
Godt at vide for forældre til unge med indlæringsvanskeligheder og særlige behov

Efterskolen med  
specialundervisning 



Alle har ret til 
et godt ungdomsliv 

På Gødvad Efterskole er der en helt særlig stem-

ning, når eleverne er sammen om undervisnin-

gen, når de spiser sammen, og når de hygger sig 

på værelserne om aftenen.

Det er ungdomsliv, når det er allerbedst. Mange 

af vores unge har ikke haft den oplevelse før. 

Nogle har måske stået udenfor og kigget ind på 

fællesskaber, de havde svært ved at passe ind i. 

På Gødvad Efterskole er alle midt i et fællesskab 

sammen med andre unge, der ligner dem selv.

Her er det okay at være den, man er. Eleverne 

får et helt almindeligt ungdomsliv med kamme-

rater, kærester og alt det andet, der hører sig til.
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Gødvad er et godt sted  
at være – og at lære

Som forældre til en ung med særlige behov og 

indlæringsvanskeligheder ved du, at den unges

hverdag ikke ligner alle andres. Du ved, at dit 

barn har behov for noget særligt i forhold til

trivsel, fællesskab og tryghed. 

Gødvad Efterskole er en prøvefri specialefterskole 

for unge med indlæringsvanskeligheder og

særlige behov. Vores elever har typisk modtaget 

specialundervisning i grundskolen.

På Gødvad Efterskole har vi fokus på vores unge 

elevers trivsel, deres læring og deres lyst til at

vokse som mennesker, så de er klar til at komme 

videre i livet.

Det fortæller vi mere om i denne lille bog. Vi lader 

også tidligere elever fortælle, hvad de har fået ud 

af et skoleår eller to på Gødvad Efterskole.

Vi har fokus på praktisk undervisning, fordi vi tror 

på, at alle kan lære, at de kan lære. For os handler

læring også om personlig udvikling og trivsel i et 

ligeværdigt fællesskab.

Når skoleåret er slut, sender vi hvert år hele flok-

ken af unge videre ud i verden med selvtillid

og mod på livet. Ingen tager fra Gødvad uden at 

vide, hvad der nu skal ske i deres liv.

Rigtig god læselyst!

Jacob Thorning, forstander
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Jeg lærte hurtigt  
at få nye venner 

MARIA LAURIDSEN FORTÆLLER 
 

Maria kommer fra Hovborg, der ligger mellem 

Billund og Esbjerg. Hun havde det ikke nemt i 

folkeskolen.

– Det var svært for mig at få venner, for jeg havde 

rigtig svært ved det sociale, siger Maria, der ikke

havde det godt, når mange mennesker var samlet. 

Da hun havde store udfordringer med at følge 

med i undervisningen, kom hun i en specialklasse. 

Efter folkeskolen gik turen til Gødvad Efterskole.

– Det var virkelig akavet den første dag. Jeg 

vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle sige, 

eller hvem jeg skulle tale med. Den 

næste dag begyndte jeg så at tale 

med et par piger, som jeg i dag 

stadig er bedste veninder med.

Vi ses ofte og taler meget sammen på de sociale 

medier, fortæller Maria.

På Gødvad Efterskole oplevede Maria, hvordan 

hun blev mere selvstændig og fik et socialt liv.

– Det var rigtig rart at komme på efterskole og 

være på egen hånd. Vi skulle jo selv vaske tøj og 

klare sådan nogle ting. Og så var vi allesammen 

sammen hele tiden. Og i weekenderne måtte vi 

sove med andre, vi ikke boede på værelse med 

til hverdag. Vi hørte musik, var i idrætshallen og 

hang bare ud. Det var rigtig dejligt, fortæller hun.

Ungdomslivet på efterskolen var for Maria og 

vennerne fyldt med den praktiske undervisning, 

men der var også plads til udflugter og aktiviteter 
som pigefodbold og Klintebjerg Festival.

Særligt den årlige skitur var en stor oplevelse.

– I Norge boede vi seks-syv piger sammen i 

hytter. Vi skulle selv smøre vores madpakker, 

inden vi spiste morgenmad. Hele dagen var vi på 

skibakken, hvor lærerne lærte os at stå på ski. 

