
”Jeg kan godt lære noget uden bøger, 

og det har man mulighed for her. Man 

bliver glad, når man lærer noget, som 

man ikke troede, man kunne lære.”

Nicoline Christensen

BESØG OS PÅ

GOED.DK

Et godt sted  
at være – og lære

Bliv medlem af skolekredsen  
for Gødvad Efterskole

Skolekredsen for Gødvad Efterskole er for alle, der er interesseret  

i at støtte vores skole for unge med generelle indlærings- 

vanskeligheder og særlige behov. 

Som medlem af skolekredsen er du med til at gøre en forskel.



Alle efterskoler skal ifølge loven have et bagland, som står bag skolen. 

Formålet med baglandet er bl.a. at sikre, at skolen er folkeligt forankret i en grup-

pe borgeres ønske om at drive en fri skole med et særligt værdigrundlag.

Som medlem af skolekredsen kan du følge med i livet på efterskolen. Du vil mod-

tage det månedlige nyhedsbrev og vil blive inviteret til forskellige arrangementer 

som f.eks. markedsdage, teaterforestillinger og andre aktiviteter på skolen.

Du kan få indflydelse
Du vil som medlem af skolekredsen 

blive inviteret til skolens årlige sko-

lemøde, hvor vi bl.a. holder den årlige 

generalforsamling med beretning, 

fremlæggelse af regnskab og debat.

Skolekredsen vælger fire medlemmer 

til skolens bestyrelse, og som medlem 

af skolekredsen har du mulighed for at 

stille op til bestyrelsen. 

Jysk Børneforsorg/Fredhjem udpeger 

de resterende tre medlemmer.

Derfor vil vi gerne have 
dig som medlem

”Her lærer man at være den, 

som man er. Og så får man en 

masse nye venner, som man slet 

ikke forestillede sig. Jeg har lært 

mere, end jeg troede, jeg kunne.”

Tanja Due Larsen



Uanset grunden til, at du er medlem 

af skolekredsen på Gødvad Efterskole, 

er du med til at gøre en forskel for de 

mange unge, som hvert år er elever på 

skolen. Samtidig er du ambassadør for 

et betydningsfuldt uddannelsessted for 

unge, som har brug for et godt efter-

skoleophold med ligesindede.

Du er med 
til at gøre 
en forskel

”Jeg var lidt spændt på at skulle 

starte her, men det har været 

rigtig godt. Man får mange nye 

venner og undervisningen er 

nem at forstå.”

Emma Linde

”Her er det nemt at få venner, 

som har det på samme måde 

som en selv. Vi kan bedre hjælpe 

hinanden, for vi ved, hvordan de 

andre har det.”

Andreas Midtgaard Christensen

”Jeg har brug for at være meget 

mere aktiv i timerne. Jeg har 

svært ved at koncentrere mig, så 

jeg lærer ikke ret meget ved at 

læse i bøger. Jeg skal have tinge-

ne i hænderne i stedet.”

Malthe Vindbjerg Jensen



Gødvad Efterskole er en specialefter-

skole for unge i 8.- 9. og 10. klasse 

med særlige behov og generelle indlæ-

ringsvanskeligheder. Vi har 98 elever 

og 30 ansatte. Vi har mange års erfa-

ring med unge, som vil få det svært på 

en almindelig skole eller efterskole. 

Det betyder, at vi ikke bare rummer de 

unge – vi udvikler dem også på deres 

egne præmisser. 

Kernen i undervisningen
Kernen i vores undervisningstilbud 

er fem praktiske, kreative og musiske 

linjer. Begreber som selvforsyning, 

produktion og konkret læring er 

nøgleord, der gennemsyrer hverdagen 

på Gødvad Efterskole. Undervisningen 

i almene skolefag implementerer vi i 

linjefag og valgfag mv. Vores erfaring 

med de unge er, at de lærer ved at 

gøre – ikke kun ved at høre.

Godt at vide om skolen

Vil du være med?
Alle, der støtter skolens formål, 

kan blive medlem af skolekredsen.

Vi vil hermed opfordre dig til at 

tage del i en betydende skoletradi-

tion i Danmark, og til at tegne  

et medlemskab til Gødvad Efter-

skoles skolekreds. 

Et medlemskab koster blot  

kr. 50,- om året 

Ring til skolen i dag på  

telefon 86 82 08 11 

eller send en mail for  

yderligere information 

info@goed.dk

Her holder vi til
Gødvad Efterskole ligger naturskønt i udkanten af 

Silkeborg tæt på Gudenåen og har gode faciliteter, 

egen idrætshal og en række værksteder.

Gødvad Efterskole er grundlagt i 1981 af Jysk  

Børneforsorg/Fredehjem og har tilknytning  

til skolefællesskabet Ligeværd.

Gødvad Efterskole

Stavangervej 2

8600 Silkeborg

Tlf. 86 82 08 11

info@goed.dk

www.goed.dk


