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KÆRE LÆSER
Så udkommer endnu et nyhedsbrev, og denne gang med en noget anderledes ”baggr-
undskulisse” end den vi normalt kender og havde forventet. I disse dage, hvor solen har 
skinnet, havde vi kunne glæde os over forårskåde elever, der nyder solen i gårdhaven, finder 
fodboldstøvlerne frem og lufter hestene udendørs – men nej – skolen er lukket pga. coro-
navirussen, og her på Ladelund er der gabende tomt. Men det slår os ikke ud – vi gør det vi 
skal – nemlig holder sammen – på afstand. Her frem mod påske bliver det til 4 uger med 
fjernundervisning og afsavn fra kammeraterne. Vi gør, hvad vi kan for at holde kontakt med 
hinanden og trods gode intentioner og stor velvilje, bliver det slet ikke det samme som at 
være i fællesskabet på skolen. Skole er mødet mellem mennesker – at være sammen – dyrke 
fællesskabet – lære sammen – opleve sammen – og som en elev sagde: 

“Jeg tror først, man indser, hvor vigtigt sådan et efterskoleophold er, når det bliver taget fra 
en”

Nu må vi håbe på at komme i gang igen efter påske – vi savner eleverne og så vil vi give den 
”fuld gas”, når de kommer tilbage igen. 

Der er ingen tvivl om, at både elever og forældre har tænkt over, hvad denne uventede af-
brydelse kommer til at betyde. Hvad med prøverne, hvad med gymnastikopvisningerne, hvad 
med fællesskabet, hvad med økonomien. Heldigvis er der i dag kommet en hjælpepakke 
til efterskolerne. Det bliver spændende at se, hvordan det skal udfolde sig. Men det er helt 
sikkert, at her har politikerne vist vilje til at hjælpe efterskolerne. Som Efterskoleforeningens 
formand siger: ”når man lukker et samfund ned, har efterskolerne brug for samfundet. Når 
man lukker samfundet op igen, har samfundet brug for efterskolerne”.
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Nu skal det hele ikke handle om corona – men om skole. Efter nytår startede vi lige på og 
hårdt ud med gymnastiktræningen og først i januar havde vi åbent husaften, med mange 
besøg. Januar er den mørke tid, og her er det godt at ryste posen lidt – vi havde derfor 
”værelsesflytning” – alle får ny værelseskammerat og de fleste flytter gang. Det giver en god 
dynamik i elevgruppen, og man lærer nogle nye kammerater mere at kende. Efter vinter-
ferien gik gymnastiktræningen ind i slutfasen, og efter en generalprøve for forældrene var 
elevholdet for første gang på gulvet ved den store DGI- gymnastik præmier i Grindsted. 
Holdet gjorde det super godt og nu var holdet klar til opvisningerne, men efter endnu en 
opvisning, kom aflysningerne pga. coronaen. 
Læs også her i nyhedsbrevet om eleverne der deltog i SKILLS i København – det var fantastisk. 

Vi ser i den grad frem til at skulle i gang igen med at drive skole og vi vil gerne gennem-
føre de mange spændende arrangementer som venter i foråret. Jeg ved dog godt, at vi kan 
komme til at udsætte eller sågar aflyse nogle af de arrangementer vi har på programmet eft-
er påske. Så her i nyhedsbrevet er der en række arrangementer som vi inviterer til – dog med 
den forudsætning, at der kan ske udsættelse eller aflysning. 

Vi skulle have været til Italien i uge 17 – det er selvfølgelig aflyst og vi håber at komme på en 
anden tur i maj i stedet for. I kalenderen har vi også både jubilarmøde og forårsfremvisning 
samt generalforsamling i skolekredsen og grundlovsmøde. Ligeledes skal vi forhåbentlig 
også fejre Genforeningen. Planen er, at dronning Margrethe skal ankomme til Skibelund Krat 
den 9. juli og her har vi planer om at samle mange efterskoleelever fra Skibelund, Askov og 
Ladelund sammen med de ældste folkeskoleeleverne fra Vejen kommune, for at synge i et 
stort kor for dronningen og de mange gæster. Jeg håber det kan blive gennemført. 