Det var rigtig svært, men også sjovt, fordi vi gjor-

de det sammen. Og så hyggede vi om aftenen, 

fortæller hun.

Opholdet på Gødvad Efterskole har gjort hende 

selvsikker, og har givet hende en lyst til at få nye 

venner og lære nye mennesker at kende. 

Maria Lauridsen4



7

Alle kan lære, 
at de kan lære

På Gødvad Efterskole er vores filosofi, at ”alle kan 
lære. Og alle kan lære, at de kan lære.”
Vi har siden 1981 undervist unge med indlærings-

vanskeligheder og særlige behov.

En skoledag hos os ligner ikke ret meget en

klassisk skoledag, som man kender fra folke-

skolen. På Gødvad foregår undervisningen ude i 

værkstedslokalerne.

 

Det er undervisning med både hoved, krop og 

hænder. Vi ved, at vores elever ofte lærer bedst, 

når emnet er konkret og meningsfuld. Eleverne 

arbejder med grøntsagerne i køkkenhaven,

kreaturerne i stalden, kunst og design i kunst-

værkstedet, musikken i musiklokalet, idræt i 

hallen eller friluftslivet i den skønne natur. 

Overalt inddrager vi den boglige undervisning 

med elementer af matematik, dansk, biologi, 

fysik, historie og andre fag som en naturlig del af 

undervisningen. 

Et par eksempler fra hverdagen kunne være:

Hvor mange kilo foder æder én ko? 

Hvor meget spiser de alle tilsammen?

Hvordan skal regnskabet stykkes sammen over 

salget af gulerødder og squash, som vi sælger til 

skolens køkken?

Når vi smeder knive, underviser vi i Danmarkshi-

storie, og biologi lærer man bedst i gartneriet.

Teater er ikke bare skuespil, det er også en del 

af danskundervisningen at læse og arbejde med 

replikker på scenen i teatersalen.

Hvert år ser vi, at eleverne begynder at få noget 

ud af undervisningen, når den giver mening for

dem. De begynder at tro mere på sig selv, og de 

får lyst til at lære mere.
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Alle rummer  
en god fortælling

De fleste mennesker ønsker, at deres personlige 
fortælling er en fortælling om et godt liv. Om en

god skolegang og gode karakterer. Sådan en for-

tælling har ikke alle unge med sig. De kan i stedet 

fortælle om, at det har været svært i skolen og 

måske har de også en følelse af at være anderle-

des og udenfor.

På Gødvad Efterskole har vi i løbet af elevernes 

ophold et stort fokus på elevernes personlige

fortællinger og selvopfattelse. Vi arbejder med at 

skabe en god og måske alternativ fortælling.

I løbet af skoleåret har vi masser af samtaler og 

snakke med eleverne, hvor det handler om deres 

egen fortælling. Men vi oplever, at de selv finder 
og styrker den gode fortælling, når skoleåret er i 

gang og selvtilliden vokser. Mange oplever, at de 

pludselig ikke længere er den, der har det svæ-

rest i klassen eller ham, der ikke kan få venner.

 

Vores håb er, at vi ved slutningen af skoleåret 

har en hel skole fuld af ”væredygtige” unge med 
masser af selvtillid og tro på fremtiden. 

98

Jeg lærer bedst 
med hænderne 

MALTHE V. JENSEN FORTÆLLER 

Da Malthe gik i 4. klasse i folkeskolen, fik han 
diagnosen Aspergers syndrom og fik derefter
plads på en specialskole i Langå. Her var han elev, 

indtil han begyndte på Gødvad Efterskole

i 9. klasse.

– Det kan være virkelig hårdt at være ”special-
barn” i folkeskolen, fordi man hurtigt kommer
bagefter, siger Malthe, der på specialskolen 

oplevede at få den hjælp, som han havde brug 

for. Men også i specialklasser er undervisningen 

først og fremmest boglig. Og dét er ikke lige 

Malthes kop te.

– 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 

tingene i hænderne i stedet,

siger Malthe.  Og det fik han på Gødvad Efter-

skole. Her foregår undervisningen nemlig ikke 

kun med en bog i hånden, men derimod ude i 

markerne, i stalden, i køkkenet eller på scenen.

Netop en anden tilgang til læring end bøger var 

en af grundene til, at Malthe og hans forældre

valgte, at han skulle på Gødvad Efterskole. 

