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Har du endnu ikke fundet din drømmeefterskole, 

og vil du undgå at komme på venteliste? 

 

- Kom og besøg os til Efterskolernes Aften den 08.jan. 2020. 
 

Hårslev Efterskole er for dig, der gerne vil opleve dit livs skoleår og blive klar til en 

ungdomsuddannelse på en efterskole, hvor undervisning, linjefag og fritidsaktiviteter 

udgør hverdagen i et hjemligt og positivt anerkendende miljø. Vil du gerne gå i skole og 

gøre en positiv forskel for dig selv og for andre, så kan du blive en del af en meget mo-

derne, seriøs og velfungerende efterskoletradition i Hårslev. 
 

Den 08. jan. 2020 kl. 18.00-21.00 afholder vi Efterskolernes Aften, 

 og du er meget velkommen til at kigge forbi og få et indblik i den særlige stemning og 

atmosfære, som kendetegner Hårslev Efterskole. 
 

Der vil være aktiviteter på alle skolens linjefag i hele tidsrummet, og interesserede vil få 

en rundvisning på skolen af en af skolens nuværende elever, en snak med skolens lærere 

eller forstander og blive skrevet op til et skoleår. Der vil være infoområde og udstillin-

ger i skolens klasseværelser. Friluftslinjen serverer varm kakao og hjemmelavede pan-

dekager, og der vil være lidt at spise i skolens spisesal. 
 

For at blive optaget på Hårslev Efterskole skal du have fået en rundvisning på eftersko-

len, og du skal have hørt skolens forstander Rasmus Biørn fortælle om efterskolen. 
 

Forstander Rasmus Biørn vil fortælle om efterskolen kl. 18.40, 19.30 og 20.15 
 

Besøg Hårslev Efterskole til Efterskolernes Aften og bliv klogere på, 

hvorfor et efterskoleår er en ualmindelig god ide 
 

Ikke alene gennemfører efterskoleelever hurtigere deres ungdomsuddannelse, de får 

også bedre karakterer og har lavere frafald. På Hårslev Efterskole vil eleverne også op-

leve et udfordrende og udviklende skoleår, hvor faglighed, fællesskab og fantasi er vig-

tige omdrejningspunkter. 
 

Indskrivning til de kommende skoleår vil være muligt 

efter "Først - til -mølle-princippet".

 