Nu kan du gå i gang med at læse de forskellige artikler i nyhedsbrevet og følg også gerne 
med på både vores hjemmeside, hvor der er en blog: https://ladelundefterskole.dk/blog/ og 
kig på: https://www.facebook.com/LadelundEfterskole/ og endelig også instagram #ladelun-
defterskole

God fornøjelse

Forstander
Steffen Bendix Pedersen
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NYT FRA FORMANDEN 
Susanne Steiner
Formand for Ladelund Efterskole 

Ved årsskiftet meddelte Steffen Pedersen, at han var i gang med sit sidste år som forstander 
på Ladelund Efterskole. Vi gik derfor i gang med arbejdet med at finde en ny. Vi nedsatte et 
ansættelsesudvalg bestående af 4 bestyrelsesmedlemmer og 3 ansatte på skolen. 

Ansøgningsfristen er netop udløbet - der er kommet 21 ansøgninger, og stort set alle har 
været på skolen for at få en rundvisning ved vores viceforstander, Erik Kjær Carstensen. 
Ansættelsesudvalget er nu i gang med at finde den rette forstander til Ladelund og såfremt 
vi kan få samtaler gennemført (covid19), håber vi at kunne præsentere en ny forstander i løbet 
af maj måned. Den nye forstander skal tiltræde 1. august 2020 

Skolekredsen indkaldes til generalforsamling onsdag den 6. maj kl. 17.30. Indkaldelsen med 
dagsorden sker til medlemmerne pr. brev. Hvis generalforsamlingen må udsættes pga. cov-
id19, vil medlemmerne få besked pr. mail og følg gerne med på skolens facebookside. 
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GYMNASTIKKEN - FOR KNAP SÅ FULDT 
SMADDER SOM HÅBET
Af: Lene Frølund, Line Nielsen, lærere

VI har danset, sprunget, svedt, øvet og glædet os helt utroligt meget til dette års 
opvisningssæson. Og selvom vi her i marts måned langt fra har haft de opvisninger vi håbede 
på, så nåede vi alligevel 3 af slagsen.

3 opvisninger som indeholdt alle de følelser, der ligger i det at lave en opvisning;
• forventningens glæde til hvordan det hele kommer til at gå
• nervøsiteten over om man nu kan huske det hele
• roen i at kunne sine ting
• nydelsen i at være på gulvet
• stoltheden i at vise det frem, man har brugt så meget tid på
• fællesskabsfølelsen i, at man står på gulvet sammen med alle de fantastiske mennesker, 

man går på efterskole med. 

Den første opvisning vi havde, var i kølvandet på 3 ret så intense og helt vildt fede gymnas-
tik dage i uge 8. Fredag kl. 15.00, skulle vi opvise for forældre, søskende og venner, og dagen 
igennem kunne man mærke en spænding og glæde i luften på Ladelund. En spænding fra 
eleverne, der handlede om, at lige om lidt kulminerede alle de timers gymnastiktræning, 
i både medgang og modgang, i deres første opvisning. En spænding fra forældrene, der 
handlede om at se deres børn være en del af et efterskolehold, som elev og familien havde 
snakket meget om, glædet sig og set frem til. Opvisningen gik utrolig godt, eleverne var skar-
pe på deres serier og tællinger. De var meget stålfaste i deres ansigter for at huske alt det vi 
gymnastiklærere havde snakket så meget om – strakte arme, husk det er på tællingen 5 osv. 
Efter opvisningen var glæden stor, både elever, forældre og gymnastiklærere. Alle var stolte 
og stemningen var lidt mere afslappet nu, hvor den første opvisning var vel overstået.
Elevholdet 19/20 havde leveret totalt til UG! 
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Vores anden opvisning var også den første opvisning ude af huset. Vi var i Magion i Grindsted 
til DGI Sydvest Gymnastik Premiere. Første opvisning ude af huset, er lig med utrolig mange 
spørgsmål: ”Hvor er toilettet”, ”Åh nej, hvilken vej vender hallen”,  ”Hvor skal redskaberne ligge 
osv.” Men som gymnastiklærer er disse spørgsmål også dejlige, da det viser at eleverne gerne 
vil og at de gerne vil gøre det godt. Igen gik opvisningen utroligt godt. Uden streger på gulvet 
som ”vejvisere” og uden de vante rammer med marken til venstre og gymnastiksalen til højre, 
modtog eleverne stående og vilde klapsalver af publikum. De imponerede og modtog utrolig 
mange roser fra nær og fjern.

