
JUBILÆUM 150 ÅR
1867 - 2017

vejstrupefterskole

Vejstrup er en populær 
og attraktiv efterskole 

for nutidens unge 
i et spændende 
samspil mellem 

tradition og fornyelse



Vejstrup Efterskole:
1867 - 2017
© Vejstrup Efterskole 2017
www.vejstrup.dk

Jubilæumsskriftet er støttet 
af Advokatfirmaet
Henning Moritzen.

Tryk & Design: SkårupGrafisk/
TrykogPrint.dk

Redaktører:
Michael Bjørn (Ansv.)
Malene Højgaard

En særlig tak til Familien Madsen 
for at dele deres Vejstrup-historie 
og bidrage med billeder fra deres 
egne arkiver.

Fotos til jubilæumsskriftet:
Gudrun Clausen, Michael Moselund-
Hansen, Mette Svarrer, Karsten Isager, 
Daniel Villadsen, Malene Højgaard,
Kristoffer Broe, Sabine Christoffersen, 
Sofie Frisch Andersen, Mikkel Metszch 
Jensen, svendborghistorie.dk og andre 
der har bidraget til Vejstrups 
billedarkiver gennem tiden.



Side    2    
Forord ved redaktørerne

Side    7
Fra højskole til ungdomsskole til efterskole

Side  16
Vejstrup; det bli’r i familien

Side  22
Lilleholdet forlænger efterskole-boblen

Side  36
Vejstrup i fuld fart frem og med respekt for traditionerne

Side  44
Bevægelse i undervisningen – og undervisning i bevægelse

Side  50
Vejstrups MAVEfornemmelse – Udvikling af elevernes karakterstyrke

Side  57
Individuelt Fysisk Barometer – fysisk screening af elever på Vejstrup

Side  68
Arbejdet med elevernes trivsel, udvikling og dannelse

Side  72
Fra gymnastiksal til spisesal – set fra en køkkenleders syn

Side  73
Om ”Tidens sted”  og  “Der er kun os” - Vejstrups Jubilæumssange

Side  83
Referencer

INDHOLDSFORTEGNELSE



Vejstrup er en populær og attraktiv efterskole 

for nutidens unge i et spændende samspil                

mellem tradition og fornyelse.



-
FORORD VED REDAKTØRERNE

Den 7. november 1867 åbnede Vejstrup Højskole 
for første gang dørene for 11 unge karle. I løbet af 
vinteren steg antallet af elever til 125, og hermed 
var Vejstrup Højskole grundlagt. I dag, 150 år senere, 
fremstår Vejstrup Efterskole som en af landets 
største efterskoler med 244 elever.

Jubilæumsskriftet skal tegne billedet af en skole, som 
med stor respekt for sin historie og de mange ud-
fordringer, som skolen har stået over for, altid har 
været i stand til at tilpasse sig tiden og være et attrak-
tivt skoletilbud med høj kvalitet for samtidens unge.

I artiklen “Fra højskole til ungdomsskole til efterskole” 
skuer tidligere forstander Esben Jensen bagud og teg-
ner et levende billede af skolen og de udfordringer, 
som skolen har stået overfor i de forgangne 150 år.

I den næste artikel “Vejstrup, det bli’r i familien” 
møder journalist Amalie Højgaard familien Madsen, 
som gennem tre generationer har gået på Vejstrup, 
så vi får herigennem et billede af den udvikling, 
som skolen har gennemgået.

Da skolen oprettede et gymnastikhold for tidligere 
elever, Lilleholdet, vistes nytænkning og forandrings-
parathed. I artiklen “Lilleholdet forlænger efter-
skoleboblen” beskriver Amalie Højgaard, hvordan 
Lilleholdet år efter år har givet adskillige tidligere 
elever store oplevelser og udviklet dem til fantastiske 
ambassadører for skolen.

Fra fortiden bevæger vi os frem mod nutiden, og i 
artiklen “ Vejstrup i fuld fart frem og med respekt for 
traditionerne” beskriver forstander Michael Bjørn, 
hvordan skolen i dag med respekt for historien er et 
tidssvarende skoletilbud, som forbereder nutidens 
unge på mødet med en verden i forandring ved at 
styrke deres faglige, personlige og fysiske udvikling.

I de næste artikler fokuseres på netop elevernes 
faglige, personlige og fysiske udvikling. Først er det 
lærer Malene Højgaard, der i artiklen “Bevægelse i 
undervisningen – og undervisning i bevægelse” 
beskriver, hvordan der i den boglige undervisning   
arbejdes med, at eleverne er aktive i deres egne 
læreprocesser og herigennem styrker deres lærings-
udbytte. Herefter beskriver psykologisk konsulent 
Nicklas Pyrdol i artiklen “Vejstrups MAVEfornemmelse 
– Udvikling af elevernes karakterstyrke”, hvordan 
vi på Vejstrup arbejder med elevernes personlige 
udvikling og dannelse. Endelig beskriver afdelings-
leder Helge Kappel og fysioterapeut Andreas Færch 
i artiklen “Individuelt Fysisk Barometer – fysisk 
screening af elever på Vejstrup”, hvordan vi arbejder 
med elevernes fysiske udvikling og forbereder dem 
på et sundt liv med fysisk aktivitet.

I de næste artikler beskriver afdelingsleder Annika 
Klevang i artiklen “Arbejdet med elevernes trivsel, 
udvikling og dannelse”, hvordan vi støtter vores 
elever i deres udvikling. Køkkenleder Ghita Aarhus 
beskriver i artiklen “Fra gymnastiksal til spisesal – 
set fra en køkkenleders syn”, hvordan vi på én gang 
forbereder god og ernæringsrigtig mad og samtidig 
inddrager eleverne i arbejdet med kost og sundhed.

På Vejstrup fylder fællessangen rigtig meget, 
og det afspejles naturligvis også i skolens jubi-
læumsskrift. Per Krøis Kjærsgaard og Rasmus Skov 
Borring har sammen med tidligere viceforstander 
Anne Tingager i anledning af skolens jubilæum-
skrevet tekst og melodi til “Der er kun os”. Lærer 
If Ofodile har skrevet tekst og melodi til “Tidens 
sted”. Præsentationen af de to sange runder jubi-
læumsskriftet af på en stemningsfuld og poetisk 
måde, ganske som vi gerne vil være på Vejstrup.

Med jubilæumsskriftet har vi ønsket at tegne et 
billede af Vejstrup Efterskole, hvor vi har vores rød-
der, og hvordan vi er blevet til den skole, vi er i dag 
en moderne og attraktiv efterskole for nutidens unge. 

God læselyst 
Malene Højgaard og Michael Bjørn





FRA HØJSKOLE 
TIL UNGDOMSSKOLE 
TIL EFTERSKOLE
Af Esben Jensen, tidligere forstander

Et kort rids
Vejstrup Højskole blev oprettet i 1867 af en gruppe mennesker på egnen, 
der var ”vakt” af Grundtvig, både hans skoletanker og forholdet til 
folkekirken. ”De byggede en skole, men mente en kirke”, direkte citat 
fra Kresten Kold, som på dette tidspunkt holdt skole i Ryslinge.
I starten afholdtes søndagsmøder på højskolen for egnens beboere, 
samtidig med hverdagens højskolevirksomhed. De to første forstandere 
var da også teologisk uddannet, og de forlod derfor højskolen, da de 
kunne få kald andre steder. Den tredie forstander, Jens Lund, fandt 
sammenblandingen mellem kirke og skole for belastende, så på hans 
initiativ byggedes i 1873 en valgmenighedskirke. Der var fortsat et tæt 
samhørighedsforhold mellem skole og kirke alene af den grund, at skolen 
i begyndelsen var ejet af samme kreds, som stod bag valgmenigheden. 
Senere blev skolen privatejet af forstanderen, indtil den blev en selve-
jende institution i begyndelsen af 1960’erne.

Allerede fra 1908 begyndte højskolen at optage efterskoleelever, som 
dengang blev kaldt fortsættelsesskole. Og fra 1930 blev den, efter et par 
år at have været både højskole og ungdomsskole, til en ren efterskole 
med navnet Vejstrup Ungdomsskole.
Forholdet mellem valgmenigheden og skolen var efterfølgende afhængig 
af, hvilke personer der beklædte rollerne som henholdsvis forstander og 
præst. Persongalleriet i skolens og kirkens bagland har indtil de seneste 
20 år været meget sammenfaldende. Der er dog en klar tendens til, at 
den nuværende skolekreds i højere grad kommer fra familier, der har 
haft deres børn som elever på skolen.

Fra 2010 skiftede skolen navn til Vejstrup Efterskole, primært for at undgå 
sammenligning/forveksling med de kommunale ungdomsskoler.
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Vejstrup bliver til
Vejstrup Højskole blev indviet den 7. november 1867   
med 11 elever til start. Forstander C.M. Kragballe 
blev hentet fra Vartov, hvor han var en af Grundtvigs 
hjælpepræster. Tankerne om skolebyggeri og 
dermed højskolens oprettelse opstod og formedes 
i løbet af årene fra 1864 - 67 og blev forstærket af 
nederlaget og tabet af Sønderjylland i 1864. På et 
tidspunkt var det på tale, at Rødding Højskole, som 
var lukket i 1864, fordi skolen kom til at ligge i Tysk-
land, skulle flytte til Vejstrup. Det blev dog Askov, der i 
stedet overtog efter Rødding. Baggrunden for beslut-
ningen om Vejstrup Højskole blev derfor en kombina-
tion af Grundtvigs tanker om skole, hans kirketanker 
samt et øget fokus på værdien af det nationale.

Efter et par års overvejelser, og i denne periode en 
tilslutning til Ryslinge Valgmenighed, Boltingaard, 
besluttedes i foråret 1867 at bygge højskolen. 

Jorden blev skænket til skolen, og selve arbejdet 
med byggeriet blev gennemført hen over sommeren 
og udelukkende ved frivillig indsats. Bygningen står 
stadig som det nuværende ”Fløjen”, dog renoveret 
adskillige gange siden. 

Eleverne boede i starten hos omegnens bønder, indtil 
man mange år senere fik bygget elevværelser.
De første år fungerede med højskoleundervisning i 
hverdagene og med søndagsmøder (gudstjenester). 
Men efter et par år blev det besluttet at bygge Vejstrup 
Valgmenighedskirke og derefter adskille skole og 
kirke. 

De to første forstandere var præsteuddannede for at 
varetage begge sider af skolens virke. C.M. Kragballe 
og L.B. Poulsen varetog dog kun stillingen sammen-
lagt 2½ år, hvorefter de fik kald andetsteds. 
Den 3. forstander blev Jens Lund, som virkede fra 
1870 og helt frem til 1912. Han stod, som nævnt, for 
arbejdet med at adskille skole og kirke. Dog med et 
tæt samarbejde, som blev og er vedligeholdt mere 
eller mindre tæt helt op til nu. Det var også i denne 
periode, at skolen fra at være ejet af egnens beboere 
via ’Vejstrup Højskoles Venner’ blev privatejet. Dette 

var den helt frem til 1960. I sidste del af 1800 tallet 
blev skolen udvidet med bygningen, der ligger vin-
kelret på ”Fløjen” og p.t. huser skolekøkken samt 
kreative værksteder. 
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I 1896 blev desuden bygget den yderste halvdel af 
”Jylland”, (på det tidspunkt benævnt ”Vesterhus”) 
blandt andet med elevværelser i stueplan og på 1. 
sal samt badefaciliteter i kælderen. Ligeledes i 1896 
byggedes ”Skansen”. Det var dog frem til 1920 en 
selvstændig skole, der uddannede delingsførere til 
den folkelige gymnastik.

Efter 42 år som forstander solgte Jens Lund højskolen 
videre til Thøger Dissing, som videreførte højskolen. 
Dissing havde ved overtagelsen været lærer på skolen 
i 24 år. Elevtallet i denne periode lå normalt mellem 
30 og 40, i året lige efter 1. verdenskrig dog et enkelt 
år med 74 elever. 

Fra højskole til efterskole
Elevtallet var dalende i 20’erne. I vinteren 1926-1927 
husede skolen bare 15 elever, og denne sommer blev 
der ikke holdt skole. På baggrund af denne mangel 

på elever, solgte Dissing derfor skolen videre til Peder 
Bukh. Da han startede op i 1927, var det med 11 høj-
skoleelever og 6 efterskoleelever. Lidt flere kom til 
i løbet af kurset, men det blev ikke meget bedre de 
næste år.

Skiftet fra højskole til efterskole var ikke Peder Bukhs 
drøm. Derfor solgte han i 1931 til Alexander Jensen. 
Han fortsatte den rene efterskolelinje som Vejstrup 
Ungdomsskole, dog suppleret med velbesøgte korte
kurser i husflid og husgerning for egnens beboere. 

Elevtallet i 30’erne lå mellem 10 og 20, en enkelt 
vinter dog 29 elever. Vinteren 1937-38 med 24 
elever. Fra sommeren 1938 blev skolen lejet ud til 
96 spanske børn, der var ”flygtet” eller blot flyttet 
fra den spanske borgerkrig. De spanske børn havde 
egne lærere med og opholdt sig derfor på Vejstrup 
Ungdomsskole. I vinteren 1938 - 39 blev skolelivet 
genoptaget med 14 elever. 

Den efterfølgende sommer blev skolen udlejet til 
ferieophold for københavnske børn. I 1939-40 blev 
der ikke afholdt skole, og i juni 1940 stod skolen foran 
en tvangsauktion. Igen trådte det lokale bagland til. 

Vejstrup Højskoles Venner under nyt navn, Vejstrup 
Ungdoms- og Højskolekreds, besluttede efter et 
borgermøde og efterfølgende tegning af lokale 
bidrag at købe og istandsætte skolen. Dette arbejde 
blev også i vid udstrækning udført af frivillige.



Fortælletime i den gamle foredragssal

Gymnastikopvisning i 
Svendborg Idrætshal i 1970’erne

Nuværende “Fløjen “ istandsættes
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Fra 3. november 1940 åbnedes skolen derfor igen 
med 30 elever til det første vinterkursus. Et nyt     
forstanderpar Karen Helle og Vagn Christensen var  
med i arbejdet omkring den nye start, og det lykkedes 
for dem at vende den meget negative kurve.

Gymnastik som omdrejningspunkt
I alle årene har gymnastik været en del af skolens 
arbejde, men fra 1940 fik gymnastikken en mere 
central rolle. Med stigende elevtilgang blev der derved 
midler til et af de største byggeprojekter i skolens 
historie. I 1949 – 1950 byggedes nye elevværelser, 
gymnastiksal, foredragssal, køkken samt nye under- 
visningslokaler. I det, der nu fremstår som ”Jylland”, 
“Foredragssal” samt “gl. Foredragssal”, ”Udsigten” 
og ”Grøn” samt gangarealerne deromkring.
Vagn Christensens motto var: ”Kun ved kamp kan 
sejre vindes”. En kamp der handlede om fred og frihed 
i kølvandet på 2. Verdenskrig. En kamp som Vagn 

Christensen også helt privat deltog i, bl.a. ved at huse 
flygtninge i krigens sidste år. Dette motto blev derfor 
indgraveret i den sten, der hænger over skolens 
daværende hovedindgang. Stenen er hjembragt fra 
Danevirke.

