk og matematik.

Niveaudelt undervisning
Finderup Efterskole adskiller sig på flere må-
der fra andre efterskoler. Der er niveaudelt 
undervisning i alle fag, og der undervises i 
mindre hold, så der er ro og ekstra tid til den 
enkelte elev. Undervisningen er både struktu-
reret og varieret for at fastholde både koncen-
tration og motivation. Udover de obligatori-
ske fag kan eleverne vælge mange forskellige 
linje- og valgfag, hvilket er med til at sikre 
elevens alsidige udvikling. Det kan fx være 
Hest, Kunst, Håndarbejde, Friluftsliv, Byg og 
anlæg, Jagt, Kok amok, Musik og Idræt.

Trygge rammer og god kost 
giver optimal indlæring
Hverdagen er præget af  tydelig struktur og 
trygge rammer på Finderup Efterskole. Det 
skaber forudsigelighed og et godt lærings-
miljø. For at styrke motivation og koncentra-
tionsevnen er hverdagen varieret sammensat 
af  bevægelse, boglige og praktiske fag. Des-
uden får eleverne en sund kost, der giver god 
energi til dagens udfordringer.

Hjælp til at komme videre
Katrine Boserup Frich, 18 år, har været elev 
på Finderup Efterskole i 2 år. Hun ser tilbage 
på et par lærerige år, som har givet hende et 
skub fremad på flere måder. “Jeg har lært 
en masse fagligt, jeg har fået gode venner, 
og så har jeg frem for alt lært at tro på mig 
selv” Hun fortsætter: “Jeg har mødt voksne, 
som har vist mig interesse, og som har styr-
ket mig i det, jeg er god til. Nu er jeg i gang 
med en uddannelse og er blevet hjulpet rigtig 
godt videre. Det har været en kæmpe hjælp 
for mig – jeg vil aldrig glemme min tid på 
Finderup Efterskole” 

ANNONCE

LILLE SPECIALEFTERSKOLE MED:
•  Nærhed og støtte til den enkelte
•  Et stærkt fællesskab
•  Niveaudelt undervisning på små hold
•  Mulighed for afgangsprøve  

i dansk og matematik
• Oplevelser for livet

 Jeg har lært en masse fagligt, jeg har fået 
gode venner, og så har jeg frem for alt 

lært at tro på mig selv "
"
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