Weekenden efter drog vi ud til vores tredje opvisning i Bramming. Med mere erfaring i 
rygsækken glædede eleverne sig endnu engang til at lave opvisning. Der kom flere smil, og 
der var en større ro på eleverne og man kunne se, at de stille og roligt begyndte at nyde det 
endnu mere. 
Her gjorde de det igen utroligt godt! 

Lige nu er situationen en helt anden, end vi havde forestillet os, og mange af de planer der 
var - blev ikke. Vi er optimistiske, og tror på, at mulighederne ligger derude og venter.
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KÆRE JUBILARER    

I LIGHED MED TIDLIGERE ÅR INVITERES ALLE SKOLENS JUBILARER TIL JUBILARMØDE. 
DET ER BÅDE TIDLIGERE LANDBRUGSSKOLE-, MEJERISKOLE- OG EFTERSKOLEELEVER 
SOM INVITERES TIL 

Jubilarmøde lørdag den 16. maj kl. 11.00

Jubilarer er Landbrugsskole- og mejeriskoleholdene 1949-1950, 1959-1960, 1969-1970, 1979-
1980, 1994-1995 og Efterskoleholdene 2004-2005 (15 år) 2009-2010 (10 år) og 2014-2015 (5 år) 

Program:
Kl. 11.00 Velkomst og flaghejsning
  Fotografering og rundvisning 
Kl. 12.00 Frokost i skolens spisesal
Kl. 14.30 Sang og fortælling i foredragssalen ved forstander Steffen Bendix Pedersen
Kl. 15.30 Kaffe 
Kl. ca. 16.30 Afslutning. 

Jubilarmødet koster 200 kr. og betales ved ankomsten. Tilmelding senest den 7. maj på tele-
fon 75381006 eller på mail: postkassen@ladelundefterskole.dk (angiv navn og årgang)
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INVITATION TIL 
FORÅRSFREMVISNING OG GL. ELEVDAG 
2020

Søndag den 17. maj kl. 13.00

Alle er velkomne

Program for dagen
Kl. 13.00 Flaghejsning og velkomst
  Fotografering af tidligere elevhold
Kl. 13.30 Elevholdet 2019-20 viser gymnastikopvisning
Kl. 14.00 Generalforsamling i Ladelund Efterskoles Elevforening i foredragssalen
Kl. 14.00 Rundvisninger, åbne værksteder, og ”årgangsmøder”
Kl. 15.00 Kaffe i spisesalen og gymnastiksalen
  Fællessang i gymnastiksalen og elever optræder med musik
Kl. 17.00 Arrangementet slutter
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SKILLS & IBO AWARD  
Af: Verner Storm, Lærer

Torsdag d. 16. januar var to lærere og en flok elever i København i Bella centeret til Efterskole 
DM i Skills og IBO Award. Det var en vild dag hvor vi blev klogere på erhvervsuddannelser og 
havde flere præmier med hjem.