Gymnastikkens placering og skolens position som en 
af landets bedste gymnastikskoler er gennem årene 
blevet videreført af skolens personale og bestyrelser.            
I 1961 afløstes Karen Helle og Vagn Christensen af 
Kirsten og Karl Erik Jensen. De var forstanderpar 
frem til 1971. I denne periode steg elevtallet lidt, og 
det nuværende “Østerled” blev bygget som ny pige-
fløj.Drengene boede stadig på “Jylland”.

Afgangsprøver på Vejstrup
Sidste halvdel af 60’erne blev også ret skelsættende 
for efterskolerne generelt. Indtil 1970 var alle efter- 
skoler prøvefri, men efter flere års debat internt i 
efterskoleverdenen enedes man i 1970 om at søge 
Undervisningsministeriet om lov til at afholde 
prøver som i folkeskolen. Dette blev derfor muligt fra 
1971 – dog ikke realeksamen.  Fra 1976/77, hvor real-
eksamen blev afskaffet og erstattet af folkeskolens 
afsluttende prøver, blev der ligestilling mellem efter-

skoler og folkeskoler med hensyn til afvikling af 
prøver. Dette betød også, at antallet af efterskoler        
steg fra ca. 100 skoler i 1970 til nuværende 246 skoler. 
Og elevtallet steg fra ca. 7.000 elever til dagens 
28.800.
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Vokseværk
I 1971 fratrådte Kirsten og Karl Erik Jensen stillingen, 
da Karl Erik fik en tjenestemandsstilling som organist 
i Slagelse. Det nye forstanderpar blev Else og Hans 
Mortensen. Else med rødder i efterskoleverdenen 
fra Himmerlands Ungdomsskole i Års. Hans med 
opvækst og rødder i Argentina. De fungerede som 
lederpar i mere end 25 år. I denne periode voksede 
elevtallet væsentligt, og bygningsmæssigt blev 
skolen forøget med “Pavillion” og mellemgang til 
“Østerled”, ny gymnastiksal (nuværende spisesal), 
ny idrætshal og nye elevværelser; først “Borgen” og 
et par år senere “Klippen”. En del af disse byggerier 
blev til ved hjælp af skolens bygge/anlægs-valghold, 
som var oprettet i 1983.
I 1981 startede skolens Lillehold, et udtaget hold 
bestående af tidligere Vejstrupelever,  som fik 
navnet “Lillehold” fordi antallet af gymnaster var 
mindre end elevholdet. Fra 1. januar 1997 afløste Esben 
Jensen Else og Hans som leder af skolen. Skolen var 
nu vokset til 172 elever og var en af landets største 
efterskoler, stadig med gymnastikken som et væsentligt 
særkende. I de følgende år udbyggedes faciliteter 

til gymnastikken med ny gymnastiksal, lille spring-
sal og senere en større springsal, samt ombygning af 
daværende gymnastiksal til nuværende køkken og 
spisesal. 

Udover gymnastikken blev der fra 2008 endvidere 
også fokuseret på at fagligheden var i orden, bl.a. 
ved linjeopdelt undervisning og større fokus på 
teamsamarbejde. Endvidere kom der fokus på, at 
skolens grundlæggende værdier blev synliggjort 
gennem undervisning og samvær.

I 2010 blev det besluttet at ændre skolens navn til                
Vejstrup Efterskole. Den væsentlige begrundelse for 
dette navneskifte var, at man ofte blev forvekslet 
med de kommunale ungdomsskoler.

1. april 2015 blev Michael Bjørn ansat som ny leder på 
skolen. Elevtallet voksede til 243 i 2015.
Skolen har senest i 2017 udvidet med ”Kanten”, som er 
et kombineret bevægelseshus til parkour, klatring, wall 
trampoline og med et skaterområde samt fornyede 
udendørsfaciliteter.

VIDSTE DU
Klokketårnet, som det står i 2017. Klokken er den oprindelige fra skolens start. Den blev frem-
stillet til de første møder på Boltinggaard. Møderne på Boltingaard og de involverede personer 
var foregangsmænd for Ryslinge Valgmenighed, Vejstrup Højskole og Vejstrup Valg-menighed. 
Senere blev klokken brugt i Ryslinge Valgmenighedskirke. Senere igen i en valgmenighed i Sørlund 
på Sjælland, før den ved Karl Erik Jensens indsats igen blev hentet til Vejstrup.

Det store billede, ”Thors fiskedræt”, som hænger i spisesalen er 
malet af Troels Trier i 1939 til Vallekilde Højskole. Efterfølgende 
blev det skænket til Vejstrup Ungdomsskole af Troels Triers søn, 
Holmer Trier. Oprindelig ophængt i den daværende nye gymnastik-
sal, men nu på en fremtrædende plads i spisesalen.



Klokketårnet, som det står i 2017. Klokken er den 

oprindelige fra skolens start.







Højskolevej 49. For en del af jer, der læser dette, vil 
adressen unægtelig fremtvinge et svagt minde, en 
duft – eller måske endda en stærk erindring om et 
knust hjerte, smagen af din yndlingsret fra køkkenet 
eller lyden af fødder, der løber hen over gulvet i gymna-
stiksalen på vej mod et spring.

Men for en helt særlig familie har Højskolevej 49 
haft ekstra stor betydning. Vejstrup Efterskole har 
nemlig været et centralt omdrejningspunkt gennem 
flere generationer hos familien Madsen. 

”Vi fik egentlig ikke et valg. Det lå ligesom bare i kortene, 
at vi skulle på Vejstrup,” husker Bjarne Madsen tilbage. 
Både han og hans tre brødre, Flemming, Carsten og 
Mogens har gået på skolen – ligesom deres far gjorde 
det før dem tilbage i starten af 50’erne. Og derfor blev 
der heller ikke sat spørgsmålstegn ved, at de fire sønner 
også skulle på Vejstrup, selvom det dengang ikke var 

normalt at gå på efterskole. Flemming, der var den 
første til at følge i sin fars fodspor, husker, hvordan 
han dengang var den eneste ud af en årgang på 50 
elever, der skulle afsted:

VEJSTRUP; 
DET BLI’R I FAMILIEN

Af Amalie Højgaard



”Vi fik egentlig ikke et valg. Det lå ligesom 

bare i kortene, at vi skulle på Vejstrup.” 

- Bjarne Madsen

Alle gutterne på gangen 
med Bjarne i midten, 

Øverste 
Jylland 1980-81

Arbejdsuge på Vejstrup 
fra Bjarnes tid - drengene hjælper 
med at lægge fliser ned til boldba-
nen, hvor gangen til hallen er nu, 

1980-81

Flemming og 
værelseskammerat 

i 1979

Håndbold Fynsmesterskabs 
finale 1979, hvor Flemming 

havde håndbold på skemaet

Værelserne på Jylland i 
1979, Flemmings tid 

på Vejstrup

Bjarne på sit værelse 
på Øverste Jylland, 

1980-81
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”Det var dyrt at gå på efterskole. Og de fleste tænkte 
nok, at det var et sted for børn, der ikke kunne opføre 
sig ordentligt eller mistrivedes.”

I en periode på syv år gik alle fire brødre på Vejstrup. 
Fælles for dem alle er, at tiden på Vejstrup huskes 
som noget helt særligt. Storebror Flemming gik på 
skolen i 78/79 og Mogens var den sidste i søskende-
flokken til at have sin gang på skolen i 85/86. Bjarne 
havde glæde af at gå der i to år på årgang 79/80 og 
80/81. Hans værelse lå på drengefløjen, der dengang 
var Jylland. Og når han taler om sin tid som knægt 
på skolen, er tonen i høj grad præget af nostalgisk 
stolthed:
”Det har altid været en stor og fantastisk begivenhed 
for mig at kigge tilbage på. Det var en tid, hvor der 
skete så mange gode ting. Derfor havde mine egne 
børn heller ikke noget valg: De skulle på efterskole – 
men de fik selv lov til at vælge, hvor de ville hen.”

Frankie goes to Hollywood, 
et ødelagt tæppe og Nutella
For Bjarnes datter, Johanne Asta Madsen, var det 
nærliggende at vælge Vejstrup, da hun skulle på   
efterskole. Det var tæt på bopælen på Fyn, havde 

et godt ry og gav mulighed for at holde efterskole-  
venskaberne ved lige efterfølgende. Og så talte 
muligheden for at komme på Lilleholdet bestemt 
også i Vejstrups favør. Både Johanne, hendes far, 
Bjarne, og Carsten og Mogens fik da også glæden af 
at forlænge efterskole-boblen lidt længere og gå på  
Lilleholdet efter deres år på skolen. 

Uanset hvilket medlem af familien Madsen, der taler 
om tiden på Vejstrup, er fællesnævnerne socialt 
sammenhold og VUS-ånden klare overskrifter. Men 
selvom fællesskabet har været et gennemgående 
tema for alle årgange, er det tydeligt, at der alligevel 
er sket meget med Vejstrup gennem tiderne.
Bjarne beretter med stor indlevelse om drenge- 
værelset, der på bedste flipper-manér var plastret 
til med gamle musikplakater af musik-idolerne Pink 
Floyd, Bob Marley og et stort partisanertørklæde. 

Carsten og Flemming mindes, hvordan de med      
klaprende tænder tog turen ned i kælderen under 
Jylland, hvor det eneste fællesbad for drengene gav 
risiko for forfrosne tæer, når de stod få centimeter 
over jorden på det kolde stengulv. 
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Og Mogens husker, hvordan tonerne af Frankie Goes 
til Hollywood, Dire Straits og Depeche Mode var sound-
tracket på 4-mandsværelset, hvor et gulvtæppe led en 
grusom skæbne, da det blev overdynget med shampoo 
og aldrig blev rent igen. ”Depositummet var nok røget, 
hvis værelset skulle være beboet igen,” som Mogens 
bemærker det, da han forklarer, at de blev de sidste 
til at bo bag den brune trædør med revner på underste 
Skansen.
Det skal forblive uvist, om det er de stereotypiske 
opfattelser af forskellen på piger og drenge eller slet 

og ret årenes gang, der har været mest udslagsgivende. 
Men der så tydeligvis væsentligt anderledes ud på 
Østerled i 11/12, når Johanne forklarer om udsmyk-
ningen på pigefløjen:
”På vores skabe hang der udklip af udsagn om gode 
ting i livet – det kunne for eksempel være ’Nutella’ 
eller ’Når du vågner, og solen skinner i dit ansigt’. Vi 
gjorde også meget ud af at pynte gangarealet op og 
havde en kæmpe væg fyldt med te-breve, fra når vi 
drak Pickwick. Der hang også plakater af blandt andre 
Lady Gaga og Beyoncé.”
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Tiderne – og reglerne - skifter
Men det er mere end bare musik-idolerne, der ændrede 
sig i løbet af tre årtier. For mens Johanne frit kunne 
besøge drengeværelserne i størstedelen af døgnets 
timer, husker hendes farbrødre tydeligt, hvordan der 
tilbage i slutningen af 70’erne og i 80’erne var nogle 
temmeligt strikse regler, de unge mennesker skulle 
indordne sig under:

”Det var strengt forbudt at opholde sig på pige-
gangene. Dengang var der en skarp opdeling mellem    
piger og drenge, også når det gjaldt gymnastik-
træningen. Derfor var den ugentlige aften med 
folkedans et klart højdepunkt, fordi vi kunne være 
tæt på pigerne,” husker Mogens tilbage med et smil 
på læben. Den skarpe opdeling er én af de ting, der 
har ændret sig, fortæller Johanne:

”Mit ophold var nok meget anderledes fra min farfars, 
fars og farbrødres. Vi havde åben gangtid indtil cirka 
21.30 og måtte også være på hinandens værelser. Jeg 
ved, at der var andre efterskoler, hvor det var opdelt, 
men Vejstrup var ret large omkring det – og det var 
jeg vildt glad for.”

Opdelingen af piger og drenge var slet ikke noget, 
der kunne gøres et problem ud af, dengang Johannes 
farfar var elev på skolen i starten af 50’erne. Han gik 
bort i foråret 2017, men Bjarne husker farens små 
anekdoter:
”I hans tid gik drengene på skolen på én tid af året, 
og pigerne en anden, så der var kønnene helt adskilt. 
Min far har også fortalt, hvordan de dyrkede deres 
egne grøntsager på marken nede bagved skolen, 
og de syntes vist, at der var lige rigeligt med kål på 
menuen. Og så var det sådan noget med at løbe 
lange ture inden morgenmaden, lidt som i militæret. 
De havde også gymnastiktimer, men ikke i samme 
udstrækning som i dag,” fortæller Bjarne og tilføjer, 
at han faktisk aldrig har fundet ud af, hvordan hans 
far endte på Vejstrup.

Og selvom reglerne var mere lempelige i deres tid 
end i deres fars, er det alligevel noget af det, der godt 
kunne skabe lidt frustrationer, når de kigger tilbage:
”Da jeg gik der, måtte vi ikke forlade skolen, så der 
var ikke noget med at tage hjem og træne. Man 
skulle være på skolen. Jeg husker, at jeg var ked af at 
sige farvel til dem, jeg spillede håndbold og fodbold 
med derhjemme. Men jeg fandt heldigvis hurtigt ud 
af, hvor fedt det var med fælleskabet på Vejstrup,” 
fortæller Flemming. 
I de mellemliggende godt 30 år fra de fire brødre gik 
på Vejstrup, og til det var Johannes tur, nåede skolen 
næsten en fordobling i antallet af elever fra omkring 
120 til 200 elever. Og en stor del af skolens rammer 
er også blevet fornyet – hvis brødrene Madsen i dag 
sætter sig til rette til en omgang af køkkenets boller 
i karry, indtager de herlighederne i det, der tilbage i 
deres tid var gymnastiksalen.

Et fælles omdrejningspunkt
De fire Madsen-brødre endte på Vejstrup, fordi deres 
far selv gik på skolen tilbage i starten af 50’erne. Nogle 
gange kan den slags tilfælde blive meget definerende 
for resten af tilværelsen, som det gjorde det for 
deres familie. Både Bjarne, Carsten og Mogens brugte 
efterfølgende en årrække af deres liv på at være en 
del af Lilleholdet. Og sidenhen er alle deres børn også 
blevet beriget med et eller flere efterskoleår.

For Mogens blev det ekstra livsdefinerende, at han 
endte på Vejstrup. Han blev nemlig senere ansat på 
skolen, hvor han blandt andet underviste i gymnastik 
og i flere år også boede i en af skolens tjenesteboliger. 
I den periode besøgte brødrene ham privat på skolens 
grund og bevarede på den måde tilknytningen til 
skolen i højere grad, end det er de fleste forundt. Og 
for Mogens selv er Vejstrup en kæmpe del af hans 
identitet, selvom han i dag arbejder og er bosat i Tønder.
”Jeg har jo levet det halve af mit liv på den skole. 
Det fylder rigtig meget i hele mit liv, og jeg har taget 
meget med mig videre fra min tid på Vejstrup. 
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”VI ER NOK UBEVIDST 
KOMMET TÆTTERE 
PÅ HINANDEN SOM 
BRØDRE PÅ GRUND 

AF VEJSTRUP,” 
CARSTEN

”JEG HAR TIT TÆNKT PÅ, 
AT JEG VAR STOLT OVER 

AT GÅ PÅ VEJSTRUP.” 
FLEMMING

”MINE BØRN 
SKAL OGSÅ GÅ 

PÅ EFTERSKOLE.” 
JOHANNE

”VEJSTRUP 
ER BARE… 

VIRKELIG GOD.”
JOHANNE

”JEG HAR JO LEVET
 DET HALVE AF MIT LIV 

PÅ DEN SKOLE.” 
MOGENS

Hvis man tager min familie, mit arbejdsliv og mit 
følelsesliv, så står Vejstrup i midten af det hele,” 
fortæller han. Udover at Vejstrup pludselig også fysisk 
blev rammen omkring familiebesøg, når familien var 
samlet hos Mogens, har interessen for gymnastikken 
og familiens tilknytning til Lilleholdet også betydet, 
at skolen har givet dem noget at være fælles om. ”Vi 
er nok ubevidst kommet tættere på hinanden som 
brødre på grund af Vejstrup,” siger Carsten. 

