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For mange elever er et ophold på Blidstrup              
Efterskole et tiltrængt afbræk fra den almindelige 
skolegang og hverdag derhjemme. En ny start, der 
giver oplevelser og udfordringer for livet. Her på 
Blidstrup vil vi udvikle dig både fagligt, socialt og 
personligt, så du bliver bedst mulig rustet til frem- 
tiden. Samtidig ønsker vi at vise dig, at fællesskab 
er samfundets vigtigste styrke.
Vi spiser, griner, sover, græder, synger, hygger 
og udvikler os sammen. Så uanset om du er høj, 
lav, tyk, tynd, er til ridning, håndværk, mad, sport,      
kreativitet eller noget helt andet, bliver du hos os 
en del af fællesskabet. Et fællesskab som jeg godt 
tør garantere vil skænke dig oplevelser, du aldrig 
glemmer!

-Forstander Karsten Madsen



”Jeg har lært at snakke om alt mulig andet end 
lige mine egne interesser. Der var ikke så mange, 
der gik op i det samme som mig, så jeg var nød til 
at sætte mig ind i andre ting.
Desuden synes jeg, at her er en helt speciel stem-
ning. Jeg kan ikke rigtig forklare det Blidstrup er 
bare unik!”

Kristian Kanstrup
tidligere elev 2016/17
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Vi er en bred, almen efterskole, med et åbent kristent livs- og menneskesyn. 
Vi ønsker at give rum og mulighed for at udforske store som små spørgsmål i 
livet, og at skabe et fællesskab med plads til alle. Uanset om du er høj, lav, tyk, 
tynd, er til ridning, motor, mad, musik eller noget helt andet, har du hos os lov 
til at være med, lige nøjagtig som den du er. 

VI holder til på en gammel herregård, og fra øjeblikket du træder ind gennem 
tårnets hoveddør, fornemmes den hyggelige og unikke stemning af traditioner 
og historie blandet med ungdom, liv og nutidig virke. Vi moderniserer løbende, 
så vores lokaler fremstår lyse og indbydende, men altid tro mod ejendommen 
og følelsen af hjemlighed. 

Vi tror på, at forskellighed er udviklende. At det er sundt at møde andre unge, 
der ikke nødvendigvis har samme interesser som dig selv. Derfor tilbyder vi en 
lang række spændende linje- og valgfag, boglige fag, fritidsaktiviteter og dag-
lige gøremål, som med garanti vil udfordre dig, åbne dine øjne for andet end det 
vante, og ikke mindst skabe gode oplevelser i det fællesskab, du selv er med til 
at forme.
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Skolen ligger midt i naturen og har park, skov og strand som nærmeste nabo. 
Vi vægter udelivet højt og bruger en stor del af vores tid i træerne, rundt om 
bålet, i vandet, på hesteryg, fodboldbanen, i skoven eller på marken i vores

rally -og bocarbiler. 
Men det er ikke kun naturen, vi her på skolen har glæde af. Vi har et rigt udvalg 

af værksteder, hyggekroge, fællesstuer og kreative lokaler. 
Faciliteterne spænder fra fitness, bordfodbold, pool,

fællesstuer, medie og idrætshal til tekøkkener, træ- og metalværksted, design- 
og billedkunst og musik- og e-sportslokale. Og ikke at forglemme vores lækre 
ridecenter med staldområde, vaskeplads, inden- og udendørs ridebane, samt 

selvfølgelig spring og offroad stier. 

Hos os kan du tage din egen hest med. Vi tilbyder alt fra forplejning og lækre 
faciliteter som f.eks. vaskested, sadelrum og gode bokse, og der er masser af 

aktivitets- og træningsmuligheder på den indendørs og udendørs ridebane 
samt i naturen omkring skolen. Offroad-ture ved strand og i skov eller på mark, 

er bare få af de ting du kan boltre dig med.
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DU OG DIN HEST SOVER KUN 200 METER FRA HINANDEN!

VI HAR I 2017 FÅET NY BUND I BÅDE INDEN -OG UDENDØRS RIDEBANE



Morgenløb i sommerhalvåret 7.00
Morgenmad 7.30

Værelsestjek 8.00
Undervisning – ordinære skolefag 8.15

Morgensang 9.50
Formiddagspause 10.05

Undervisning – ordinære skolefag 10.25
Middag og pause 12.05

Undervisning – ordinære skolefag 13.00
Linjefag eller valgfag 13.50 

Undervisningen slutter 17.30
Aftensmad 17.50

Lektietime – lektiecafe 18.30
Aften med alle muligheder 19.30

Kysseklokken ringer 21.55
Duksepligter 22.00

Godnat og sov godt 22.30
Ro over alt 23.00
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-Er ikke som at bo derhjemme, men vi gør alt for at du falder til og føler dig 
hjemme. Når du flytter ind på Blidstrup, kan man faktisk godt sige, at du er flyt-
tet hjemmefra. På den gode måde, og med en masse nye naboer, som måske 
viser sig at blive venskaber for livet. Når man bor og deler hverdag sammen 
med så mange andre unge mennesker, lærer man nemlig hinanden, og ikke 
mindst sig selv at kende på en helt særlig måde, og du vil nok opdage at hen-
syn, rummelighed og ansvar for fællesskabet er værktøjer, der pludselig bliver 
naturlige for dig at bruge.