I Danmark ydes der en stor indsats for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Et 
af tiltagene er det store Skills Danmark event der foregår hvert år i januar. Her er lærlinge i de 
enkelte fag der dyster om at blive Danmarks bedste tjener, SOSO-medarbejder, tømrer eller 
receptionist. Skills Danmark har også en konkurrence for 8. klasser samt efterskoler. Vi havde i 
oktober besøg af Per fra Efterskole Skills. Her var alle elever igennem forskellige dyster som fx 
servietfoldning, vandlåssamling, fliselægning og ledningsføring. Det hele foregik på tid og de 
hurtigste hold blev udvalgt til at komme med til Efterskole DM i Skills. 

På selve dagen for finalen i København havde vi to hold med og begge hold gik videre til 
finalen. I finalen blev der dystet i bl.a. flyttekasse foldning, dåsestabling, og brolægning. Der 
blev heppet og heppet på vores hold fra de andre Ladelund elever og hjemmefra forældre og 
på Ladelund… så stemningen var i top. Desværre vandt vi ikke…. men vi kommer stærkt igen 
næste år :)

INNOVATIONS BROBYGNINGS OPGAVE

Vi har de sidste 4 år deltaget i IBO – Innovativ brobygningsopgave. I år har projektet taget 
udgangspunkt i verdensmålene. Elever har i grupper først udvalgt et verdensmål og herefter 
har de skulle samarbejde med en virksomhed. Formålet med at samarbejde med en 
virksomhed var at identificerer et problem i virksomheden med udgangspunkt i det valgte 
verdensmål, hertil skulle gruppen så udvikle en løsning med hjælp fra erhvervsskoler. De 2 
bedste grupper blev udvalgt og indstillet til IBO Award. IBO award’en foregik også i Bella 
Centeret. Her skulle grupperne fremlægge overfor 3 dommere som efter at have hørt alle 7 
gruppers fremlæggelser skulle udvælge den bedste, mest innovative og realiserbar idé. IBO 
projektet står vores tidligere kollega Karin Skjøth for. Hun er ansat ved efterskoleforeningen 
og arbejder med E2E hvor IBO er en del af paletten.
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DANMARKSMESTER I IBO
Af: Line Nielsen. Lærer

Her vandt vores helt egen Patrik og Alexander, der på dagen fremlagde for deres gruppe. 
Deres idé tog udgangspunkt i proteinholdigt foder til kvæg. De ville stoppe brugen af 
soyastrå i foder til kvæg fra udlandet, da produktionen af dette inddrager store skovområder 
i f.eks. Argentina og er hårdt for miljøet i transport. Alternativet var en produktion af ristede 
hestebønner, som vil kunne produceres på danske marker. Hestebønnerne ville sikre den 
samme proteinholdighed i foderet.

Hele dagen blev afsluttet med at Ladelund Efterskole vandt titlen som det bedste heppekor – 
også selvom vi kun var 16 mennesker afsted.
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FJERNUNDERVISNING I 
HÅNDVÆRK OG DESIGN
Af: Verner Storm, Peter Torpe, lærere

På vores 10. årgang har vi fire fokusfag, et af dem kaldes Håndværk og Design. 
Hvordan laver man lige fjernundervisning med dem i Corona-tiden, hvor alle er sendt hjem…?
Eleverne på holdet var egentlig i gang med et lampeprojekt, men måtte pga. situationen 
holde en pause med arbejdet. Så hvad tager man som lærer så fat i? Sidste uge synes vi, at vi 
havde succes med en lille tegneopgave som eleverne skulle arbejde med derhjemme.
Opgaven var, at eleverne skulle tage et billede af deres hus, måle huset op og derefter tegne 
det i et 3D tegneprogram... fx Google SketchUp. Vi sendte ingen instruktioner med ud over, at 
de skulle bruge YouTube for at finde instruktionsvideoer.