Stolt af at være fra VUS
Der har i tidernes løb unægteligt været en del elever 
med efternavnet Madsen på Vejstrup Efterskole. 

Men der er ingen tvivl om, at netop denne familie 
Madsen har et helt særligt forhold til Højskolevej 49 
– og fælles for dem er den stolthed, de har følt, når 
de rundt omkring i verden udenfor har kunnet sige, 
at de har gået på Vejstrup Efterskole.

”Jeg har tit tænkt på, at jeg var stolt over at gå på Vejstrup. 
Det er en traditionsskole, der er respekteret og har 
et godt ry. Jeg har da også selv spurgt mine børn, om 
de ville gå der, men de havde lyst til noget andet. 
Men jeg er sikker på, at vores børnebørn også bliver 
spurgt, om ikke de vil på Vejstrup,” griner Flemming. 

Og niecen Johanne, der i dag er 21, har da også en klar 
holdning til, hvad hun gerne vil præge sine børn til, 
når den tid kommer: 
”Mine børn skal også gå på efterskole. Jeg vil gerne 
have, at de oplever efterskole- og gymnastikfælles-
skabet, på samme måde, som mine forældre ville 
have det for mig,” siger hun.

Og hendes afsluttende ord rammer måske ganske 
simpelt og præcist ind i essensen af det hele:
”Vejstrup er bare… virkelig god. Det er et sted, jeg 
enormt godt kan lide at være. Jeg føler mig hjemme 
der.”



LILLEHOLDET FORLÆNGER 
EFTERSKOLE-BOBLEN

Af Amalie Højgaard

I 1981 opstod Lilleholdet – et hold for udtagede gymnaster og tidligere elever - på Vejstrup 
Efterskole. Siden har hundredvis af unge mennesker fået muligheden for at repræsentere 

skolen udadtil både i Danmark og i udlandet. Men hvad er det egentlig Lilleholdet kan?
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For de fleste efterskoleelever er der en naturlig af-
grænsning på et år eller to på den række af oplevelser, 
der som billeder på en kamerarulle så fint bliver rullet 
sammen til en samling af minder og gemt væk i 
hjertet, på hylden eller i skuffen, når efterskoleop-
holdet ophører.

Men på Vejstrup er der en anden mulighed. Lille-
holdet giver nemlig eleverne mulighed for at dyrke 
fællesskabet og deres passion for gymnastikken på 
Vejstrup og forlænge efterskole-boblen, i op til flere 
år efter de har færdiggjort afgangsprøverne og er 
flyttet ud af efterskoleværelserne.

21-årige Mikkel Pilegaard Frandsen gik på Vejstrup 
i 12/13, og han er helt klar i mælet, når han bliver 
spurgt om, hvorfor han gik til udtagelse på Lillehold-
et og sidenhen brugte tre år ved siden af gymnasiet 
på at træne og turnere med holdet:
”Det er et kæmpe privilegie at være en del af Lille-
holdet, og at skolen på den måde holder fast i gamle 
elever. Det er virkelig unikt, og hvis du spørger mig, 
er der ikke andre efterskoler, der har noget, der kan 
måle sig med Lilleholdet.”

Derfor blev Mikkel også ekstra beæret, da han trods 
sin unge alder blev kontaktet af Vejstrup for at høre, 
om han ville være træner i den nuværende sæson. 
Det var en mulighed, han var nødt til at gribe, efter 
også at have tjekket et begivenhedsrigt rejseår med 
Verdensholdet af på sin bucket list.

Fantastiske ambassadører
Michael Bjørn har gennem de sidste 2½ år fulgt Lille-
holdet på tætteste hold som forstander på Vejstrup 
– men han har egentlig fulgt med i mange flere år. 
Både på grund af sin tilknytning til gymnastikmiljøet 
og den detalje, at hans tre sønner alle er både tidligere 
Vejstrupelever og gymnaster på Lilleholdet. Og han 
er ikke i tvivl om, hvorfor Lilleholdet skal være der:
”Det primære formål med holdet er, at vi gerne vil 
bidrage til, at de unge mennesker er en del af et 
samvær og socialt liv, der ligger udover skolen, når 
de starter på en ungdomsuddannelse. Mange op-
bygger også et stærkt netværk omkring andre gym-
naster, som de kan drage nytte af i mange år efter,” 
fortæller han.

Men udover at bidrage til de unges personlige og 
talentmæssige udvikling, er der også en uvurderlig 
PR-værdi i skolens tidligere elever, når de tager ud 
som optrædende ambassadører for Vejstrup. Og når 
Lilleholdet tager på turné rundt i landet i foråret, 
modtager skolen da også ofte henvendelser fra inter-
esserede forældre og elever, der er blevet opmærk-
somme på, præcis hvor meget den gymnastikgale 
traditionsskole i en lille flække på Sydfyn har at byde på. 

For at blive en del af Lilleholdet skal de tidligere elever 
til udtagelse. Det sker hvert år i august, hvorefter 
holdet bliver sat af både instruktører fra skolen og 
eksterne personer fra gymnastikmiljøet. Holdet 
samles så til træning cirka en weekend om måneden 
på Vejstrup og har omkring 10 opvisninger i løbet af 
en sæson, hvoraf størstedelen ligger i forårets 
Danmarksturné.

Og det kræver mere end bare talent at blive udtaget 
til Lilleholdet. Der er nemlig et ganske særligt kriterie, 
der frem for alt skal opfyldes, fortæller Rikke 
Christiansen, der var instruktør i otte år fra ’1999 til ’07:
”Der er jo ikke andet end gode elever på Vejstrup,” 
smiler hun, ”men vi havde et skarpt blik på, hvorvidt 
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de udtagede elever også var gode ambassadører for 
skolen. Så det kræver mere end bare talent at komme 
med på holdet. De er trods alt ude og repræsentere 
Vejstrup og er ansigterne udadtil.”

Fællesskab og oplevelser for livet
I årenes løb har ambassadørerne fra Lilleholdet også 
fået mulighed for at repræsentere skolen og sprede 
glæde andre steder end i Danmark. Med jævne mellem-
rum rejser Lilleholdet nemlig til udlandet og har 
blandt andet besøgt så eksotiske destinationer som 
Uganda, Argentina, USA og senest også Cuba. 
”Min tur til Uganda var et kæmpe højdepunkt i tiden 
på Lilleholdet. Det er virkelig fantastisk at have et 
bagland og en efterskole, der går ind for, at vi skal 
afsted på en tur, hvor vi har mulighed for at lave fed 
gymnastik og inspirere andre til at lave gymnastik 
for sjov. Det gjorde virkelig indtryk at få lov til at 
vise vores glæde ved gymnastikken i en kultur, hvor 

konkurrence og et mål om at nå til OL kan overskygge 
selve glæden ved sporten,” fortæller Mikkel Pilegaard.
Også Line Hovgaard, der var en del af Lilleholdet i 
perioden ’03-’06, mindes sin udlandstur til Argentina 
som noget helt særligt:

”Det var den vildeste oplevelse. Jeg fik lov til at 
opleve en del af verden omgivet af de ting, jeg havde 
allermest kær: gymnastikken, instruktørerne og 
mine venner. Det gav et sus i maven, når vi gik på 
gulvet for at vise, hvad vi kunne i dansk gymnastik. 
Det var gennemsyret af følelsen af fællesskab.”

Og netop dén følelse af fællesskab har i tidernes 
løb betydet, at mange elever er blevet hængende 
mange år på Lilleholdet. I dag er det normalt, at de 
fleste bliver i to-tre år, mens de fuldfører deres ung-
domsuddannelse. I nogle tilfælde har fællesskabet 
dog bidt sig så hårdt fast, at enkelte nærmest måtte 
smides af holdet til sidst for at sikre udskiftning, 
fortæller Rikke Christiansen. Men gymnasternes lyst 
til at være på holdet i flere år, gav også instruktør-
gerningen en ekstra dimension:
”Det var fantastisk at følge de her unge mennesker 
gennem flere år. Det var kæmpestort at få lov til at være 

en del af deres liv – og at se dem vokse, mens man 
havde dem. Og selvom jeg ikke er en del af Vejstrup 
mere, så banker mit hjerte stadig for Lilleholdet.”



“Det er et kæmpe privilegie at være en del af Lilleholdet, 

og at skolen på den måde holder fast i gamle elever. 

Det er virkelig unikt.” 

- Mikkel Pilegaard

CUBA 2017
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“Selvom jeg ikke er en 
del af Vejstrup mere, 
så banker mit hjerte 

stadig for Lilleholdet.”
- Rikke Christiansen
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Skuffelse på spil
For udenforstående kan det måske virke i modstrid 
med efterskoleånden at have en konstellation, hvor 
tidligere elever skal til udtagelse, og hvor kun en del 
af aspiranterne slipper gennem nåleøjet og får en 
bid af den helt særlige magi, der nærmest synes at 
være forbundet med Lilleholdet. 

Men Line Hovgaard har oplevet begge sider af dén 
sag, for hun blev nemlig ikke udtaget det første år, 
hun søgte. ”Selvfølgelig var jeg skuffet, men der havde 
været en god stemning til udtagelsen, selvom vi 
konkurrerede mod hinanden. I afslaget fik jeg besked 
på, hvad jeg skulle arbejde videre med, og så havde 
jeg et mål for, hvad jeg skulle klø på med til året efter. 
Og så kom jeg på holdet,” fortæller hun.

Mikkel Pilegaard var heldig at blive udtaget allerede i 
første hug, og i dag er han en del af processen i rollen 
som instruktør. Han er helt overbevist om, at det er en 
fordel at have været en del af gymnastikmiljøet, når 
man står over for ikke at blive udtaget.

”Jeg synes, der er en særlig kultur omkring gymnastik-
ken, hvor vi er gode til at lade andre komme til. Som 
instruktører sørger vi for, at udtagelsen skal være 
en god træningsweekend for alle, hvor de får lov til 
at vise, hvad de kan. Nogle bliver sorteret fra, men 
der er god læring i, at man kan gå derfra med en god 
fornemmelse, selvom man ikke er blevet udtaget.”

Og dén betragtning er forstander Michael Bjørn enig i.
”Det med at blive valgt til og fra er noget, de unge 
mennesker vil møde fremadrettet i deres liv, så vi 
synes, det er vigtigt at lære dem at være til stede 
i det. Vi ved, at de bliver skuffede, når de ikke bliver 
udtaget, så som skole er vi med til at italesætte, at 
det gøres på en etisk forsvarlig og ordentlig måde. 

Og vi stiller os til rådighed til en samtale, hvor vi tager 
en snak med gymnasterne, om hvordan de kan arbejde 
videre med deres gymnastiske færdigheder og eventuelt 
blive udtaget til holdet året efter.”
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Lilleholdets boble
Da Vejstrup i 1981 startede med at have et hold af 
tidligere elever, der rejste ud i verden og dyrkede gym-
nastikken, var det det første af sin slags i Danmark. 
Med rollen som firstmover har Vejstrup og   Lilleholdet 
derfor også haft en særlig status og et godt ry i gym-
nastikmiljøet i mere end 35 år. Og med kun få år med 
pauser undervejs, har der været et væld af gymnastik-
elskende unge mennesker, som siden har kunnet 
bryste sig af at have været en del af det traditionsrige 
Lillehold. 

”Det har virkelig været specielt at få lov til at få et 
fællesskab på tværs af årgange. Det er noget helt 
særligt for Lilleholdet. Man får lidt af den efterskole-
stemning, som mange andre drømmer om bare lige 
én weekend mere af,” siger Mikkel Pilegaard.

Og den famøse efterskole-boble er også dominerende, 
når 32-årige Line Hovgaard tænker 13-14 år tilbage: 
”Lilleholdet gav mig en lille fornemmelse af at gå på 
efterskole igen, når vi mødtes til træning den ene gang 
om måneden. Alle talte med alle, og aldersforskellen 

betød ikke noget. Jeg stoppede senere med at dyrke 
gymnastik, fordi det fyldte for meget, men jeg kan 
stadig savne Lilleholdet og at komme ned på 
Vejstrup og lave gymnastik i dag. Det var altid en 
positiv og fed oplevelse, og jeg kan helt få tårer i 
øjnene, når jeg tænker på det,” siger hun.

De positive tilkendegivelser, der strømmer ind fra 
tidligere Lilleholds-gymnaster, når de skal sætte 
ord på, hvad Vejstrup og Lilleholdets indsats for at 
styrke gymnastikken og fællesskabet udover efter-
skoleopholdet har betydet for dem, er da også noget, 
der gør indtryk på forstanderen:
”Det er jeg både ydmyg og stolt over. Det er dér, hvor 
vi virkelig lykkes: Når vi er med til at sætte spor og 
give dem noget, der har betydning for dem, også når 
de er færdige på skolen. Det kan jeg også godt blive 
berørt over,” siger Michael Bjørn.
Og for nogle, som Mikkel Pilegaard, har Vejstrup og 

Lilleholdet været en del af afsættet for en fremtid, 
der hænger uløseligt sammen med gymnastik: ”Jeg 
kommer til at definere mig selv som gymnast mange 
år ud i fremtiden. Og jeg kommer til at være træner, 
til jeg sidder i en kørestol!” griner han.
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Jeg kendte godt til skolen og nogle af lærerne, da jeg startede 
på Vejstrup, men derfor var jeg alligevel meget nervøs, da 
jeg sad i bilen på vej til skolen med alle mine ting i bagage-
rummet. En nervøsitet, der slet ikke var nogen grund til, 
fandt jeg senere ud af. Jeg har ikke en eneste gang fortrudt 

mit valg om at tage på Vejstrup. Jeg tænker tilbage på året dagligt. Jeg har fået så mange venner og et      
netværk rundt i landet, jeg aldrig ville have kunnet få ellers - også gymnastisk forbedrede jeg mig meget det 
år. Det er utroligt, hvordan et enkelt år kan forandre resten af ens liv. Når jeg tænker tilbage på Vejstrup, ser 
jeg ikke andet end smil, både hos lærere og elever. Jeg nyder at komme tilbage og besøge skolen! Jeg har fået 
så meget med i bagagen fra Vejstrup: venskaber, uundværlige evner, en kæreste og ikke mindst en masse 
viden om mig selv.        Jeppe Parsberg, elev 15/16

Mit år på Vejstrup berigede mig med den fedeste følelse 
hidtil – følelsen af at være en del af noget stort og stærkt; 
et fællesskab. På trods af forskelligheden og de forskellige 
interesser, vi alle havde, så bandt rammerne og gymnastikken 
os sammen.

