
30 ud af 41 sydjyske efter-
skoler mangler stadig ele-
ver til det kommende skole-
år. 

Det skyldes ifølge Efter-
skoleforeningens formand,
Troels Borring, skarp kon-
kurrence mod andre tilbud
fra 10. klasses centre og
ungdomsuddannelser med
spændende linjer.

– Vi er kun et ud af mange
spændende tilbud, men vi
er det eneste, der koster
penge. Derfor skal vi være
bedre til at fortælle, hvad
det lige præcis er, den enkel-
te efterskole kan tilbyde ele-
verne, siger Troels Borring.

Forklaringen bakkes op af
Niels-Henrik Møller Hansen,
der er lektor på Center for
Ungdomsforskning ved
Aarhus Universitet. 

– De unge køber ikke læn-
gere efterskolerne i sig selv.
De vil gerne kvalificere sig
og har også fået tudet ører-
ne fulde med, at de skal hur-
tigt gennem uddannelses-
systemet. Derfor er det vig-

tigt, at efterskolerne skær-
per profilen over for de un-
ge. De skal vide, hvad det er
de kan tilbyde, som ingen
andre kan, siger han.

Bølgen er ebbet ud
Niels-Henrik Møller Hansen
peger dog også på andre år-
sager til, at mange eftersko-
ler stadig har ledige pladser.
Efterskolerne har, ifølge
ham, været vant til, at ele-
verne stod i kø for at komme
til. Det betød, at mange ef-
terskoler udvidede skolen
med flere pladser inden den
økonomiske krise.

–Efterskolerne har kørt på
en bølge af succes. Sådan er
det ikke længere. Generatio-
nen af unge er mindre i dag,
og der har været en økono-
misk krise, som gør, at nogle
forældre måske synes, det
er for dyrt at sende børnene
afsted, siger han.

Ifølge Niels-Henrik Møller
Hansen er efterskolerne nu i
en tilpasningsperiode, hvor
de skal finde et lavere leje.

Otte ud af ti
efterskoler
har stadig 
ledige pladser
Elevmangel: Godt seks uger før skolestart mangler de fleste
sydjyske efterskoler stadig elever til det kommende skoleår. 
Efterskolerne konkurrerer med mange gode tilbud til eleverne.
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Så mange efterskoler
har ledige pladser

På landsplan er der 258
efterskoler. Af dem har 188
ledige pladser pr. 1. juli 2013.

Nordjylland: 35 ud af 41 
efterskoler har ledige pladser.
Fyn: 28 ud af 38 efterskoler
har ledige pladser
Midtjylland: 57 ud af 80 
efterskoler har ledige pladser.
Sjælland: 34 ud af 51 
efterskoler har ledige pladser.

Det fremgår ikke af eftersko-
ler.dk, hvor mange ledige
pladser den enkelte skole har,
men kun hvilket klassetrin, og
om det er drenge/pigepladser
eller begge. 
Hovedparten af de sydjyske
efterskoler har ledige pladser
på alle klassetrin og til både
piger og drenge.
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Sidste år stod 30 af sengene på Skovlund
Efterskole tomme. Som syv ud af ti efter-
skoler på landsplan har efterskolen haft
problemer med at skaffe nye elever. Det
har blandt andet betydet, at fire af skolens

Tomt: Sidste år og i år går der kun
omkring 60 elever på Skovlund Ef-

terskole, selvom der er plads til
100. Vi har ikke været gode nok til

at nytænke, lyder det fra forstande-
ren. Nu har skolen taget affære, og

om et år regner man med fuldt hus.

Skovlund 
Antallet af sydjyske efter-
skoler, der stadig har ledige
pladser, når skoleåret star-
ter, vil falde markant inden
skolestart. Sådan lyder det
fra Efterskoleforeningens
formand, Troels Borring.

– Jeg tror, at mange unge
først vælger, hvad der skal
ske, når de føler sig klar til
det. Og det er for nogles
vedkommende først kort
før skolestart. Det tror jeg
ikke, at vi skal ligge søvnlø-
se over. En del af dem skal
nok falde på plads inden
skolestart. Det er jeg over-

bevist om, siger han.
På Gram Efterskole ved

Haderslev er 75 elever alle-
rede indskrevet, men der
mangler stadig 35.

Henvender sig sent
Viceforstander Henriette
Thøisen er ikke så bekymret
over de mange ledige plad-
ser. Hun er, som Troels Bor-
ring, overbevist om, at en
del af dem nok skal falde på
plads inden sommerferien
er slut. Hun genkender
nemlig tendensen med, at
eleverne først henvender

sig sent.
–Vi har stadig en del rund-

visninger nu, selvom der ik-
ke er længe til det nye skole-
år. Jeg tror, at de unge plud-
selig indser, at de er ved at
være færdige med folkesko-
len, og så skal der ske noget
nyt, fortæller hun.

Får Gram ikke samtlige
110 elever i hus i løbet af de
næste seks uger, bliver det
ikke et økonomisk problem
for skolen, fortæller Henri-
ette Thøisen. Efterskolen
har budgetteret med et lidt
lavere elevtal.

Efterskoleforening: Elever
er længe om at vælge
Bare rolig: Selvom mange efterskoler stadig har ledige pladser
til det kommende skoleår, skal de ikke ryste for meget i bukser-
ne, mener Efterskoleforeningens formand. 
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