
Kvie Sø 

Efterskole

 Formålet er at drive et bæredygtigt efterskoletilbud 

inden for rammerne af lovgivningen om frie skoler. 

Unge med særlige læringsforudsætninger, 

herunder læringsvanskeligheder, 

udviklingshæmning, Downs Syndrom, Autisme etc. 

får muligheden for at opnå større livsduelighed, så 

de forberedes til et så selvstændigt og ligeværdigt 

voksenliv som muligt.



Skolens 

værdigrundlag

 Skolens værdier 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.



Målgruppen 
 Elever der har særlige læriongsforudsætninger

herunder læringsvanskeligheder, 

udviklingshæmning, Downs Syndrom, Autisme etc

 Eleverne bor sammen, og skal som udgangspunkt 

kunne klare egen personlig hygiejne. 

 Elever hvor trygge rammer og en stor grad 

genkendelighed er vigtig 

 Elever der ikke følger den klassiske vej gennem 

uddannelsessystemet men ofte vil skulle tilbydes en 

STU



Hvad kan vi 

tilbyde? 

 En struktureret hverdag fra 
de står op til de gå i seng. 

 En høj bemanding

 Vi arbejder med læring på 
det hele menneske

 En anerkendende tilgang 
hvor vi hele tiden vægter 
styrker

 Et trygt skridt væk fra 
hjemmet

 En ungdomskultur hvor de 
kan møde ligesindede



Det økonomiske aspekt

 Efterskolen er opbygget som en helt klassisk efterskole. 

1) Forældrebetaling

2) statsstøtte

 Statsstøtten kommer i to former

1) Reduktion af forældrebetalingen 

2) Grundtakst til skolen samt specialundevisningstakst

 Støtte til elever der ikke kan klare personlig hygiejne

 Pædagogisk støtte til elever i fritidsdelen  



Samarbejdet 

med 

kommunerne

Vi søger individuelstøtte 
på baggrund af 
serviceloven

§ 52

§ 83

§ 85 

Aftale møde med UU 
vejleder og 
sagsbehandler. 

Her er det vigtigt at 
de forholder sig til 
hvordan de vil 
efterkomme en 
ansøgning om 
individuelstøttet. 

Det er ikke kommunen der skal afgøre 
OM jeres barn skal på efterskole det er 
jer som forældre – de skal blot finde ud 
af hvordan de kan støtte det. 



Tidspunkter  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

7.00 – 7.30    Så er det op!!  

7.30 – 8.00    Morgenmad  

8.00 – 8.30    Værelsesoprydning  

8.30 – 9.45  Dansk Matematik Matematik Dansk Dansk

Dansk Matematik Matematik Dansk Dansk

Dansk Matematik Matematik Dansk Dansk

9.45 – 10.00   Fællessamling  

10.00 – 10.30    Pause  

10.30 – 12.00 Seksualvejledning Landbrug Landbrug Engelsk

 Idræt/Bevægelse Kunst & Design Kunst & Design Engelsk

Stamhold Mad og Sundhed Medborgerskab Mad og Sundhed Engelsk

  Medie & Preformance Medie & Preformance

12.00 – 12.30    Frokost  

12.30 – 13.00   Pause  

13.00 – 15.00  Idræt/Bevægelse Landbrug Valgfag Landbrug Stamhold 

Stamhold Kunst & Design Dans Kunst & Design Seksualvejledning

Seksualvejledning Mad og Sundhed Boldspil Mad og Sundhed Idræt/Bevægelse

Medie & Preformance Værksted Medie & Preformance

15.00 – 15.30   Eftermiddagsservering  

15.30 – 17.00 Valgfag Landbrug Naturfag

Musik Kunst & Design Rengøring / Naturfag

Friluftsliv Mad og Sundhed Kontaktlærertid Naturfag Weekend

Ridning Medie & Preformance  

17.00.-18.00. Siesta

18.00 – 19.00.  Aftensmad  

19.00 – 21.00  
Aftenaktivitet/ 

aftenhygge
 



Det sker i løbet af 

året

 Tema uger

 Cirkus

 Teater

 Skolerejse

 OL dag

 Julehygge

 Linjefagsweekender 

 Gallafest 



Henvisninger til principafgørelser og 

servicelov til hjælp i samarbejdet med 

kommunen.
 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165705

 Ankestyrelsens principafgørelse 66-14 om økonomisk støtte til efterskole - 11. 
skoleår - undervisningspligtig alder

 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=153163

 Ankestyrelsens principafgørelse 79-10 om personlig hjælp - pleje - midlertidigt 
ophold – efterskole

 Serviceloven §50, §52, §83 og §85(unge over 18 år)

 https://danskelove.dk/serviceloven/50

 https://danskelove.dk/serviceloven/52

 https://danskelove.dk/serviceloven/83

 https://danskelove.dk/serviceloven/85

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165705
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=153163
https://danskelove.dk/serviceloven/50
https://danskelove.dk/serviceloven/52
https://danskelove.dk/serviceloven/83
https://danskelove.dk/serviceloven/85