Der var mange som tog udfordringen op og der kom gode tegninger retur. 
Der er mange på holdet som skal på en erhvervsuddannelse og en del af dem kommer helt 
sikkert til at arbejde med tegning på computer. Det er fx inden for træ og metalfagene, men 
også fag som anlægsgartner og elektriker arbejder med tegninger. Så vi synes opgaven havde 
relevans for eleverne.
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PRÆSENTATION AF SKOLENS FEM LINJER
Af: Steffen Pedersen, forstander

Ladelund Efterskole er den brede efterskole, hvor eleverne kan vælge mange fag. Vi har et 
ønske om, at eleverne både kan fordybe sig i kendte fag, som de har erfaring med, men også, 
at de opdager nye fag. Fra dette skoleår har vi omorganiseret skolens linjer. 

Skoleåret er inddelt i stort set 5 lige store perioder. I hver periode skal eleverne vælge to 
linjefag. Hvert linjefag fylder 2 x 2 timer på skemaet. Det betyder, at eleverne har to forskellige 
linjefag med i alt 8 timer om ugen. Hertil kommer linjefagsdage. 

Skolens fem linjer hedder: IDRÆT, UDELIV, VÆRKSTED, UDTRYK OG RIDNING. 
Til linjerne er tilknyttet flere lærere og hver linje indeholder en række forskellige linjefag. 
Eleverne vælger linjefag til den første periode inden skolestart og derefter i god tid inden 
efterfølgende periode. 

Mange elever giver udtryk for, at det er godt, man selv kan sammensætte sit linjefagsskema. 
Nogle elever vælger helt op til 10 forskellige linjefag i løbet af året. Andre elever vælger mere 
smalt og har fag inden for samme linje i hver periode. Elever med egen hest vælger ofte 
ridning i alle 5 perioder og nogle elever vælger kun værkstedsfag. Andre elever vælger meget 
forskelligt. Det er en stor fordel, at eleverne selv kan vælge og ofte ser vi elever vælge fag, de 
ikke har prøvet før eller forestillet sig. Med 5 perioder i løbet af året, giver det også lærerne 
mulighed for at tilbyde linjefag, der passer til årstiden. I starten af året tilbydes en række 
udendørsfag og i vinterperioden indendørs. 

På de næste sider præsenteres de fem linjer. 
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LINJEN - IDRÆT
LADELUND HAR MANGE BOLDE I LUFTEN, MEN SKAL VI HAVE FLERE?

Af: Klaus Johannsen, lærer

Ja, meget gerne, hvis du spørger mig. Og helst bolde der bogstaveligt talt bliver kastet, 
sparket og afleveret i forbindelse med skolens idrætsfag. Idræt spiller en central rolle på 
efterskolen. På Ladelund har vi gode idrætsfaciliteter, samt et unikt nærmiljø, der byder 
på et fantastisk idrætscenter samt varierede MTB-spor. Men er det nok at have gode 
idrætsfaciliteter både inde og ude? 

En klog mand sagde engang man skal have et ”mål” for at score. Derfor mener jeg, at vi som 
efterskole, skal sætte rammerne således, at eleverne kan sætte mål og dermed give dem 
muligheden for at score. Målene skal være mangfoldige og gerne individuelle også selvom 
der dyrkes holdidræt.  Først og fremmest håber jeg, at mange elever vil opleve glæden ved 
idrætten, det må være et mål i sig selv. Som efterskole skal vi fortsat deltage i motionsløb, 
fodboldturneringer og besøge idrætsforeninger. 

I idrætsfaget bliver eleverne dannet, de har simpelthen ikke noget valg. Her bliver de tvunget 
til at vise deres personlighed frem. De skal tage ansvar som holdspiller, mærke følelsen af 
at være en del af noget større, udvise fairplay eller synliggøre deres selvdisciplin, når der er 
intervaltræning i regnvejr.  De kommer til at indgå i forpligtende fællesskaber. De dannes 
også selvom de sætter sig ud på bænken, på den måde vil man også sende et signal til resten 
af holdkammeraterne. 

Jeg håber, at der i fremtiden på Ladelund, fortsat vil blive sat ”mål”. Eleverne skal have 
muligheden for at løbe 10 km. for første gang, sætte en personlig rekord i et halvmaraton, 
lave en salto, udvise fairplay eller score årets mål. 