 

Malthes helt store interesse er film, og på Gød-

vad valgte Malthe Teater og Musik som linjefag 

suppleret med Idræt og Friluftsliv. For Malthe 

handlede forandringen ikke blot om lysten til at 

lære. Han tabte sig også 14 kilo det første halve 

år på skolen.

– Før sad jeg jo i sofaen og spillede Playstation 

efter skoletid. Det var der ikke tid til på Gødvad.

Her løb man jo rundt hele tiden og havde det 

sjovt med de andre. Det gør noget ved en, siger

han.

Malthe V. Jensen
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Vi hjælper eleverne  
videre til næste kapitel

Mod slutningen af skoleåret ved alle vores elever, 

hvad det næste kapitel af deres liv byder på.

Det er vigtigt for os, at de unge har noget at se 

frem til og glæde sig til. 

Selvom vi er en prøvefri efterskole, er der mange 

fremtidsmuligheder med uddannelse og job til

eleverne. Skolens egne vejledere hjælper alle 

eleverne godt videre. Gennem flere samtaler 
i løbet af året, sørger de for, at de unge bliver 

afklarede om deres interesser og deres drømme 

for fremtiden.

I løbet af skoleåret arbejder eleverne i meget 

praktisk og virkelighedsnær undervisning, og det 

er med til at give dem en retning. Vi har også mu-

lighed for at give eleverne en kortere erhvervs-

praktik hos en af områdets virksomheder. 

Sammen med vores vejledere planlægger eleven 

det eller de næste skridt videre ud i livet.

Vores mål er afklarede, motiverede og selvtillids-

fulde unge mennesker, der er klar til et selvstæn-

digt undgoms- og voksenliv med uddannelse, job 

og drømme.

Tanja Due Larsen

Her ligner vi  
allesammen hinanden  

TANJA DUE LARSEN FORTÆLLER

Lige så forskellige vores elever er, lige så ens er 

de. De har alle problemer med at lære, de har

fået specialundervisning og har en følelse af at 

være anderledes og udenfor.

Det er Tanja fra Vejle et godt eksempel på. Men 

hun er også et eksempel på, hvordan det kan

forandres med et ophold på efterskolen. 

– Det var ikke altid, at jeg sådan lige passede ind 

på mine gamle skoler. Det gik sådan lidt op og

ned, siger Tanja, der valgte Gødvad Efterskole 

efter et besøg til Åbent Hus.

– Da vi kom her, kunne jeg se, at 

her ville jeg passe ind. Eleverne 

her sagde mig noget – vi virkede 

ens, tilføjer hun. 

Opholdet på efterskolen har givet hende en ny 

start med fokus på andet end den læring, som 

kommer fra bøgerne.

På Gødvad har Tanja valgt Musik og Teater som 

linje. Det giver hende mulighed for at bruge

mange sider af sig selv.

– Jeg har lært mere, end jeg troede, jeg kunne,

siger Tanja.

Overalt er undervisningen bundet op på noget 

helt konkret, og det tiltaler de unge, der har det

svært med almindelig undervisning som Tanja. 

Tanja er ikke i tvivl om, at skoleåret på Gødvad

har betydning, som rækker langt ind i fremtiden. 

– Her lærer man at være den, man er. Og så får 

man en masse nye venner, som man slet ikke

forestillede sig på forhånd, man ville få, siger hun.
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Vi hjælper mange videre i 
ungdomsuddannelser

Efter opholdet på Gødvad Efterskole ender en 

del elever med at tage en STU (Særligt tilrette-

lagt ungdomsuddannelse), kommer på en af de 

Frie Fagskoler, Produktionsskole eller på den 

nye FGU (Forberedende grunduddannelse) eller 

noget helt fjerde.

Gødvad Efterskole har et stærkt netværk rundt 

omkring i landet med forskellige muligheder og 

uddannelsessteder, hvor vi ved, de unge trives, 

og hvor der er gode fremtidsmuligheder med 

uddannelse og job.

Det kan være gode kommunale STU tilbud, som 

er et tre-årigt uddannelsesforløb, hvor den unge 

får mulighed for at videreudvikle sig fagligt, per-

sonligt og socialt.

Herudover findes der en del solide praktiske 
uddannelser inden for landbrug, køkken, butik, 

byggeri og træ, som vi også vejleder hen i mod. 