Jeg tog fra Vejstrup med en bagage, som var vokset på alle måder, men især personligt. Det at være væk 
hjemmefra, væk fra familien og at bo blandt jævnaldrende, ens nye venner/veninder, gav mig et ansvar. Et 
ansvar hvor jeg lærte, ikke kun at tage hånd om mig selv, men også om andre. En kompetence jeg ikke ville 
være foruden.                       Johanne Nørby, elev 08/09

PÅ VEJSTRUP 
VAR DER ALTID LIDT MERE AF DET HELE!

PÅ VEJSTRUP 
VAR DER ALTID FÆLLESSKABSFØLELSE.



31

PÅ VEJSTRUP
VAR DER ALTID 
LIV OG LATTER!

Mit år på Vejstrup var fyldt med nye oplevelser og spændende mennesker. Et år, hvor jeg fik lov at udvikle 
mig i gymnastikken og dansen, men også hvor mine sociale kompetencer fik lov at udfolde sig ved at være 
omgivet af skønne, sjove og ikke mindst meget forskellige mennesker hele døgnet rundt. Vi levede i vores 
egen lille boble, og jeg længtes hurtigt efter at komme tilbage til skolen, de sjældne gange jeg var hjemme. 
Det var 10 måneder, der har givet mig venskaber fra alle Danmarks kanter, og nogle af dem, ved jeg, er for 
hele for livet! Opvisninger, K-holdshygge, fritimer, skitur, engagerede lærere, elevfester og mange andre 
fantastiske minder gav Vejstrup mig, og det er altid en fornøjelse at ”komme hjem” igen.
             Signe Andrea Nielsen, elev 15/16
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At tage afsted på Vejstrup efterskole var for mig som at 
tage mod det ukendte, ud på en rejse, man ikke fra starten 
vidste, hvor ville føre hen. 
Jeg var spændt og måske lidt usikker på, hvad der skulle ske. 

Hvad jeg ville blive mødt af?  Hvordan ville mit liv ændre sig?
For mig blev mødet med det ukendte en rejse ud i livet fyldt med glæde og fællesskabsfølelse og en fantastisk 
oplevelse af at kunne stå på egne ben. En oplevelse som har været med til at udvikle min selvstændighed og 
et positivt selvværd med troen på, hvem jeg er.         
        Stine Stenmann Lund, elev 91/92 og 92/93

Ja, ja vi har alle været der: Den sidste dag i vores liv. Domme-
dagen. Afskeden. Den sidste dag på Vejstrup. Snotstrømmen 
og grædekoncerten foran forældrene. Efter hjemkomsten 
gik der ikke lang tid før, at man blev ramt af den. Ja, I husker den 
nok alle - Stilheden. ’Stilheden efter stormen’. Vi følte for 
en stund, at alt hvad vi havde investeret af tid og kræfter 

det sidste år, pludselig var forduftet. Det tog sin tid, men før eller siden blev det klart for os alle – vi var kommet 
videre. Ikke fordi vi havde glemt de stærke venskaber fra efterskolen. Nej, men vi var rykket videre ind i nye 
omgangskredse og venskaber. At dette kunne lade sig gøre, skyldes i høj grad en færdighed, som vi alle fik 
styrket på Vejstrup: Det åbne sind for vores medmennesker.                 Mikkel Pilegaard Frandsen, elev 12/13

PÅ VEJSTRUP 
VAR DER ALTID GANG I DEN, 

ENERGISKE UNGE MENNESKER OG 
DYGTIGE OG ENGAGEREDE LÆRERE. 

PÅ VEJSTRUP 
VAR DER ALTID EN BRÆNDENDE LYST 

TIL AT ENGAGERE SIG I FÆLLESSKABET – 
OG DEN HÆNGER VED. 
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DET VAR ÉN LANG 
FORNØJELSE, 

FOR PÅ VEJSTRUP 
VAR DER ALTID NYE 

OPLEVELSER, HYGGE 
OG MASSER AF VENNER.

Den følelse man har, når det endelig er blevet søndag, og man snart skal hjem til skolen igen. Følelsen begynder 
allerede, når man pakker. Sommerfuglene i maven, forventningens glæde, det kan kun gå for langsomt.
Man møder de første venner, når man stiger på bussen sammen. Langsomt bliver bussen fyldt op med glade 
og snakkesalige efterskoleelever. Der deles kys og kram ud, og små og store oplevelser bliver delt. 
Når man kommer over på skolen, smider man hurtigt tasken ind på sengen og løber ud for at tjekke, hvem der 
er kommet tilbage. Alle skal hilse på alle inden sengetid, og måske kan man lige nå en pizza fra Hindenburg.
Mandag morgen vågner man ved siden af sin roomie og følges over til morgenmaden, som nydes sammen 
med K-holdet. Hverdagen er begyndt… men det var ikke en hvilken som helst hverdag.            
                     Sebastian Sølyst, elev 16/17







VEJSTRUP I FULD FART FREM OG 
MED RESPEKT FOR TRADITIONERNE
af Michael Bjørn, forstander

Med sine 150 år er Vejstrup Efterskole en traditionsrig efterskole, som i 
årenes løb har gennemlevet mange forskellige faser, men som altid har 

været i stand til at imødekomme de forskellige udfordringer, som årene har bragt. Efterskolerne 
er som skoleform populære som aldrig før, og Vejstrup fremstår som en populær og attraktiv 
efterskole for nutidens unge i et spændende samspil mellem tradition og fornyelse. 

Det Grundtvig Koldske arvegods
Vi er med andre ord stolte af vores Grundtvig/Koldske arvegods, men der er alt andet lige 
løbet noget vand i åen de sidste 150 år. Ikke desto mindre mener vi, at mange af de Grundtvig/
Koldske tanker har mindst lige så stor værdi i dag, som de havde dengang:
� I en tid, hvor flere og flere både lande og enkeltpersoner lukker sig om sig selv og har nok 
 i sig selv, er der mere end nogensinde brug for fællesskabet.
� I en tid hvor der fra alle sider bliver snakket om faglighed, er det vigtigere end nogensinde, 
 at fagligheden kombineres med oplysning om livet – at den perspektiveres.
� I en tid hvor ensretningen og troen på det perfekte liv lovprises, er det vigtigt med frisind 
 og bevidstheden om, at det ikke er det perfekte liv, der gør os lykkelige.
� I en tid hvor der fokuseres meget på at tilegne sig faglig viden, er det vigtigt at tænke på, 
 at mennesket ikke er en abekat, der kun kan lire andre af, som Grundtvig udtrykte det. 
 Nej, mennesket er først og fremmest et skabende væsen, og kreativiteten er vigtigt for, 
 at vi kan finde bæredygtige løsninger på mange af de udfordringer, som verden står overfor.
� I en tid, hvor flere og flere bevæger sig for lidt og lever usundt, er det vigtigt, at de unge 
 er fysisk aktive og er bevidste om at spise sundt og varieret, for man ved, at hvis man 
 tillægger sig sunde vaner i ungdomsårene, så forøges chancerne for at få et godt, aktivt 
 og sundt liv markant.
� I en tid hvor der er utrolig stor fokus på lærernes faglighed, skal efterskolens medarbejdere 
 kunne skabe relationer, for man ved, at relationerne mellem lærere og elever er noget af 
 det allervigtigste for, at eleverne lærer noget og udvikler sig til helstøbte mennesker med 
 tro på livet.
� og endelig er det vigtigt, at undervisningen er beåndende, som Kold sagde. Lærerne skal 
 være kommunikerende og autentiske for de unge og være det gode eksempel for eleverne. 
 Herigennem oplever eleverne, hvad et godt og aktivt liv er, hvor der er overskud til at tage 
 sig af andre, fordi man ved, at kun ved at løfte i fællesskab, kan man opnå den værdi-
 skabelse, der skal til for at møde fremtidens udfordringer. 

Og netop fordi mange af de Grundtvig Koldske tanker er modsvaret til mange af nutidens 
udfordringer, er vi på Vejstrup tro mod vores ophav. Det er vi, fordi det har relevans for de 
unge men ind i en anden samtid. Vi må som skole forstå, hvordan disse værdier oversættes 
ind i en moderne kontekst og herigennem bedst muligt ruster eleverne til at trives som aktive 
medborgere i en konkurrencepræget og uforudsigelig fremtid.
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Den fortsatte udvikling af Vejstrup
Det store spørgsmål er således, hvordan efterskolen 
i de kommende år fortsat vil være i stand til at kunne 
udvikle sig som skoleform, men også hvordan Vejstrup 
fortsat vil være i stand til at differentiere sig overfor 
de andre efterskoler i et stærkt konkurrencepræget 
marked.

Vi er derfor konstant optaget af, hvordan vi kan udvikle 
skoletilbuddet, så det på bedst mulig vis imødekommer 
både elevers og forældres behov og ønsker men også 
samfundets krav til de unge, som vi sender videre, 
så de er rustede til at håndtere de udfordringer, som 
livet bringer på en hensigtsmæssig og positiv måde. 

Det gør vi på Vejstrup ved:
a. at udvikle skolen til et professionelt læringsfælles-
 skab og arbejde med udgangspunkt i, hvad man  
 ved, der virker. Mange undersøgelser har påvist, 
 at professionelle læringsfællesskaber på en 
 markant måde kan forbedre elevernes udvikling 
 og læring (Dufour & Fullan, 2013).
b. med udgangspunkt i det professionelle lærings
 fællesskab at tage udgangspunkt i hver enkelt 
 elev og de udfordringer, som vores unge kæmper 
 med for herigennem at ruste dem til fremtiden, 
 både fagligt, socialt og sundhedsmæssigt.

Professionelle læringsfællesskaber
Som skole skal vi kunne dokumentere, at vi løfter 
eleverne fagligt og menneskeligt, og eleverne skal i 
stigende grad have gode karakterer for at komme ind 
på den ungdomsuddannelse, de ønsker. På Vejstrup 
bestræber vi os på at anvende den nyeste viden om, 
hvad der virker med henblik på at imødekomme de 
krav. Vi ønsker med andre ord at have en forsknings- 
og vidensbaseret strategi for, hvordan vi løfter ele-
verne fagligt, personligt og sundhedsmæssigt. Det 
er grunden til, at vi ønsker at skabe et professionelt 
læringsfællesskab på Vejstrup.
Professionelle læringsfællesskaber er samstemmende 

karakteriseret ved at være institutioner, som forbedrer 
elevernes præstationer, trivsel og tilfredshed markant. 
Udviklingen af professionelle læringsfællesskaber 
har herudover også vist sig at styrke trivslen og job-
tilfredsheden blandt skolens medarbejdere (Dufour 
& Fullan, 2013).

Et læringsfællesskab er karakteriseret ved en fælles 
mission, vision og fælles værdier. Der er fokus på en 
samarbejdskultur om hver enkelt elevs læring. Ele-
verne er aktive i læringssituationerne snarere end 
at sidde og modtage undervisning, og endelig er der 
konstant fokus på hver enkelt elevs læring og ud-
vikling.

I et læringsfællesskab ses skoleledelse og medar-
bejdere som løsningen på de uddannelsesmæssige 
udfordringer. Der arbejdes kontinuerligt og med ud-
gangspunkt i de menneskelige ressourcer på at tilbyde 
læringsaktiviteter, som sikrer hver enkelt elevs 
læring og trivsel bedst muligt (Fullan, 2014). Det 
bliver herved en fælles organisatorisk forpligtelse, at 
hver enkelt elev lærer mest og bedst muligt.

For at det kan være et fælles ansvar, at hver enkelt 
elev får optimale læringsbetingelser, må der i teamet 
omkring eleven sættes præcise og målbare mål, og 
det skal være hele teamets opgave, at eleven når de 
samlede mål for læring og udvikling. Herunder må 
skolen stille værktøjer til rådighed for teamet, som 
sikrer en systematisk opsamling af viden om den enkelte 
elevs læring og udvikling (Fullan, Hill, Crevola 2006). 

Vejstrups professionelle læringsfællesskab
I udviklingen af Vejstrups skoletilbud er der de seneste 
år blevet arbejdet intenst og målrettet på at udvikle 
et professionelt læringsfællesskab med henblik på 
at styrke hver enkelt elevs læring, personlige ud-
vikling og sundhed bedst muligt. 
Det har vi gjort ved at udvikle en fælles vision for 
skolens pædagogiske praksis, hvor der arbejdes ud 
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fra de samme læringsstrategier, og hvor ansvaret 
nu er hos det team, der i fællesskab er ansvarligt for 
elevens samlede læringsudbytte og udvikling. Der 
sættes herudover personlige mål for hver enkelt elevs 
læring, og det er en fælles opgave for lærerteamet i 
samarbejde med eleven at sørge for, at målene nås. 
I den boglige undervisning er ansvaret hos klasse-
teamet, i linjefagene er ansvaret hos linjeteamet, 
og i forhold til den personlige udvikling er ansvaret 
i første omgang hos det enkelte kontakthold og den 
enkelte kontaktholdslærer.
Elevernes læring og udvikling er altså både en kollektiv 
og en individuel proces, hvor den enkelte elevs viden, 
meninger og holdninger brydes med fællesskabets 
med fokus på, at eleven lærer at udnytte sit potentiale 
bedst muligt.

Der er i den sammenhæng i fællesskab formuleret 
tre indsatsområder, som vi er enige om og prioriterer, 

ligesom der er udviklet en fælles vision for skolens 
pædagogiske praksis. De tre fælles indsatsområder 
kalder vi læringsperspektivet, dannelsesperspektivet 
og bevægelsesperspektivet.

Læringsperspektivet: Eleverne deltager aktivt i 
undervisningen og tilegner sig stærke studiemæssi-
ge færdigheder. Med henblik på at styrke elevernes 
læring samarbejder vi i teams om elevernes læring, 
og vi sætter løbende mål for og evaluerer elevernes 
læring med henblik på at styrke læringsudbyttet for 
hver enkelt elev.

Dannelsesperspektivet: Eleverne deltager i eft-
erskolens grundlæggende kerneaktiviteter og lærer 
at indgå som individ med respekt for fællesskabet. 
Vi skal som skole sikre, at vi ruster eleverne til at 
modstå de krav og forventninger, som samfundet 
stiller til dem. Det gør vi ved at have en strategi for 
elevernes personlige og sociale udvikling. Her søger 
vi især inspiration i den nyeste teori om en holistisk 
tilgang til udvikling af talent, som skal sikre, at vores 
elever bliver den bedste udgave af sig selv, når deres 
mål og har det godt med det (Henriksen & Hansen, 

2016). Det gør vi, fordi vi grundlæggende tror på, 
at ved at tage hensyn til fællesskabet får man et 
bredere perspektiv, og ofte får man mere igen, end 
man bidrager med (Wenger, 1996).
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Bevægelsesperspektivet: eleverne deltager i 
gymnastikken og andre bevægelsesaktiviteter med 
henblik på at udvikle dansk gymnastik og give eleverne 
en forståelse af vigtigheden af at være fysisk aktive. 
I en tid, hvor flere og flere unge ikke bevæger sig 
nok og dermed pådrager sig livsstilssygdomme, vil 
vi være modtrækket, der bidrager til, at de unge, der 
har været på Vejstrup vedvarende lever et sundt og 
aktivt liv. Vi baserer vores arbejde med fysisk aktivitet 
og sundhed på Aaron Antonovskys teori om menings-
fuldhed, forudsigelighed håndterbarhed med henblik 
på at skabe sammenhæng i de unges liv (Antonovsky, 
1996).