For at sikre optimal trivsel har alle elever en kontaktgruppelærer. Kontaktgrup-
pelæreren har tæt kontakt til sine elever og har også den løbende kontakt med 
forældrene. Med kontaktlærersystemet sikrer vi, at alle elever bliver set.

Blidstrup Efterskole er som sagt en gammel herregård, der løbende er moder-
niseret så alt fremstår lyst og venligt, men den gamle ånd og sjæl er stadig at 
fornemme på stedet. Vi har plads til 80 elever, der alle bor på tomandsværelser 
fordelt på drenge- og pigegange. Alle gange har hyggelige fællesstuer, toilet-
ter og bad.
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Drømmer du om at blive mekaniker, berider, kok eller designer, er du vild med 
heste eller surfing? Uanset hvad har vi seks linjer, som kan hjælpe dig på rette 
spor. Fagene er fire-lektioners fag som ligger på eftermiddage, så der er tid til 

fordybelse og større projektforløb. 
Fælles for fagene gælder, at fagligheden og koblingen til videre 

uddannelse er i højsæde, og at vi arbejder praktisk, projektorienteret og ofte 
tværfagligt. 
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Er for dig, der gerne vil afprøve
håndværkerfag som murer, tømrer, smed og 
mekaniker. Du vil komme til at prøve kræfter 
med mange forskellige opgaver, alt fra flise-

lægning og byggearbejde til ved-
ligeholdelse af skolens maskinpark.

På linjen bliver du godt rustet til en eventuel 
fremtid inden for håndværkerfagene. 

Vi tager i brobygning på Erhvervsuddan-
nelscenter Nordvest i Thisted, kommer i 
praktik, holder linjefagsdage med tid til 

ekstra fordybelse, og så har du mulighed for 
at tage svejsecertifikat.  

BROBYGNING PÅ ERHVERVSUDDANNELSESCENTER

VIRKSOMHEDSBESØG, AGROMEK, DM I SKILLS
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DU BOR KUN 200M FRA RIDECENTRET

INDIVIDUEL UNDERVISNING

Er en dedikeret linje for dig, som er bidt af 
en gal hest. Du er til udfordringer og fælles-
skabet på banen og i stalden. Du har lyst til 
at arbejde med spring og dressur, hestens 
ve og vel, og selvfølgelig at tage fat i stalden 
når der skal muges ud, sættes på fold og 
fodres. Dit niveau er underordnet. Alle bliver 
udfordret, og der undervises på meget små 
hold, så udbyttet bliver størst muligt. Vi tager 
ofte på ture, både i skoven og ved vandet, 
men også til eksempelvis hingstekåring i 
Herning og øver på opvisning til store foræl-
dredag og andre åbne arrangementer. Og så 
har du selvfølgelig mulighed for at tage din 
egen hest med.



HER MÅ DU LEGE MED MADEN

BROBYGNING PÅ ERHVERVSUDDANNELSCENTER NORDVEST

Drømmer du om at blive kok, eller kan du 
bare godt li’ at lave mad til dig selv og andre, 
så er kokkelinjen lige noget for dig!
Mad er både for øjet og maven, og vi arbej-
der altid med gode råvarer og prøver nye 
spændende opskrifter og kombinationer af. 
Du lærer, hvordan du sammensætter 
maden i forhold til smag, visualitet og kon-
sistens, samt får viden og øvelse i arbejdet i 
et køkken, herunder bl.a sikkerhed, arbejds-
gange, hygiejne og samarbejde.
På kokkelinjen deltager vi desuden ved 
større arrangementer, hvor vi laver mad til 
eksempelvis Kulturmødet og dyrskuet i 
Thisted.

14



Her kombinerer vi mange forskellige sports-
grene og outdooraktiviteter og øver og 

udfordrer de motoriske egenskaber gennem 
leg og bevægelse. Vi vil gerne vise dig et 

indblik i sportsverdenen, og at den ikke kun 
består af fodbold, håndbold og badminton, 
men at det også er fægtning, orienterings-

løb, klatring, kajak, cricket og meget, meget 
andet. Udforskningen af sportens verden 
skal så vidt muligt være på et niveau hvor 
alle oplever udfordringer, teknisk og tak-

tisk, samt succeser ved hjælp af øvelse og 
afprøvning. Men vigtigst af alt at få rørt sig en 

masse og have det sjovt samtidig.
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TIL LANDS, TIL VANDS OG I LUFTEN