Linjen idræt tilbyder i år fagene: fodbold, beachvolley, spring, MTB, floorball, streetsport, løb, 
styrketræning, amerikansk boldspil og fitnesstræning.  
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LINJEN – UDTRYK
Af: Kasper Gravlund, Verner Storm, Emilie H. Mikkelsen, lærere 

I vores nye linjefag udtryk, har vi samlet alle de fag, som har udgangspunkt i praktisk-musisk-
kreative processer, og som har rødder i kunstens udtryksformer; både musik, billedkunst, 
film-, scene- og lydkunst. Eleverne skal her både lade sig inspirere af andres kreative udtryk, 
og selv skabe sig og dyrke deres kreativitet. Her et overblik over, hvad linjefaget i år har budt 
på: 

Mediedelen af udtrykslinjen har i dette skoleår brugt tiden på både teknik og på det 
kunstneriske udtryk. Vi har brugt den først del af året på at flyve med droner, og øve på 
teknikken. Her har vi øvet med at lande og starte og sluttede af på en forhindringsbane. Så 
bevægede vi os tættere på det kunstneriske, ved at lave vores egne film, og kortfilmsholdet 
deltog her i en filmfestival, hvor de vandt bedste manuskript. Sidst på året har vi bevæget os 
over i at se, hvad de helt store kunstnere kan med film. Her at vi set film fra hele verden, fra 
Argentina-Korea, og afsluttet med en diskussion omkring filmen.

I kunstlokalet har der også været stor aktivitet i år, og mange af resultaterne kan ses rundt 
på skolens vægge. Der har både været et street art-hold, hvor der blev eksperimenteret med 
forskellige udtryksformer fra gadekunstens verden, et tegnehold, som har beskæftiget sig 
med mere klassiske discipliner, og øvelser fra DM i tegning, et trykkehold, som har udfordret 
materialer og brugt klassiske medier som linoleum, samt et hold der har lavet kunst og 
smykker ud af genbrugsmaterialer. Mange forskellige elever har været forbi kunstlokalet for 
at udtrykke sig kreativt, og værkerne kan bl.a. ses på nogle af skolens udearealer, hvor værker 
i mos, spray, papir samt perler stadig pryder murene, samt en af skolens gange, som eleverne 
har overtaget med deres genbrugsmalerier.
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Nogle af udtryksfagene foregår i musiklokalet. Vi har i løbet af dette skoleår haft guitar, 
popband og sangskrivning. Mange af eleverne fra popband-holdet blev også en del af bandet 
til årets musical, som var et af de mest velspillende nogensinde. Op til jul indbød Ladelund 
igen til det årlige Ladelund Rock, hvor udtryksfagenes elever både stod på scenen, i publikum 
og bag kameraet. 

I januar fik vi en invitation til en musikfestival på Skolen for Gastronomi, musik og design ved 
Vejle. På det tidspunkt var der en lille flok elever der havde sangskrivning, men vi blev enige 
om at sige ja tak til invitationen til musikfestivalen. Så i stedet for at skrive sange, gik vi i gang 
med at øve et sæt op som vi kunne spille på festivalen. Vi kørte i Verners tur bus (læs Mazda 
med 7 sæder) og tog af sted. Vi skulle spille som band nr. 2 på scenen. Det var fedt at trykke 
de numre af som vi havde øvet, og vi syntes det gik meget godt.
Ud over den gode musik, så var det fede ved festivalen også, at de elever på skolen der har 
gastronomi, havde lavet boder med fx indisk mad, hotdogs og lækre cupcakes.
En skøn tur med skønne elever :)
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LINJEN - UDELIV
Af: Mads Kaack, Lærer 