At tage udgangspunkt i hver enkelt elev i 
Vejstrups professionelle læringsfællesskab

Der stilles store krav til nutidens unge, og faktisk er 
der mange unge, som er så udfordrede af et meget 
konkurrencepræget og individualistisk samfund, at 
de ikke er i stand til at imødekomme de store krav, 
der konstant stilles til dem. 

� En foruroligende del af vores unge gennemfører 
 ikke en uddannelse. Vi skal derfor som skole på 
 bedst mulig vis være i stand til ikke kun at for-
 berede dem på at blive optaget på en ungdoms-
 uddannelse men i stedet på, at de bliver i stand 
 til at gennemføre en uddannelse.
� En foruroligende del af vores unge trives ikke og 
 har problemer med selvværd og livsmod. Vi skal 
 som skole derfor være i stand til at støtte de 
 unge, så de udvikler sig og får en tro på, at de 
 kan indfri de krav og forventninger, der er til dem 
 og samtidig have det godt med det.
� En foruroligende del af vores unge bevæger sig 
 ikke nok og lever for usundt. Vi skal derfor som 
 skole være i stand til motivere vores elever til at 
 få en aktiv og sund livsstil.

I Vejstrups professionelle læringsfællesskab arbejdes 
der som tidligere nævnt systematisk og videns-
baseret med læringsperspektivet, altså den enkelte
elevs faglige og studieforberedende udvikling; 
dannelsesperspektivet, altså elevens personlige 
og sociale udvikling; og bevægelsesperspektivet, 
altså den fysiske og sundhedsmæssige udvikling. 
Herigennem mener vi på Vejstrup, at vi er i stand til 
at give eleverne det beredskab, der skal til, for at de 
kan leve et godt og aktivt liv, hvor de for det første 
kan imødekomme de krav, der bliver stillet til dem, 
men hvor de samtidig trives og har det godt med det. 

Det kalder vi med et samlet begreb at styrke elevernes 
VÆREDYGTIGHED.
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Læringsperspektivet: 
Faglighed og kreativitet og at nå uddannelses-
mæssige mål.
At udvikle elevernes faglighed og kreativitet betyder, 
at vi tilbyder boglige, idrætslige og kreative fag på et 
højt fagligt niveau og med udgangspunkt i hver enkelt

 

elevs niveau og læringspræference. Vi involverer 
eleverne i planlægning, gennemførelse og evaluering 
af undervisningen. Det gør vi for at styrke elevernes 
kreativitet, kritiske tænkning og problemløsning.

Personlig og social udvikling
Fællesskab: kontakthold

Arbejdsform: individ – fællesskab
styrkeområder: mod, accept,

vedholdenhed, empati,
Evaluering: samtaler, udtalelse

Fysisk udvikling
Fællesskab: linjeteamet

Arbejdsform: fysisk træning,
gymnastik, kost, professionelt

behandlingstilbud
Evaluering: screening og vejledning

Faglig udvikling
Fællesskab: klasseteamet

Arbejdsform: vi underviser ikke bare 
vores elever. Vi lærer dem at lære - 

aktivt og sammen!
Evaluering : fælles målsætning

og målopfyldelse

VÆREDYGTIGHED

Tre fokusområder:
1.  Studieforberedende udvikling
2.  Fysisk/idrætslig udvikling
3.  Personlig og social udvikling
      ✓ Mod til at træffe gode valg
      ✓ Accept af sig selv og andre
	 				✓ Vedholdenhed for at nå sine mål
	 				✓ Empati og samarbejde med andre

På Vejstrup er væredygtighed det, der skal til for at få et godt liv. Her 
lærer man at håndtere livets udfordringer og have det godt med det.
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Vi fokuserer på en kommunikativ og aktiv undervisning, 
som understøttes af tidssvarende it teknologi. Det gør 
vi for at styrke elevernes kommunikative kompetencer 
og IT-mæssige færdigheder samt for at understøtte 
dem i at finde deres personlige læringspræferencer.

Vi samarbejder i teams om at sætte mål for ele-
vernes læring og udvikling, og vi samarbejder om, at 
eleverne når deres mål. Det gør vi for at lære eleverne 
at indgå i teamsamarbejde, at sætte mål og at arbejde 
og vedholdende for at nå deres mål og bidrage til, at 
andre elever også når deres mål.

Da man ved, at man lærer og udvikler sig bedre, når 
man er aktiv og bevæger sig, er fysisk aktivitet og be-
vægelse en central del af efterskolens læringsaktiviteter.

På den måde sikres hver enkelt elevs deltagelse og 
et højt fagligt niveau, hvor eleverne sammen og hver 

for sig sætter sig mål for, hvad de skal lære med 
henblik på at nå deres uddannelsesmæssige mål på 
længere sigt. Herudover sikrer vi, at eleverne lærer 
at lære, hvorigennem vi forbereder dem til fremtidig 
uddannelse.

Dannelsesperspektivet: 
At fungere som aktiv medborger i spændingsfeltet 
mellem individ og fællesskab.
At øge elevernes lyst til og interesse for at indgå 
som aktive deltagere i demokratiske fællesskaber er 
fundamentet for hele skolens hverdag. Vi bygger på 
demokratiske grundprincipper, hvor det forpligtende 
fællesskab vægtes højt, og hvor man i samværet på 
skolen tager hensyn til alle de andre. 

Øget individualisering, øget selvcentrering og øget 
aftraditionalisering stiller nye krav til nutidens unge. 
De kan ikke længere basere sig på traditioner og 
normer, men skal selv skabe deres identitet og selv-
forståelse. 

Vi vil oplyse eleverne og bidrage til, at de udvikler 
deres egen identitet. Vi vil give dem værktøjer, så de 
lærer at respektere hinandens forskelligheder og 

andre kulturer med henblik på, at de bliver i stand 
til at trives og agere i en kompleks, foranderlig og 
global verden. Derfor skal vi som skole, og som voksne 
personer på denne skole stå ved vores holdninger 
til tilværelsen. Disse holdninger er udgangspunktet 
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for vores samvær med eleverne med henblik på at 
bidrage til deres personlige udvikling og dannelse.

Vi arbejder systematisk med at styrke karakteregen-
skaberne MOD, ACCEPT, VEDHOLDENHED og EMPATI. 
Vi etablerer en pædagogisk praksis, som sætter dem 
i situationer for at styrke deres mod til at udfordre 
sig selv i forskellige sammenhænge, deres accept af 
de muligheder, som livet byder dem, deres vedholden-
hed i forhold til at yde en indsats, også selvom 
belønningen først kommer senere og endelig deres 
empati med henblik på forståelse og accept af andre 
mennesker.

Et år på efterskole skal bidrage til en forståelse af 
fællesskabets nødvendighed; at ved at bidrage til 
fællesskabet får man både som individ og som sam-
fund mere igen.

Bevægelsesperspektivet: 
Udvikling af den danske gymnastiktradition og at 
leve et aktivt og sundt liv.
Alle elever deltager i fællesgymnastik, og vi træner 
et opvisningsprogram, som vi i foråret tager rundt i 
landet med for at præsentere og bidrage til at udvikle 
dansk gymnastik. Når vi på denne måde fokuserer 
på at udvikle den danske gymnastik, er det fordi, vi 
grundlæggende tror på de værdier, der præsenteres 
gennem dansk gymnastiktradition med fokus på 
samvær, fællesskab og sundheden ved bevægelse, 
og at vi gerne præsenterer vores elever for disse 
værdier.

Opvisningerne er et af de steder, hvor eleverne oplever 
fællesskabet; det at være fælles om et projekt, hvor 
alle er en vigtig brik for at få opvisningen til at fungere 
som en helhed.

Ud over gymnastikken arbejder vi også med andre 
former for idræt og bevægelse. Vi tilstræber på vores 
linjer et bredt bevægelsesperspektiv på, hvad der 

holder mennesker robuste og sunde, hvor der er fokus 
på at udvikle mestringsstrategier med henblik på at 
styrke elevernes handlekompetence. 

Læreprocesserne skal skabe en følelse af sammen-
hæng, hvor forudsigelighed lægger grunden til be-
gribelighed, hvor den rette belastningsbalance lægger 
grunden til håndtérbarhed, og hvor delagtighed i 
processerne skaber meningsfuldhed. Herigennem 
styrkes elevernes handlekompetence og generelle 
sundhed (Antonovsky, 1996).

Udvikling af væredygtige unge i samspillet 
mellem traditionen og viden om, hvad der virker
I relationen mellem læringsperspektivet, dannelses-
perspektivet og bevægelsesperspektivet ønsker vi at 
udvikle helstøbte og handlekompetente mennesker, 
som:
� er uddannelsesparate og i stand til at gennem-
 føre den uddannelse, de ønsker.
� har tro på fremtiden og er klar til at være med til 
 at skabe den.
� forstår værdien af at leve et aktivt og sundt liv.

Og sådan ønsker vi i et positivt samspil mellem re-
spekten for de Grundtvig/Koldske værdier og en 
bevidst læringsstrategi for hver enkelt elev baseret 
på viden om, hvad der virker, at forberede eleverne 
bedst muligt på at imødekomme de udfordringer, de 
vil møde i en usikker og foranderlig verden. 

De kommende artikler i jubilæumsskriftet vil ud fra 
praksisbeskrivelser belyse, hvordan vi mere konkret 
i Vejstrups læringsfællesskab arbejder systematisk og 
vidensbaseret med alle elevernes læring, udvikling 
og sundhed med henblik på at gøre dem uddannelses-
parate, give dem tro på fremtiden og på at give dem 
redskaberne til at leve et godt og aktivt liv – at gøre 
dem væredygtige.





BEVÆGELSE I UNDERVISNINGEN – 
OG UNDERVISNING I BEVÆGELSE

Af Malene Højgaard, lærer

Eleverne står linet op på rækker i “Spejlsalen” på
Vejstrup Efterskole. De løber, griner og får sved på
panden. Men nej, det er ikke en gymnastik- eller danse-
time. De har dansk. Og de træner kommatering.
Det kan nogle gange være svært at bevæge sig væk fra
vaner – også i undervisningssammenhæng, og
specielt hvis man selv er blevet undervist på en
måde, som har virket for én selv. Personligt har det
altid virket for mig at sidde på min flade og tage
notater, fordybe mig og suge al den viden til mig,
som mine lærere øste ud af. Det var derfor fedt at
komme til Vejstrup i 2015, på et tidspunkt hvor man
begyndte at tale endnu mere om læring end under-
visning, og hvor der blev sat fokus på bevægelse i de
boglige timer – også når der skulle bøjes verber eller
læres kommatering.

Vi har undervist i det, men har eleverne lært det?
I sommeren 2015 fik vi i Vejstrup besøg af Mette
Stange fra MEBO Consult. Mette er uddannet 
lærer,men arbejder som konsulent med fokus på bl.a. 
klasseledelse, Cooperative Learning og målstyret 
undervisning. Hendes besøg satte gang i mange 
tanker om, hvorfor vi gør, som vi gør, hvordan vi sikrer 
os, at vi ikke ”bare” underviser, men at eleverne rent 
faktisk lærer noget, og hvordan dét at arbejde 
sammen i grupper og teams kan skabe bedre 
læring for alle.
Siden dette besøg har der været fokus på, at eleverne 
skulle være aktive i deres egen læring, fordi man ved, 
det virker, og jeg vil i det følgende fokusere på, hvordan 
jeg har implementeret det i min undervisning.

LÆRINGSPERSPEKTIVET
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M
AN LÆ

RER...
.

5% af det, man hører

10% af det, man læser eller ser

20% af det, man hører og ser

30% af det, man ser demonstreret

50% af det, man taler med andre om

75% af det, man selv aktivt anvender

90% af det, man forklarer eller lærer en anden

Kilde: Kooperatives Lernen in der Grundschule: Kirchmann / Bochmann

Allerede med Folkeskoleloven tilbage i 1975 skiftede 
fokus mod, at børn og unge skulle ’lære at lære’, og 
der skulle lægges vægt på problemløsning, kritisk 
tænkning, tværfaglighed, kreativitet, samarbejdsevne 
og kommunikation. Dette har også været indbegrebet af 
både min og tidligere læreres uddannelse på landets 
seminarier, men HVORDAN lærer vi dem det så, og 
kan vi gøre noget for at optimere læringen?
Der er ingen tvivl om, at eleverne nok skal få noget 
med i en eller anden grad, men vi vil gerne have, at de 
lærer mest muligt, på den korte tid vi har dem på 
skolen.

Mette Stange introducerede Kirchmann/Bochmanns
læringstrekant, hvor det bliver enormt tydeligt,  
hvad eleverne rent faktisk lærer mest af. Som ud-
gangspunkt husker de kun 5%, af det, de hører i et 
foredrag, lidt mere når de ser, samtidig med at de 
læser eller lytter, og noget mere hvis de diskuterer 
eller anvender stoffet aktivt, hvorimod helt op mod 
90% sidder fast, når de skal forklare noget til andre.

Så da jeg skulle i gang med at lave et kort forløb om
kommatering, stod det klart, at det ikke var mig,   
der skulle plapre løs om kommaregler, men derimod
eleverne, der skulle undervise hinanden. Dét at føre 
fokus væk fra rollen som underviser henimod til-
rettelægger og vejleder, og i højere grad lade eleverne
selv undersøge og dele viden med hinanden i grupper, 
kan være en udfordring både på den ene og den anden 
side af katederet, fordi vores skoletradition og 
samfund er meget præget af en korrekthedskultur, 
hvor vi gerne lige vil tjekke, om alting nu er rigtigt 
forstået. Ikke desto mindre viser forskning, at det er 
det, som flest elever lærer noget af, og på Vejstrup 
gør vi høj grad det, som vi ved virker.

I skoleåret 2016/17 fik skolen besøg af Tobias Ellegaard 
og Sang Flindt, som var i gang med at undersøge 
sammenhængen mellem læring og bevægelse i 
forbindelse med deres studier på SDU. ”Bevægelse 
i undervisningen er vigtigt, fordi det stimulerer 
læringi meget højere grad end stillesiddende under-
visning”, siger Tobias Ellegaard.
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Forsøg med bevægelse i undervisningen har vist, at 
bevægelsesaktiviteter kan bidrage til øget motivation 
og koncentration, invitere til sociale fællesskaber og 
skabe bedre læringsmiljøer.
Under Tobias’ og Sangs ophold på skolen udarbejdedes 
et forløb, hvor eleverne først skulle undervise hinanden 
i kommaregler og derefter løse opgaver, samtidig 
med at de bevægede sig.

Kommastafet
Tilbage i gymnastiksalen styrter eleverne frem og 
tilbage i en stafet, hvor de konkurrerer mod hinanden
om at få lagt sedler med korrekt kommatering i den 
rigtige boks. Som dansklærer og sprognørd har dét 
med sproglig og tegnsætningsmæssig præcision 
altid været meget vigtigt – også når jeg underviser
mine elever, men det har ikke altid været nemt at fange 
elevernes opmærksomhed og rent faktisk lære dem
grammatikken. Besøget af Tobias og Sang gjorde os

interesserede i, om vi i fællesskab kunne lave et forløb, 
hvor vi lærte eleverne at sætte komma, uden det 
nødvendigvis blev for tungt og uvedkommende. Jeg 
tænker umiddelbart, at det lykkedes, og det skal nød-
vendigvis overføres til andre grammatiske områder.