VI OVERNATTER I DET FRI



REDESIGN OG UPCYCLING

BESØG PÅ AROS OG ANDRE KUNSTINSTITUTIONER

Er design og kunst kombineret og for dig, der 
vil udvikle din kreative side og prøve kræfter 
med bl.a. materialevalg, designprincipper og 
historie, mønstre, farver og teksturer. Ingen 
ideer er for vilde, for her gælder det om at 
slippe fantasien løs. Retro-design efter en tur 
i genbrugsbutikken, læder, smykker, en tur på 
Aros for at lære om kunsthistorie, en dag i det 
grønne eller bare en slentretur på skolen for at 
finde inspiration til dit næste maleri, er bare få 
eksempler på nogle af de ting, du kan arbejde 
med på linjen. Linjen er for dig som har modet 
til at gøre tingene lidt anderledes og lysten til 
at blive klogere på formgivning, farver, finurlig-
heder og finesser.
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Faget kræver, at man sammen med sit hold 
er villig til at arbejde hårdt og målrettet for at 

blive bedre. Lige som andre steder kræver det 
”øvelse at blive mester”. Vi dyster også online 

mod andre e-sportshold, og vil deltage i turne-
ringer med eksempelvis andre efterskoler.

Vi underviser i Counter Strike og League of 
Legends. Vi lægger vægt på koordination, 

kommunikation og sociale kompetencer. Altså 
at kunne samarbejde, men der lægges også 
vægt på, at udvikle den enkelte elevs evner 

som spiller, samt at det selvfølgelig er vigtigt 
med en sund gaming kultur med fokus på 

kost, fysisk- og mental  træning.
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Hos os er læring ikke kun at læse bøger og skrive stile. 
Det er meget mere end det. Vi arbejder ind imellem tværfagligt, arrangerer 
sportsaktiviteter, kommer i praktik og arbejder projektbaseret som eksempelvis 
i vores samfundsuge, hvor vi prøver kræfter med det virkelige arbejdsliv. Her 
forvandles hele skolen til et minisamfund med købmand, entreprenørfirma, 
event-selskab, avis, bank, cafe/restaurant og meget, meget andet. Og alle 
firmaerne drives selvfølgelig af 
eleverne selv. 

Selvom vi gør en dyd ud af anderledes undervisning, vægter vi selvfølgelig 
stadig den almene undervisning højt og
sikrer, at fagudbuddet dækker de formelle krav til undervisning i folkeskolen. Vi 
arbejder efter helt de samme regler og på samme niveau, og vi tilbyder Folke-
skolens Afgangsprøve, FP9 og Folkeskolens 10. Klasses Prøve, FP10.

Har du brug for ekstra støtte i et eller flere fag, står vi selvfølgelig klar til at 
hjælpe dig så godt, som vi overhoved kan. Er dette tilfældet, skal du bare give 
besked ved indmeldelsen, så laver vi i fællesskab en plan, der passer nøjagtig 
til dig. 
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Vi er som sagt ”mere end bare bøger” og har skræddersyet en række forløb og 
uger hvor du vil opleve læring i helt andre rammer end du er vant til. Eksempel-
vis har vi projekt- og OSO-uge, hvor 9. klasserne laver projekt og 10 .klasserne 
OSO-opgave (Obligatorisk selvvalgt opgave). Her har du virkelig mulighed for at 
fordybe dig og vise alle dine talenter – både bogligt og praktisk. Vi har også musi-
calugen, hvor dine kreative evner og teamspirit testes.
I løbet af året byder vi på:

INTROUGE  - ERHVERVSPRSKTIK 9. KL. - BROBYGNING 10. KL.- 
MUSICALUGE -  LINJEFAGSDAGE - UDLANDSTUR TIL NORD EL. SYD -
SAMFUNDSUGE  - OSO (OBL. SELVVALGT OPGAVE) - AFSLUTNINGSUGE

Valgfag på Blidstrup oprettes efter hvad man lidt populært kan kalde udbud og 
efterspørgsel. Vi mener, at medbestemmelse fremmer lysten til at lære, og har 
derfor valgt at det er din og de andre elevers interesser, der bestemmer hvilke 
valgfag, der skal på skemaet. Vi giver et oplæg, et bud på hvilke fag, der plejer 
at være populære, men i sidste ende er det jer, der bestemmer.  
Af populære fag kan vi nævne:

E-SPORT - SVÆVEFLYVNING - RIDNING/SPRING - WELLNESS - JAGT-
FITNESS/FUNKTIONEL TRÆNING - MUSIK - DET SØDE LIV - SLØJD-
FODBOLD - KNIVSMEDNING - MOTORLÆRE - MOUNTAINBIKE 
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Hvis du overvejer at blive elev på Blidstrup Efterskole
anbefaler vi klart et besøg. Vi står altid klar med en rundvisning,

en snak og selvfølgelig en kop kaffe.

Du har også mulighed for at besøge os på vores tre åbent hus dage som er:

 Efterskolernes Dag
sidste søndag i september fra kl. 13-17

Efterskolernes Aften
2. onsdag i januar fra kl. 18-21

Besøgsdag i februar
sidste søndag i februar fra kl. 13-16

.

Du/I er til enhver tid velkommen til at kontakte os
 hvis der i øvrigt skulle være spørgsmål omkring skolen.

Blidstrup Efterskole
Blidstrupmark 23, 7990 Øster Assels

Tlf; 97 76 41 28
E-mail; post@blidstrup.dk

www.blidstrup.dk
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