
 
 

 

Projektbeskrivelse: 

 

Efterskolens form: 

Kvie Sø Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution for 

unge med særlige læringsforudsætninger, herunder læringsvanskeligheder, 

udviklingshæmning, Downs syndrome, autisme etc. .  

Skolen er beliggende på Tiphedevej 17, 6823 Ansager.  

Efterskolevirksomheden har samme hovedsigte som alle andre efterskoler, 
nemlig livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.    

 

Baggrund for oprettelse af Kvie Sø Efterskole: 

En mindre initiativgruppe blev opmærksomme på, at der ikke er lige vilkår for 

muligheden om et efterskoleophold for denne målgruppe. I Danmark er der 

blot ét efterskoletilbud med ligheder til Kvie Sø Efterskoles målgruppe, som er 
beliggende i Karise på Sjælland. Undersøgelser viser, at blot 11 elever ud af 

Karises 90 elever er bosiddende vest for Storebælt. Vi ser derfor et stort behov 

for et efterskoletilbud i Jylland til netop denne målgruppe. Vi har indhentet tal 

fra socialstyrelsen om hvor mange mulige elever, der i er målgruppen 0-17 år.  

Undersøgelsen viser følgende:  

• I Nordjylland er der ca. 756 børn og unge  

• I Midtjylland er der ca. 1.891 børn og unge 

• I Syddanmark er der ca. 2.127 børn og unge 

Hvis tallene opdeles i 17 årgange vil der i gennemsnit være ca. 280 elever til 

hver årgang, så potentielt vil der være ca. 1.120 mulige elever til de 4 årgange, 
som vi primært repræsenterer. Disse tal stemmer godt overens med den 

opbakning samt tilkendegivelser, som vi har fået via informationsmøde, 
stiftende generalforsamling, oprettelse af skolekreds , hvor der p.t. er 90 
medlemmer og vores facebookgruppe, hvor vi nu har over 700 interesserede 

medlemmer. Disse interessenter og medlemmer repræsentere fra hele landet.  



 
 
 

Skolens profil: 

Kvie Sø Efterskole er et undervisningstilbud for alle elever med særlige 
læringsforudsætninger herunder eksempelvis udviklingshæmmede, Down 
Syndrom, autisme etc. 

På Kvie Sø Efterskole vil eleverne møde dygtige og engageret lærer, der vil 
udfordre hver enkelt elev med udgangspunkt i dennes forudsætninger gennem 
undervisning, oplevelser og social samvær.  

På Kvie Sø Efterskole vægter vi musiske, kommunikative, kreative, kropslige og 
tværfaglige tilgange, som skaber rammer for den tryghed og det nærvær, som 
er en forudsætning for et rigt og spændende ungdomsliv. Elevens personlige 

udvikling og identitetsdannelse er omdrejningspunktet.  

Kvie Sø Efterskoles værdigrundlag bygger på et demokratisk og humanistisk 

livssyn hvor  

- Accept af forskellighed er en bærende værdi 

- Alle mennesker er ligeværdige men ikke ens 

- Alle skal kunne udvikle deres evner til deres fulde potentiale i et trygt og 

hensynsfuldt miljø 

- Alle skal kunne indgå i et forpligtende fællesskab med pligt til at yde og 

ret til at nyde og med mulighed for at tage ansvar for sig selv 

  

Baggrunden for skolens profil: 

Baggrunden for skolens profil er at drive et bæredygtigt efterskoletilbud 

indenfor rammerne af lovgivningen om frie skoler.  

At skabe et efterskoletilbud, hvor unge med særlige læringsforudsætninger får 

muligheden for at opnå større livsduelighed, så de kan få et så selvstændigt og 

ligeværdigt voksenliv som muligt.  

At give unge med særlige læringsforudsætninger,  herunder eksempelvis 

læringsvanskeligheder , Down Syndrom, autisme etc. mulighed for udvikle og 

opdage eget potentiale og talent i et trygt og udviklende miljø.  

 

 

 

 