Under forløbet i Spejlsalen sidder Tobias og Sang og
observerer, og deres analyse af situationen er klar: 
”Flere af eleverne havde en rigtig god oplevelse med
et emne, som ofte kan anses som værende kedeligt. 
Der var god koncentration gennem timen, og flere 
af eleverne udtrykte efterfølgende, at de for første 
gang faktisk havde lært noget om kommatering.”

Generelt har man længe antaget, at hjernen og kroppen 
fungerer uafhængigt af hinanden. Dette er dog langt 
fra tilfældet. Nyere studier har vist, at bl.a. matematisk 
præstation øges markant, når de abstrakte mate-
matiske begreber kobles med bevægelse (Fischer et 
al. 2011 ). Et berømt studie af Chuck Hillman viste ved 
hjælp af hjerneskanninger af 20 elever, at de havde 
markant mere hjerneaktivitet, hvis de havde været 
ude at gå i 20 minutter inden en test, sammenlignet 
med 20 elever der havde siddet stille inden testen.

For os er det essentielle, at eleverne lærer noget. 
Hvordan de gør det er vidt forskelligt, og man er der-
for også nødt til at variere sine metoder, og det er altid 
godt at få ny inspiration, så man også rammer de 
elever, som lærer bedst på andre måder – og da især,
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når det er videnskabeligt bevist, at læring optimeres 
for alle, når der integreres en eller anden form for 
bevægelse i løbet af undervisningen.

Overordnet kan fysisk aktivitets indvirkning på         
hukommelse og eksekutive funktioner sammen-
lignes lidt med en udbygning af et metrosystem. 
Der kommer flere og hurtigere forbindelser mellem     
stationerne, som derved kan flytte information hur-
tigere rundt i hjernen.

Boglighed, bevægelse og brain breaks
Hvad vil det sige at være en boglig skole? Betyder det 
at man sidder på sin flade og tager imod? Det gør det 
måske for nogen, men for os på Vejstrup betyder det, 
at vi lærer noget, at vi lærer sammen, og det gør ikke 
noget, at vi nogen gange har det sjovt imens. Men der 
må ikke blive en forventning om, at det skal være en 
underholdningsaktivitet at sidde på skolebænken.

Som lærer må man godt kræve af sine elever, at 
de kan holde koncentrationen – også selv om der 
ikke lige løbes stafet, spilles spil eller leges. Det er 
den enkelte lærer, i samarbejde med kollegaer og 
fagteams, der skal afgøre, hvordan og hvornår på 

dagen og i undervisningen, at bevægelsesaktiviteter
skal inddrages. Det skal give mening. Aktiviteter kan
enten integreres som led i undervisningen og fun-
gere som et didaktisk greb for at sikre læring, eller 
være såkaldte ’brain breaks’, som skal fungere som  
boostere for koncentration, motivation og lærings-
parathed, men uden en nødvendig sammenhæng til 
den undervisning, der i øvrigt er planlagt. Brain breaks 
er særligt anvendelige, når man i timerne har fokus 
på fordybelse, eller emner som kræver, at eleverne 
skal være mere stillesiddende.

”Undersøgelser viser, at man ikke kan koncentrere sig 
mere end ca. 20 minutter ad gangen. Derfor skal der 
implementeres små 5 minutters bevægelsespauser
for at genfinde koncentrationen. Vi havde gode 
oplevelser i de undervisningstimer, vi deltog i. Her 
gjorde både faglige bevægelsesaktiviteter samt 
bevægelsespauser gode indtryk hos eleverne. De fik

lov til at bevæge sig og grine lidt i bevægelsespauserne 
for derefter at vende tilbage til undervisningen endnu 
mere koncentrerede”, udtaler Tobias Ellegaard.
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Fremtiden
Der er sket meget med undervisning – både på lands-
plan og på Vejstrup gennem de sidste 150 år, og 
mon ikke udviklingen fortsætter, og man om 150 år 
underviser og lærer på helt nye måder, som vi i dag 
ikke kan have noget begreb om. Men en ting er sikkert:

vi vil på Vejstrup altid have fokus på, at vores elever 
skal lære mest muligt i den boglige undervisning, og 
vi er indstillet på at lave ændringer og udvikle både 
indhold og form, så det giver mening i forhold til 
elevernes læring, og så det er baseret på den nyeste 
viden om, hvad der virker.

FAKTA OM FORLØBET

Forberedelse til forløbet: Læreren laver 2x4 kasser med ”rigtig” og ”forkert” 
+ 50 sætninger, hvor kommatering i nogle er rigtig og i andre forkert.

1. Giv dig til kende – eleverne stiller sig op på række alt efter, hvor gode, de selv mener, de er 
 til kommatering.

2. Eleverne inddeles i 4 grupper, som hver arbejder med de 4 basale kommaregler.

3. Eleverne forbereder præsentation + opgaver i deres kommaregel.

4. Eleverne deles ud i matrixgrupper med en fra hver gruppe, så alle kommaregler er 
 repræsenteret. Plancherne hænges op og de går nu fysisk rundt til dem, og når de kommer 
 til deres egen post, er det den elev, som er inde i den pågældende regel, som underviser
 de andre, giver dem opgaverne og gennemgår opgaverne med dem efterfølgende.

5. De går videre til næste planche og gentager seancen, indtil alle grupper har været igennem    
 alle kommareglerne.

6. Eleverne tages med i en hal eller andet rum med god plads. Her stiller de op i grupperne på 
 række overfor en kasse med ”rigtig” og ”forkert” mærkning.

7. De skal nu trække en sætning af gangen, og løbe ned og smide den i kassen med ”rigtig” 
 eller ”forkert”.

8. Efter 7 minutter skal de have placeret så mange sætninger i rigtig kasse som muligt. 

9. Eleverne tjekker hinandens kasser efter en tjekliste, hvor man for point for antal sedler 
 placeret i rigtig kasse minus dem man har lagt forkert.

10. Herefter får hver gruppe at vide, hvilke sætninger de havde lagt i forkert kasse og de skal 
 i gruppen sammen vælge 2 sætninger, som de gerne vil have forklaret kommateringen i.

11. Læreren samler sætningerne ind, alle går tilbage på klassen, og elevernes valgte sætninger 
 gennemgås på klassen. 





VEJSTRUPS MAVEFORNEMMELSE –
UDVIKLING AF ELEVERNES KARAKTERSTYRKE
Af Nicklas Pyrdol, psykologisk konsulent

Verden, som de unge mennesker lever i, har forandret sig.
Politikerne har valgt, at der skal mere testning, flere karakterkrav og strammere tids-
begrænsning på vores uddannelsessystem. 

De sociale medier og massemedierne har skabt en verden, hvor de unge konstant kan 
måle deres værd ved at se på hvor mange følgere, likes eller fans, de har. De kan se på 
andre ganske almindelige unge, der bliver berømte igennem X-factor, Paradise Hotel, ved 
at have deres egen blog eller være ”iværksættere”. Og alt er on-demand. De kan se alting, 
når de vil, på deres telefon, og de kan være i kontakt med hele verden hele tiden. 

Verden er altså blevet fyldt med quick-fixes og resultatræs. Verden er blevet til et konkurrence-
samfund, og konkurrencesamfundet har medført en gennemgribende præstationskultur 
(Jørgensen, 2017). En kultur, hvor unge mennesker i dag føler sig målt og vejet, og hvor de 
stræber efter følelsen af at være noget, ved at bevise at de kan noget. En kultur, hvor det 
unge individ sættes i fokus, som et menneske der skal skubbes fremad og hjælpes fremad 
mod resultater (Jørgensen, 2014). 

Dette i sig selv er ingen udfordring, når de unge mennesker er gearede til at håndtere 
dette præstationspres. Det er dog en udfordring, når vi som forældre og fagprofessionelle 
ikke klæder dem på til det. Når vi ikke giver dem værktøjerne og styrker de egenskaber, 
som de skal bruge til at klare den verden, de står i og kommer ud i. For når de ikke er klædt 
på, er der nogle helt naturlige konsekvenser af at være i en præstationskultur;

DANNELSESPERSPEKTIVET
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ANGST

Når de unge kun er noget værd, hvis de lykkes og kan vise resultater, så er identiteten altid 
på spil, i alt de laver. Siger de derfor noget forkert, lægger de et grimt billede op, misser de 
et spring eller siger nogle andre noget dårligt om dem, så kan det føles som en katastrofe. 
Angsten for at fejle, for ikke at være god nok, kan derfor komme på besøg ved mange 
unge (Region Syddanmark, 2016).

FRUSTRATION

Når alting skal være perfekt, før det er godt nok, så er det frustrerende, når det modsatte 
sker. Når de unge har en skade, skal bo på værelse med en, de ikke kender så godt, bliver 
valgt fra eller har problemer med et spring eller en skoleopgave, så kan det føles uretfær-
digt for dem. Frustrationen og vreden over ikke at kunne få det, som de vil have det, kan 
derfor fylde hos mange unge (Jørgensen, 2017).

OPGIVENHED

Når de unge skal kunne vise resultater og har lært, at det kun er resultatet, der tæller, så 
kan det være svært at blive ved med noget, som de har svært ved. I en situation hvor de 
ikke umiddelbart kan få et godt resultat, kan de derfor blive ramt af følelsen af menings-
løshed og bare give op. Opgivenheden kan derfor dukke op hos mange, hvis de ikke kan 
se meningen i at blive i noget, der er ubehageligt, og som de alligevel ikke får et resultat 
ud af nu og her (Münster, 2016).

EGOISME

Når de unge hele tiden skal præstere og konkurrere, kan de blive snæversynede i deres 
kamp mod resultater. De bruger alt deres overskud på at leve op til de krav, der bliver stil-
let til dem og kan derfor føle sig berettiget til kun at tænke på egne behov. Egoismen kan 
derfor dukke op hos mange unge og gøre det sværere for dem at være en del af og bidrage 
til et fællesskab (Jørgensen, 2014).



52

Udvikling af karakterstyrke
Det lyder som om, de unge har det hårdt. Det har de 
også, når de ikke klædes ordentligt på. Det er dog 
det vi gør og vil gøre endnu mere af her på Vejstrup. 
Det, vi ved, er nemlig, at eleverne kan lære at klare 
sig, men at de skal hjælpes på vej. Og vi tror på, at 
alle unge mennesker kan udvikle styrken til at klare 
livet (Dweck, 2006). Det, vi vil gøre for at klæde dem 
på, er at arbejde aktivt med at styrke nogle helt 
grundlæggende karaktertræk, som kan være mod-
trækket til den angst, frustration, opgivenhed og 
egoisme, som de unge kan blive grebet af. De karak-
tertræk de unge skal udvikle, når de er hos os, skal 
altså hjælpe dem til at klare livet (Jørgensen, 2014).

Vejstrups MAVE er vejen frem
De karaktertræk, vi har valgt at fokusere på, er men-
neskelige styrker, som har vist at have afgørende 
betydning for en høj livskvalitet og for at opnå de mål, 

man sætter sig for i livet (Duckworth 2017; Jørgensen 
2014, 2017; Ledertoug 2016; Münster 2016; Tough 
2012). 

Mod
Mod er modtrækket til angsten. Mod er evnen til 
at træffe beslutninger, selv når der er risiko for, at 
resultatet ikke bliver perfekt. Modet til at sige sin 
mening. Modet til at prøve noget, som man ikke kan 
finde ud af. Modet til at sige fra. Modet til at spørge 
om hjælp. Modet til at give og tage imod ros. Modet 
til at tage initiativ.

Accept
Accept er modtrækket til frustrationen og uretfærdig-
heden. Accept er evnen til at erkende, når livet, andre 
eller en selv ikke er perfekt. Accepten overfor de livs-
vilkår, den enkelte elev har. Accepten overfor ubehag. 
Accepten over andres beslutninger, meninger og adfærd. 
Accepten overfor nederlag.

Vedholdenhed
Vedholdenhed er modtrækket til opgivenhed og 
meningsløshed. Vedholdenhed er evnen til at blive 
ved i noget, som ikke giver en belønning med det 
samme. Vedholdenheden til at få en relation til at 

MOD
Mod er modtrækket til angsten. 

Mod er evnen til at træffe beslutninger, 

selv når der er risiko for, at resultatet 

ikke bliver perfekt. 

ACCEPT
Accept er modtrækket til frustrationen 

og uretfærdigheden. Accept er evnen til 

at erkende, når livet, andre eller en selv 

ikke er perfekt. 
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fungere. Vedholdenheden til at arbejde mod sportslige 
og faglige mål, også når fremgangen er langsom. 
Vedholdenheden til at øve på noget, som man ikke 
er god til. Vedholdenheden til at arbejde selvstændigt 
med noget og sige fra overfor fristelser, når det kræves.

Empati
Empati er modtrækket til egoismen. Empati er evnen 
til at sætte sig i andres sted ved at genkende og 
forstå deres følelser. Empatien i at være nysgerrig og 
åben overfor andre mennesker. Empatien i at lytte for 
at forstå. Empatien i at udfordre dem, der ekskluderer 
andre. Empatien i at lade andres behov blive opfyldt. 
Empatien i at give ros, sparring og støtte til andre.

Når vi vinker farvel til eleverne og lukker dem videre 
ud i livet og verden, vil vi altså stræbe efter at have 
styrket dem på disse fire karaktertræk. Vi vil arbejde 
målrettet og bevidst med det i dagligdagen, og vi vil 
udfordre os selv og hinanden på det. 

MAVE-kulturen skal skabes af alle
For at styrke MAVEn skal der mere til end bare snak 
(Ledertoug 2016). Det er ikke nok at skrive det ned, 
holde et oplæg eller bare snakke om det en gang 

imellem. Det skal fremelskes igennem den praktiske 
hverdag. Derfor har vi involveret hele staben i at 
skabe en kultur, der på alle måder styrker elevernes 
MAVE. Det kræver nemlig en stærk kultur at skabe 
en stærk mentalitet hos alle eleverne, og kulturen 
bæres af alle (Henriksen 2016).
For at skabe den kultur vil vi derfor for det første 
skabe rammerne, der udfordrer elevernes mod, accept, 
vedholdenhed og empati. Vi vil sætte dem i situa-
tioner, hvor de lærer at bruge deres karakterstyrke til 
at klare forskellige situationer. 
Når de så møder de situationer, vil vi snakke med 
dem om, hvordan de aktiverer deres styrker og bruger 
dem. Når de lykkes, vil vi gøre det tydeligt for dem, 
så de kan mærke, hvor stærke de er og give dem lyst 
til at gøre det igen. Og vigtigst af alt, så vil vi være 
rollemodeller for eleverne ved selv at udvise karakter-
styrke i alt, hvad vi laver.

På Vejstrup vil vi altså ikke kun udvikle elevernes 
faglighed og sportslige niveau, vi vil styrke dem som 
mennesker og give dem en stærk MAVE, som de kan 
tage med sig videre i livet. Det er det, vi på Vejstrup 
kalder “Væredygtighed”.