Disse praktiske uddannelser kan ligne lidt livet 

på en efterskole, hvor man bor, indgår i fælles-

skaber og får sin uddannelse.
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Det var en befrielse 
at komme ud på marken   

PER FRIIS JENSEN FORTÆLLER

– Jeg kommer ud som faguddannet landmand 

med et snit på 10.

Der er en vis stolthed at fornemme i stemmen 

hos 21-årige Per, der i sommeren 2020 kan

kalde sig faguddannet landmand fra landbrugs-

skolen Bygholm.

Han er vokset op på et nedlagt landbrug, og siden 

han var lille knægt, har han hjulpet naboen med 

at malke. Drømmen om et liv som landmand har 

han altid haft.

Men det lå ikke i kortene, at den landbrugsglade 

dreng fra Nørre Snede skulle komme dertil. Han 

havde svært ved at sidde stille, og bogstaverne 

og kammeraterne drillede ham om kap gennem 

hele folkeskoletiden.

Fra 2. klasse gik Per i specialklasse, og de bog-

lige besværligheder og drillerierne gjorde ham 

aggressiv.

– Det var en befrielse at komme ud på marken og 

ud blandt dyrene, og se, hvordan de havde det, 

fortæller Per.

I 10. klasse kom han på Gødvad Efterskole, og det 

blev en ny begyndelse for ham. Der var roligt og 

trygt og han fik gode venner.

– Det var bare et superfedt sted at være. Det har 

hjulpet mig rigtig meget som person. Vi var en lille 

gruppe, der boede i huse sammen, og som havde 

vores egen kontaktlærer, som vi kunne tale med 

om alt, fortæller han og fortsætter: 

– Jeg ses stadig ofte med tre af mine bedste ven-

ner fra efterskolen. Vi var sådan et trekløver, der 

hang sammen allerede dengang. I dag arbejder vi 

alle med landbrug.

Gødvad Efterskoles fokus på praktisk undervis-

ning satte de boglige udfordringer i baggrunden, 

og i stedet kom landbrug og gartneri på Pers 

skoleskema. Her knoklede han ofte i stalden med 

skolens heste, grise og køer.

– Jeg kørte møg ud på marken, fodrede dyrene, 

og så ofte jeg kunne, meldte jeg mig frivilligt til 

at passe dyrene i weekenden. Jeg fik jo en masse 
viden og praktisk erfaring, og det bekræftede 

mig virkelig i, at det var landbrugsvejen, jeg ville, 

fortæller han.

Per tog fra Gødvad Efterskole målrettet og fyldt 

med selvtillid. Næste stop var EGU-Vejle og efter 

et par praktikforløb på en kvæggård og en ma-

skinstation, fik han lov til at begynde på Bygholm 
Landbrugsskole, selvom hans faglige gennemsnit 

var for lavt. 

Undervisningen har heller ikke været uden udfor-

dringer.

– Jeg fik en masse selvtillid på efterskolen, så jeg 
bukker mig for intet. Jeg skal prøve, indtil jeg kan, 

og hvis jeg ikke kan, så bøvler jeg videre, indtil 

jeg får det løst. Får jeg en opgave, skal den bare 

løses, fortæller han, inden han kommer med en 

opfordring til andre med læsevanskeligheder:

– Jeg vil ikke ligge nederst i klassen, fordi jeg er 

ordblind. Jeg kommer ud med et gennemsnit på 

10, fordi jeg har kæmpet for det. Og hvis man 

kæmper, så kan man klare det.

– Folk, der er ordblinde, skal ikke tro, det er et 

handicap, fortæller Per.
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Nu ved du som forældre mere om vores fokus på 

Gødvad Efterskole.

Hvis du ikke allerede har besøgt os, vil du efter et 

besøg være afklaret om, hvorvidt Gødvad Efter-

skole også passer til dit barn.

Vi holder Åbent Hus stort set hver måned. 

På vores hjemmeside www.goed.dk kan du se, 

hvornår og tilmelde både dig og dit barn til et 

besøg. 

Vi glæder os til at se jer.

Besøg Gødvad Efterskole og bliv afklaret

Facebook-square Følg med i livet på Gødvad Efterskole på vores Facebookside 