Inden for Udeliv udbyder vi et udvalg af fag, som har udgangspunkt i den nordiske 
friluftstradition. Det handler om at være udenfor, og det handler om at blive klogere på sig 
selv, sin krop og sine grænser. I nogle fag vil eleverne få grundlæggende friluftsfærdigheder, 
så som at holde sig mæt, tør og varm og i andre fag vil eleverne tilstræbe sig specifikke 
færdigheder inden for et område, som i f.eks. Klatring, Jagttegn eller MTB. I Udeliv arbejder 
vi med udvikling af egne færdigheder igennem samarbejde og fællesskab. Eleverne har 
mulighed for at opnå specifikke brugbare beviser, så som jagttegn og klatrebeviser, ligesom 
de vil blive tilbudt at deltage i diverse konkurrencer.
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LINJEN – RIDNING
Af: Karina Muusmann Andersen, lærer 

Det har i dette skoleår været helt særligt at starte ridelinjen op. I løbet af sommerferien blev 
den nye hestestald nemlig færdigbygget, og her kunne efterskolen så indlogere 24 heste og 
ponyer ved skoleårets start. Som ridelærer på ridelinjen, er det rigtig dejligt at have alle elever 
med egen hest samlet i én stald. Det har givet et godt sammenhold mellem eleverne, og det 
er fedt at have et sted i rideklubben, som vi kan kalde for ”vores”. I september i forbindelse 
med linjedagene, havde vi besøg af en journalist fra magasinet ”Ridehesten” ved indvielsen af 
den nye stald. Det kom der en rigtig fin artikel ud af, som omhandler det at have ridelinje på 
Ladelund Efterskole. 

Elever, der medbringer egen hest, er en god blanding af konkurrenceryttere med ambitioner, 
og elever, der gerne vil forbedre deres ridning, uden nødvendigvis at skulle ride stævner. De 
rider dressur og spring, er seriøse og hygger sig. Det er en fornøjelse at være i stalden med de 
unge mennesker eller stå i en ridehal og undervise.

Ladelund Efterskole har også ridelinje, hvor man kan ride uden at have sin egen hest med. På 
denne del af ridelinjen har det været spændende at følge de elever, der har skullet låne en 
elevhest. Alle eleverne har hele skoleåret vist engagement og forpligtigelse over for ridningen 
og pasningen af elevhestene. Mange har udviklet sig ridemæssigt i en flot, positiv retning.
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LINJEN – VÆRKSTED
Af: Peter Torpe, lærer 

Ladelund Efterskoles værkstedslinje giver dig rig mulighed for at prøve kræfter med måde 
træ og metal arbejde. Linjen er for dig der kan tænke løsningsorienteret og ikke er bange for 
at få hænderne op af lommerne. Skolen har et stort og veludstyret værksted, der råder over 
alt hvad du skal bruge, hvad enten du vil smede din egen kniv, restaurere din bedstefars grå 
Massey Ferguson eller bygge et specialdesignet natbord til dit efterskoleværelse.
Her lærer du at begå dig i et værksted, samt at bruge skolens maskiner og håndværktøj på 
sikker vis. På den måde kommer dit efterskoleår til at styrke dig og virke som en løftestang 
den dag du skal i gang med en ungdomsuddannelse eller kommer ud på en arbejdsplads.
Linjefagene har emner som: træværksted, hipster-snedker, trædrejning, metal, svejsning, 
smedning, byg i beton, udemøbler, motor osv. 

Skolen råder også over et elevværksted, som bruges i fritiden. Her kan du medbringe enten 
din knallert, ATV, havetraktor, RC-bil eller andet du måtte ønske. Værkstedet er meget 
velbesøgt. Mange kommer måske i starten mest for at hænge ud eller ”sparke dæk”, men 
bliver interesserede og får med tiden lyst til at medbringe egne projekter Du behøver ikke at 
have værksted på linje for at benytte vores elevværksted. 
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ORDSKY FOR ÅRGANG 19/20 – INDTIL NU
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HUSK: GRUNDLOVSMØDE FREDAG DEN 5. 

JUNI KL. 14 – ALLE ER VELKOMNE