VEDHOLDENHED
Vedholdenhed er modtrækket til 

opgivenhed og meningsløshed. 

Vedholdenhed er evnen til at blive 

ved i noget, som ikke giver en 

belønning med det samme. 

EMPATI
Empati er modtrækket til egoismen. 

Empati er evnen til at sætte sig i 

andres sted ved at genkende og 

forstå deres følelser.









INDIVIDUELT FYSISK BAROMETER – 
FYSISK SCREENING AF ELEVER PÅ VEJSTRUP

Af Helge Kappel, afdelingsleder og Andreas Færch, fysioterapeut

Som den verdenskendte basketballstjerne fra 
NBA Magic Johnson har udtalt engang: ”All kids 
need a little help, a little hope and somebody who 
believes in them.” Vi har som skole og lærere, 
muligheden for at støtte, skabe håb og tro på, at 
drømme kan udleves. 

BEVÆGELSESPERSPEKTIVET
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Vi lever i en verden præget af fokus på kroppen, 
nyhedernes fokus på sportspræstationer, og vi 
udsættes for et konstant bombardement af krav om 
bevægelse. Vores elever kommer på skolen med vidt 
forskellige forudsætninger, men alle vores elever har 
et ønske om at udvikle deres fysiske formåen. Dette 
skaber vi mulighed for, at de kan gøre gennem gym-
nastikken og på vores linjer. Vi ved, at unge menne-
sker, der oplever meningsfulde idrætslige aktiviteter 
i teenageårene, har en større sandsynlighed for at 
dyrke idræt, når de bliver ældre (Sundhedsstyrelsen). 

Derfor er det vores opgave at skabe et fundament, 
der bidrager til, at de har lyst til at dyrke gymnastik 
efter efterskolen. Vi ved, at unge mennesker moti-
veres af at have et fælles formål, opleve fremskridt 
og at gøre det i fællesskab (Nicklas Pyrdol). Blandt 
andet derfor oprettede vi sidste år linjer på Vejstrup. 

Her oplever eleverne en øget motivation gennem 
fælleskabet med andre, der har samme formål som 
dem selv, og igennem den øgede træningsmængde 
opnår de personlige idrætslige fremskridt. Herudover 
har vi som lærere en større føling med den enkelte 
elev og kan støtte op om alle igennem øget vejledning. 
Vejledningen består blandt andet i vores fysiske test, 
som vi kalder IFB – Individuel Fysisk Barometer. Dette 
testbatteri er udviklet i samarbejde med Syddansk 
Universitet, Svendborg Kommune og Gymnastik-
højskolen i Ollerup. Eleverne bliver testet tre gange 
årligt, så vi sammen med hver enkelt elev kan skabe 
et fælles billede af hans eller hendes fysiske tilstand 
og muligheder for udvikling. Testene er baseret på 
fysioterapeutiske og fysiske tests, som tilsammen 
giver et grundlæggende udtryk for den enkelte elevs 
nuværende fysiske formåen og skadesrisici. Testbat-
teriet har to overordnede sidestillede formål: 

at screene for eventuelle skader og risiko herfor samt 
at teste præstationsevnen hos den enkelte. Disse 
resultater benyttes på linjerne til at understøtte den 
daglige træning og generelle viden om træning og 
præstation. 

VEJLEDNINGEN BESTÅR 
BLANDT ANDET I VORES 

FYSISKE TEST,
 SOM VI KALDER IFB – 

INDIVIDUEL 
FYSISK 

BAROMETER
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“DER STILLES STØRRE 
OG STØRRE KRAV TIL 
SVÆRHED, DER OGSÅ 

UDFORDRER GYMNASTENS 
FYSISKE FORMÅEN”



61

Gymnastikken i Danmark er i rivende udvikling, både 
rytmisk og springmæssigt. Særligt Teamgym og 
Powertumbling, der udbydes som A-fag på skolen, 
har udviklet sig heftigt de seneste år. Der stilles 
større og større krav til sværhed, der også udfordrer 
gymnastens fysiske formåen.

Dobbelt og sågar trippelroterende spring med diverse 
skruekombinationer er efterhånden dagligdag for 
mini- og juniorgymnaster. Rytmisk sættes der lige-
ledes store krav til kraftmomenter, smidighed og 
stil. Derfor er det vigtigt, at vi som skole er med til at 
sikre, at elevernes fysiske forudsætninger modsvarer 
de krav, der stilles til dem, når de udfordrer kroppen 
ved at arbejde med spring på det niveau, de er på.

Af skadestest skal nævnes ankel-, knæ- og rygtest, 
da det er her gymnasternes største udfordringer ligger 
i forhold til skader. For at belyse den enkeltes fysik 
og præstation testes bl.a. råstyrke, sprinthastighed 
samt kondition. Al testdata indsamles og gemmes 
i elevens egen profil på hjemmesiden Tetragon.dk. 
Her har eleven sammen med skolens fysioterapeut 
og linjefagslærere mulighed for at logge ind og se egne 
data og sammenligne sig med den testede gruppe. 

Har en elev vist svaghed i knætestene, opfordres 
eleven til at arbejde med dette igennem forskellige 
stabilitets- og styrkeøvelser, så risikoen for skader 
minimeres i løbet af året. Særligt når vi rammer 
opvisnings-/konkurrencesæsonen har det stor be-
tydning for eleverne, at de kan deltage fuldt ud eller 
alternativt for nedsat kraft med fokus på korrekt 
udførsel og sikkerhed.  

Interessen for det kropslige vokser
Når eleverne vælger deres valgfag i starten af 
skoleåret, er det tydeligt at mærke, at interessen for 
valgfag, hvor der arbejdes med det fysiske, er populære. 
Således er interessen for det præstationsfremmende 
og forebyggende støt stigende. Således har ca. 140 

elever valgt styrketræning eller fysisk grundtræning 
som supplerende fag til deres A-linje. 
 
I valgfagene styrketræning og fysisk grundtræning 
giver vi eleverne kendskab til og forståelse for vig-
tigheden af at være fysisk stærk set i forhold til 
deres A-linje og deres generelle liv. Eleverne har i 
starten af skoleåret mulighed for, i samarbejde med 
undervisere, at skræddersy deres helt eget program 
og tilpasse det efter behov. Springerne træner 
eksempelvis meget power og tung styrketræning,  da 
der er behov for kraftudvikling og råstyrke. Rytme-
gymnasternes program består i højere grad af stabi-
litetstræning og konditionstræning. Her tager vi igen 
udgangspunkt i den enkelte elevs formål med at vælge 
faget, der styrkes af fællesskabet og iagttagelsen af 
egne og andres fremskridt. 

På trods af et større fokus på den enkelte elev i en 
samfundsmæssig kontekst oplever vi på Vejstrup, at 
eleverne bedst trives i deres egen fysiske udvikling 
i fællesskabet. Hvem er jeg, hvis de andre ikke er 
der? Og hvad er jeg, hvis der ikke er andre, der ser 
det? Det er netop i spejlingen med ligeværdige, at 
den personlige udvikling trives. Vi ser ligeså ofte, at 
eleverne udvikler sig til at kunne bidrage til fælles-
skabet, som at fællesskabet bidrager til den enkelte 
elevs fysiske og personlige udvikling. 

Fremtiden for IFB? 
Fremtiden for Individuel Fysisk Barometer står på 
yderligere udvikling af tests, større fokus på den in-
dividuelle viden, vi indsamler, og så vil vi selvfølgelig 
gerne dele den nye viden med omverdenen. Her-
til skal vi sammen videreudvikle, hvordan vi bruger 
vores viden bedst muligt, så det benyttes i endnu 
højere grad på linjerne og hos eleven selv.
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PÅ VEJSTRUP var der altid 
mannagrød før

 pandekager 
og en masse 

gymnastik og leg, 
Niels Bukh Kjær  

Elev 73-74

PÅ VEJSTRUP var der altid 
vandkamp en gang om ugen 

på Jylland eller Borgen, 
og blev man opdaget var der 

en lang cykeltur i vente. 
Thomas Schou Sørensen, 

elev 88/89 og 89/90

PÅ VEJSTRUP var der altid 
festlig rengøring til 

tonerne af Tæskeholdet 
om fredagen, 
Gurli G. Jensen 
96/97 og 97/98

PÅ VEJSTRUP var 
der altid hjerterum! 

Monica Baltzer Edlefsen 
2011/2012

PÅ VEJSTRUP VAR DER ALTID
udtalelser fra elever før 17/18



PÅ VEJSTRUP var der altid god mad leveret af søde køkken-
damer og spisning med kniv og gaffel, Julie Skovbjerggaard 

Rasmussen, elev 09/10/11

PÅ VEJSTRUP var der altid te i kopperne og dårlige tabere i 
Partners, Christine Louise Mårtensen, elev 15/16

PÅ VEJSTRUP var der altid folkedans om torsdagen med 
Hans og Else, Jannie Hestehave, elev 86/87

PÅ VEJSTRUP var der altid dannelse inden for alle livets 
aspekter, Kirstine Vestergaard Jensen, elev 2007/2008

PÅ VEJSTRUP var der altid varme smil, åbne arme og lun 
leverpostej, Signe von Buchwald, elev 10/11

PÅ VEJSTRUP var der altid nogle gode lærere at snakke med 
Susse Houmark Høyer Lindstrøm, elev 81/82 - 82/83

PÅ VEJSTRUP var/er der altid venskaber for livet, Mogens 

Madsen Zabel, elev 85/86

PÅ VEJSTRUP var der altid smil hver dag, Emma Borch Risgaard,  

elev 15/16

PÅ VEJSTRUP var der altid rum til forskellighed, engagerede 
voksne, der ville og kunne, og dermed håb for alle os unge 
mennesker, der medbragte hver sin historie, og som sam-
men skabte minderne Bonnie Agermose Kristiansen 1981/82 og 

1983/84

PÅ VEJSTRUP var der altid plads til alle personligheder,   
Danny Kristensen, elev 16/17



PÅ VEJSTRUP er der altid den lækreste mad og den bedste 
opbakning fra lærernes side af, Marius Poulsen Astrup Persson 

PÅ VEJSTRUP Er der altid den bedste udvikling og det          
bedste fællesskab, man kunne ønske sig, Sophie Rosenfeldt 

Ravnholt Jensen

PÅ VEJSTRUP er der plads til alle, uanset niveau, både 
fagligt, sportsligt og socialt, og uanset hvor i landet vi er 
fra, for på Vejstrup er vi ét stort fællesskab, Laura Bistrup 

PÅ VEJSTRUP er alle et stort fællesskab både lærer og elever! 
Vi formår at skabe et helt unikt år med minder og venner 
for altid!, Camilla Koldby Veje 

PÅ VEJSTRUP er der altid varm leverpostej, Sille Coster 

PÅ VEJSTRUP er der altid plads til alle, Magnus Bruun 

PÅ VEJSTRUP er der altid højt humør og god stemning blandt 
eleverne. Lærere samt trænere er super motiverende, og 
dagligdagen byder altid på nye udfordringer og oplevelser, 
Kaisa Dam Schatteles 

PÅ VEJSTRUP er der altid gang i den. Her bliver der lagt vægt 
på den enkelte person såvel som gymnast. Udfordringerne 
tages op med et smil på læben - og UDVIKLING er et ord som 
beskriver vores hverdag godt, Catrine Christoffersen 
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 PÅ VEJSTRUP er der altid 
god stemning og opbakning, 

folk klapper med når man lærer 
noget nyt, lige meget om det er 

en stor eller lille ting, 
Julie Cederlund Jensen

PÅ VEJSTRUP ER DER ALTID
udtalelser fra elever 17/18

PÅ VEJSTRUP er der altid 
fantastisk højt humør!,
 Nynne Linnea Dalsfledt 

PÅ VUSSEN er der altid 
super god stemning 

til morgensang, og det 
bliver absolut kun bedre, 
når vi synger med vores 

skønne morgenstemmer, 
Laura Damgaard 

PÅ VEJSTRUP er der altid
 god stemning og fyldt med 

energi til træningerne, 
Ellen Marie Steen Andersen 







ARBEJDET MED ELEVERNES TRIVSEL, 
UDVIKLING OG DANNELSE

Af Annika Klevang Kristensen, afdelingsleder

Elevernes trivsel på Vejstrup er yderst vigtig for os 
som skole. Tendensen i samfundet er, at unge men-
nesker har det sværere end tidligere, og det oplever 
vi også i vores arbejde med eleverne. De skal træffe 

mange vigtige valg for deres fremtid efter opholdet 
hos os. Derfor har vi i de senere år sat forskellige tiltag 
i gang for til stadighed at sikre elevernes trivsel på 
bedst mulig måde. 
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Vi vægter forældresamarbejdet enormt højt ved at 
invitere dem til tæt dialog med kontaktlæreren om-
kring de unge menneskers udvikling. Vi forsøger at 
være proaktive på elevernes problemstillinger og 
løser dem på bedst mulig måde tidligt i processen og 
i samarbejde med forældrene, som er vores vigtigste 
sparringspartnere. Vi er meget optaget af at kende 
til elevernes eventuelle problematikker, inden de 
starter på Vejstrup, så vi kan bygge det bedst mulige 
stillads op for eleverne, så de får en god start og et 
godt ophold hos os. Vi har mange forskellige hensyn 
at tage og gør det ved at behandle eleverne forskel-
ligt for at behandle dem ens. Med det mener vi, at vi 
tager hver enkelt elev eller sag op til drøftelse i sam-
råd med forældrene for at sikre den mest optimale 
løsning for den enkelte elevs trivsel og udvikling.  

Hvis en elev mistrives, arbejder vi med individuelle 
samtaler, hvor kontaktlæreren eller en anden ansat 
taler med eleven ved at stille sig nysgerrig på elev-
ens problematikker. Det er vigtigt, at eleven selv 
er medskaber i løsningsforslaget. Selv om det ville 

være   dejligt at løse problemerne for dem, så er det 
eleverne, der skal arbejde med dem selv. Vi stiller 
rammerne og faciliterer udviklingen i den rigtige ret-
ning, og følger og støtter eleverne tæt. 

Når det er påkrævet, samler vi grupper af elever, 
hvis formål er at have tid og ro til at snakke med 
hinanden om de udfordringer, de kommer med, og 
de udfordringer som efterskolelivet byder. Gruppen 
mødes fire til fem gange, hvor målet er at opnå en 
større bevidsthed omkring deres egen person, og 
hvordan de kan hjælpe sig selv med at løse egne ud-
fordringer. Det viser sig ofte at være en succes, hvor 
eleverne støtter hinanden i svære situationer resten 
af skoleåret. Vi er meget optaget af at italesætte 
problemerne, når de opstår. Vi er samtidig nysgerrige 
på den positive psykologi, og hvad den kan gøre ved 
elevernes narrativer. 

I enkelte situationer har eleven behov for profes-
sionel hjælp. I disse tilfælde har skolen tilknyttet 
psykoterapeut Lisbet Hedegaard, som kan træde til 
og være behjælpelig med samtaler på skolen.  Lisbet 
er også en god sparringspartner for os lærere i arbejdet 
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med eleverne. Desuden samarbejder vi også tæt 
omkring elever, hvor kommunerne er inde over for at 
være behjælpelige med økonomisk støtte af forskellig 
karakter til elever for at sikre den bedst mulige 
oplevelse af et år på efterskole. 

I dette skoleår har vi besluttet, at eleverne skal 
bytte værelse to gange i løbet af året. Dette til-
tag har vi sat i værk af flere grunde. Vi er en stor 
skole og ønsker, at eleverne skal danne relationer 
på kryds og tværs. De skal være ordentlige ved hi-
nanden, og det er uvist, hvem de fremadrettet skal 
bo sammen med, så det er en god ide at møde alle 
med et åbent sind. At flytte værelse vil  i manges 
tilfælde styrke deres modvindskompetencer og lære 
dem at være omstillingsparate. Alt sammen noget 
som læner sig op ad vores MAVE-koncept. Eleverne 
har ikke mulighed for at være medbestemmende i 
deres valg af ny værelseskammerat, og det sker ved 

tilfældighedernes vej, hvor ledelsen overordnet står 
for den nye fordeling. Vi har endnu i dette skoleår 
ikke mødt elever, der har haft svært ved at fungere 
på deres værelser, som vi tidligere har oplevet. Elev-
erne er selvfølgelig spændte på det forestående 
værelsesbyt, men det er en præmis, som er ens for 
alle, og så er det op til os som skole at sikre, at ram-
merne er tydelige og meningsskabende for eleverne.   

Det er et privilegium at have ansvaret for elevernes 
trivsel med så dygtige og dedikerede medarbejdere 
på Vejstrup Efterskole. Alle ansatte er fokuserede 
på elevernes trivsel og har blik for elevernes styrker 
fremfor svagheder. I fællesskab udvikler vi eleverne 
til at kunne tilpasse sig det samfund, vi lever i, hvor 
mod, accept, vedholdenhed og empati for os er vig-
tige kompetencer at give eleverne med på vejen.



“Det er et privilegium at have ansvaret for elevernes 
trivsel med så dygtige og dedikerede medarbejdere 
på Vejstrup Efterskole.” 

-  Annika Klevang    



FRA GYMNASTIKSAL TIL SPISESAL – 
SET FRA EN KØKKENLEDERS SYN
Af Ghita Aarhus, køkkenleder

Mange år er gået, og køkkenet på Vejstrup Efterskole har ændret sig på 
mange måder, siden jeg startede som køkkenleder i 1989: Køkkenet er 
flyttet fysisk, kostpolitikken har ændret sig, og eleverne er inddraget i 
køkkenarbejdet.

Fra kælder til balkon
I en kælder… 
De første år ”boede” vi i kælderen. Her blev maden produceret, sendt med en 
madelevator op til næste etage og serveret i spisesalen, mens vi selv måtte tage 
trapperne. Opvasken lå også i forbindelse med spisesalen, og selvom vi havde et 
kaldeanlæg, som vi kunne kommunikere igennem, var det svært at have overblik 
over begge etager - især ved større arrangementer.
Madelevatoren måtte kun bruges til at sende rulleborde med mad eller opvask        
op eller ned, men det hændte, at der engang imellem sneg sig en elev eller to ind i 
madelevatoren. Når dette skete, kaldte man via anlægget til sine kollegaer i kælderen: 
”der kommer elever”, og så stod vi klar med vandslangen, hvor de blev spulet og 
sendt med elevatoren op igen – drivvåde. Ved personalefester hændte det også, at 
nogen tog en tur, men det vil jeg ikke komme nærmere ind på… 

Pladsen i køkkenet blev efterhånden mere og mere trang, eftersom elevtallet steg 
år for år. Derfor var glæden stor, da der endelig blev bevilget penge til nye bygninger. 
Det betød nemlig, at den gamle gymnastiksal ville blive til nyt køkken og spisesal.
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Et større og nyt køkken blev til
Vi blev fra starten medinddraget i indretningen af 
vores nye køkken. En aften mødtes ansatte fra køk-
kenet og satte streger på et stykke papir, som med 
tiden blev til den første skabelon over placeringen af 
diverse udstyr som ovne, borde, lagerrum, opvask, 
køle- og fryserum mv. Da skabelonen var justeret 
flere gange, og vi umiddelbart var tilfredse med 
resultatet på papiret, gik vi over i den på det tids-
punkt nuværende gymnastiksal og satte stregerne 
fra skabelonen på gulvet med malertape. Efter alle 
stregerne var sat, afprøvede vi med rulleborde, om 
pladsen mellem de forskellige udstyr var tilpas, og 
malertapen blev justeret. Derefter overtog et køkken-
firma vores skabelon og lavede en byggetegning 
over det nye køkken. 
Efter afprøvning og opmåling var glæden ved at 
skulle flytte kun større, og vi glædede os til at følge 
med i byggeriet af det nye køkken og spisesalen. 

Det har været en stor oplevelse at være med i pro-
cessen, og dejligt at arbejde i det nu, og vi nyder, at 
køkkenet fungerer og resultatet blev, som vi ønskede.

Elever i køkkenet
I dag har vi eleverne med i køkkenet. De hjælper både 
med opvask og produktion af mad i samarbejde med 
os. De hjælper til med bagning, produktion af det 
varme mad til middag, forberedelse af det kolde 
mad til aften og bearbejdning af grønsager. Det er 
dejligt at have eleverne med i køkkenet, hvor vi kan 
komme lidt tættere på dem og få nogle gode snakke, 
bl.a. om feedback på maden, samtidig med at de er 
en stor hjælp for os.
Vi har ikke altid haft elever med i køkkenet, da vi tid-
ligere havde køkkenlederelever under uddannelse, 
indtil denne uddannelse blev afskaffet. 
Det var nogenlunde samtidig med, at vi fik det nye 
køkken, og derfor valgte vi ikke at have elever i lære, 
men derimod bruge vores energi på at fortælle og 
give vores egne eleverne indblik i køkkenarbejdet på 
efterskolen. Dette er både givtigt og lærerigt for os 
og eleverne: Eleverne får kendskab til sammensæt-

ninger af råvarer - især indenfor frugt og grønt - og vi 
glæder os over at kunne videregive nogle gode kost-
vaner til eleverne. 
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Mere grønt på bordet
Særligt indenfor det grønne område er der sket en 
stor udvikling i min tid som køkkenleder. I starten 
serverede vi til den varme middagsmad oftest én 
enkelt, i mine øjne, kedelig salat, syltede rødbeder, 
asier, agurkesalat og kogte grønsager; mens vi i dag 
laver flere spændende salater, hvor vi blander meget 
forskelligt frugt og grønt. Mange af eleverne finder 
vores salater udfordrende, men de er trods alt positivt 
stemt og villige til at smage. 
Vi forsøger så vidt muligt at inddrage grønt i den 
daglige kost. Det gør sig f.eks. gældende i brød og 
kager, farsbrød og sammenkogte retter osv. Derudover 
er der altid frugt eller gulerødder til forfriskninger 
udover et andet tilbud og salatbar til aftensmaden 
hver dag.
 

Opskrifter og sociale medier
Til nogle arrangementer lægger vi opskrifter ud på 
buffetbordene, som gæsterne er velkomne til at 
tage, hvis de kunne lide, hvad de smagte. Dette giver 
også feedback fra forældre, som værdsætter, at det 

meste af vores mad er hjemmelavet, og de bliver 
selv inspirerede til at prøve noget nyt.
De sociale medier er også noget, som er kommet til 
i min tid som køkkenleder. Der bliver promoveret for 
maden, både til hverdag og ved arrangementer, gennem 
billeder på Facebook og Instagram, mens opskrifter 
er tilgængelige på vores hjemmeside. 

Køkken-alrum
Selvom jeg har været ansat på Vejstrup Efterskole i 
mange år, følte jeg, at jeg fik en ny arbejdsplads, da 
køkkenet flyttede. I dag nyder og værdsætter jeg, at 
der er højt til loftet og god plads i køkkenet. 
I spisesalen er det dejligt med plads til buffetborde, 
hvor vi kan præsentere maden på en indbydende måde.
Dertil synes jeg, det er dejligt, at der er så åbent mel-
lem køkken og spisesal – det føles ligesom et stort 
køkken-alrum, og det er hyggeligt, når eleverne sid-
der og laver gruppearbejde eller opgaver i spisesalen.  

Det er skønt at være kommet op af kælderen, frem i 
lyset og være placeret i centrum af efterskolen. 



“DET ER DEJLIGT AT HAVE ELEVERNE MED I KØKKENET.”
 - Ghita Aarhus     







Længe har det været således, at sange opstår som 
følge af en eller anden anledning, så som et jubilæum, 
en indvielse eller anden særlig begivenhed. Til disse 
har flere efterskoler og andre institutioner fået lavet 
sange, der meget vel kan betegnes som skolesange, 
samtidig med at de også gør sig godt i det øvrige danske 

land og bliver sunget flittigt, fordi tekster og melodier 
taler til flere og andet end efterskoler – nemlig alle 
steder, hvor man oplever en form for fællesskab. 
At Vejstrup Efterskole fylder 150 år skal derfor ikke 
være nogen undtagelse – og der er dobbelt op i den 

anledning. Per Krøis Kjærsgaard og Rasmus Skov 
Borring har sammen med tidligere viceforstander 
Anne Tingager som primus motor lavet sangen ”Der 
er kun os”. En sang, der er lavet i god tid, og som højst 
sandsynligt vil få plads i den danske sangskat og 
blive sunget mange år fremover, da det er en sang, 

der deler flere fællestræk med efterskolehittet ”Gi’ 
os lyset tilbage”. Per Krøis Kjærsgaard og Rasmus 
Skov Borring lavede nemlig også ”Gi’ os lyset tilbage” 
- Landstævnesangen fra 2009, der utvivlsomt er den 
mest sungne efterskolesang i nyere tid. 

OM ”TIDENS STED”  
OG  “DER ER KUN OS” 

VEJSTRUPS JUBILÆUMSSANGE
Af If Ofodile, lærer
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Selv blev jeg bedt om at lave en sang til den nuværende 
årgang, der skulle lanceres i forbindelse med jubi-
læet. Og selv om jeg ikke har været bundet af nogle 
krav om et bestemt indhold, så har jeg på mange 
måder ikke kunnet komme uden om, at årgangen i 
år også er jubilæumsårgang og jeg er dermed blevet 
inspireret af Vejstrups historie. 
Med ”Tidens sted” var det vigtigt for mig at indkapsle 
den ånd, der er på efterskolen, og det den står for. 
Endvidere har jeg haft fokus på det, man mindes og 
kan dvæle ved, hvad end man har haft sin gang på 
efterskolen som elev eller som personale. Dertil har 
hensigten med ”Tidens sted” hele tiden været, at den 
skulle kunne pege tilbage og frem i tiden men også 
være nutidig. Derfor var noget af det jeg bestræbte mig 
på, at den skulle være nem at synge, fænge melodisk 
og have en passende længde. Det sidstnævnte, har jeg 
erfaret, er vigtigt, når man skal lave en sangtekst - også 
selvom man skulle have mere på hjerte. Ligeledes er 

genkendeligheden vigtig. Og sangen er netop fyldt 
med påskeæg, dvs. små skjulte budskaber eller ordspil, 
der i dette tilfælde har med Vejstrup Efterskole at gøre. 
Det er meningen, at sangen også skal kunne synges i 
andre sammenhænge og andre steder.  

Jeg har tidligere skrevet ”Finder min plads” fra 2009, 
og jeg kan med ydmyghed sige, at den har indfundet 
sin plads i den danske sangskat. Selvom den er blevet 
og bliver sunget i mange andre sammenhænge, vil 
jeg stadig betegne ”Finder min plads” som en efter-
skole- og Vejstrupsang. Den vil blive ved med at 
blive sunget – også selvom nye sange kommer til. 
Med lanceringen af ”Tidens sted” og ”Der er kun 
os” tilføjes der nu to sange mere til Vejstrups sang-
katalog, men forhåbentlig også sange, som andre i 
efterskoleverdenen vil tage til sig. Vi byder det blot 
velkomment, at der er flere sange for eleverne og os 
andre at samles om. 

Jeg har før vovet den påstand, at sangen (morgen-
sangen og sangtimen) giver mindst ligeså meget 
fælleskab for eleverne som gymnastikken med dens 
mange grene og facetter. Og med min egen bag-
grund som gymnast/tumbler er jeg ikke i tvivl om, 

hvorfor størstedelen af vores elever vælger netop 
Vejstrup efterskole. Det er min hensigt, at ”Tidens 
sted” skal understøtte særligheden i at bevæge sig 
på gangene og arealerne, hvor man kan fornemme 
ånden omkring Vejstrup.
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Tekst:	Per	Krøis	Kjærsgaard,	2015

Musik:	Rasmus	Skov	Borring,	2015
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1.	Øjeblikke	vil	væve	fortælling,	

				�l	hvert	eneste	menneskeliv.	

				Helt	�lfældigt	så	bliver	du	dig,	nu.	

				I	hvilket	mo�v?	

Der	er	kun	os	�l	at	bære	på	flammen,	

røre	og	røres,	og	én	dag	forstå:	

Mennesker	skabes	i	møder	som	her.	

Syng	mod	det	lysende	blå!									

		

2.	Uden	mening	-	kun	splinter	af	frihed,	

				mørket	sender	sin	ækle	besked.	

				Hadet	næres	af	angsten,	der	sender	

				en	håbløs	besked.	

Der	er	kun	os	�l	at	se	på	hinanden,	

kroppene	mange,	bevægelsen	én.	

Lys	mod	det	onde	og	stå	hånd	i	hånd.	

Mure	er	bygget	af	sten!	

		

3.	Universet	og	menneskelivet.	

				Stor	og	lille	uendelighed.	

				Støvet	vækkes	og	ånder	i	lyset,	

				der	lægger	det	ned.	

Der	er	kun	os	�l	at	leve	og	lege.	

Kys	mens	du	vil	det	og	dans	mens	du	kan!	

Spring	ud	i	livet	og	spræng	alle	bånd!	

Elsk	i	de	levendes	land!	

4.	Ord	kan	opbygge	drømme	og	broer,				

				sæ�e	tanker	og	mennesker	fri.	

				Ord	er	knive	med	skærpede	ægge,	

				og	hvad	siger	vi?	

Der	er	kun	os	�l	at	tale	om	freden,	

frihed	for	Loke,	såvel	som	for	Thor.	

Du	må	fortælle	og	måske	forstå:	

Brug	dine	skabende	ord!	

		

5.	Findes	lyset,	når	solen	er	borte?	

				Evigheden	uendelig	kort.	

				Du	har	øjne	og	læber	og	hænder.	

				Dem	giver	du	bort.	

Der	er	kun	os	�l	at	se	på	hinanden,	

opfylde	tomhed	med	øjnes	musik.	

Frygten	for	mørket	kan	slukke	alt	lys:	

Se	med	dit	strålende	blik!	

		

6.	Du	er	kommet,	og	snart	er	du	borte.	

				Gav	du	alt,	hvad	du	kom	for	at	få?	

				Snoren	er	der,	�l	nornerne	klipper,	

				så	nu	skal	du	gå.	

Der	er	kun	dig	�l	at	træde	på	jorden.	

Gør	det	kun	s�lle,	men	sæt	dine	spor.	

Tunge	og	svævende	skridt	e�er	dig:	

Gå	på	den	levende	jord.	
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