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Mere end

At blive elev på HIS indebærer, at man har lyst 
til en masse fysisk aktivitet. Først og frem-
mest på den idrætslinje man bliver en del af, 
men også i mange andre sammenhænge lige 
fra de første introdages triatlon, OL-dage, 
skilejrskole, gymnastikgalla – bare for at 
nævne nogle enkelte. De fleste elever væl-
ger naturligvis en idrætsefterskole med klare 
forventninger om at skulle være fysisk aktive 
og dygtiggøre sig i favoritdisciplinen. 

Det vil vi også gerne leve op til – og det 
er absolut et af fundamenterne for at lave 
idrætsefterskole. Men vi vil mere end det. 
3 områder kendetegner Haslev Idrætsefter-
skole: Idrætten, det boglige og holdning. På 
de følgende sider prøver vi at sætte flere ord 
og tanker bagved sætningen: ”Mere end en 
idrætsefterskole”. Er du evt. kommende elev 
eller forælder, kan dette, sammen med mere 
udførlige beskrivelser på vores hjemmeside, 
give DIG et indtryk af det at være HIS-elev.

For jer, der har fulgt skolen i længere tid, er 
der også sket nye tiltag. Valgfag og periodefag 
er blevet ændret, og vi har lavet skoleafte-
ner 1 gang om måneden, og som en del af 
en langsigtet plan arbejder vi med fra årgang 
17/18 at lave idrætslinjeture. Ture hvor vi vil 
forsøge at kombinere idræt og kultur gerne i 
mødet med andre unge mennesker udenfor 
Danmarks grænser. Håbet er at få skabt nogle 
gode relationer og dermed bedre forståelse 
for andre unges tilværelse. 

Er du interesseret i at besøge skolen, kan vi 
anbefale Efterskolernes Dag i september og 
Efterskolernes Aften i januar. Derudover kan 
vi altid kontaktes for et besøg.

God fornøjelse med læsningen. 

Torben Svendsen, forstander

en idrætsefterskole
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Overvej hvad du gerne vil 
bruge meget tid på, mens du 
er på efterskole, det er vigtigt, 
at skolen passer til dig. På HIS 
kommer du til at bruge meget 
tid på din linjeidræt. Der er i 
det hele taget meget sport, 
så du skal være vild med at 
bruge din krop.

Besøg forskellige efterskoler 
og mærk stemningen og få et 
førstehåndsindtryk. På HIS 
føler man sig velkommen. Her 
er lærere, som vil en, de er 
imødekommende, søde og åbne.

Tænk på om du kan lide 
at være sammen med 
mange mennesker. På HIS 
er der mange aktiviteter 
og muligheder. I starten 
skal du have lyst til at 
lave mange aktiviteter 
for at blive en del af 
fællesskabet.

Efterskolen kan være en tænkepause, 
inden du begynder på din ungdomsud-
dannelse. HIS er meget anderledes end 
en normal skole. Her er gode lærings- 
muligheder, der bliver stillet krav og man 
udfordrer sig selv.

Se på hvad man får at spise. På HIS 
får vi god mad - den er varieret.

Hvis du gerne vil lære alle på din 
efterskole at kende, så skal der 
nok kun være 100-150 elever. På HIS 
er vi ca. 120 elever, hvilket bety-
der, at vi hurtigt har fået et godt 
sammenhold. Her er trygt, plads 
til alle og man føler sig godt tilpas 
og som en del af noget større. Hvis 
du har det svært, er der altid en 
til at hjælpe dig - det er dejligt at 
vide, at der er nogle mennesker, 
der tænker på en.

Se på om skolen har de faci-
liteter, som du ønsker. På HIS 
har vi mange forskellige facili-
teter, som vi bare kan bruge og 
der bliver passet på tingene.

Tænk på skolens beliggenhed og afstand hjemmefra. 
HIS ligger i byen - tæt på butikker og stationen.

Lyt til hvad andre fortæller 
om deres år på efterskole. 
HIS har et godt ry. De har styr 
på det, og de kan finde ud af 
det, de gør.

Overvej hvad du kan få ud af 
et år på efterskole. HIS er en 
oplevelse for livet - sådan er det!

Om at vælge rigtigt
Nuværende elever giver 10 gode råd i forhold til at vælge 
efterskole og 10 gode grunde til at vælge HIS!
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Her hos os er alt inkluderet i prisen, så I behøver ikke spekulere på pludselige ekstraregninger.
Beløbet er fordelt på 11 rater og et optagelsesgebyr på 2000,- kr.

ALL INCLUSIVE
• Altid en seng at sove i, et skrivebord at 

sidde ved og et skab til dit tøj
• Bad og toilet deles med resten af gang-

ens beboere
• Cykelskur til den tohjulede
• Dit personlige spillertøj og HIS-skole-

dragt
• En-to-tre hovedmåltider dagligt
• Forfriskninger i løbet af dagen
• Gymnastikserie fælles med hele årgangen
• Højt engagerede lærere i undervisningen
• Indsigt i uddannelsesjunglen med hjælp 

fra vores uddannelsesvejledere
• Jagt din ungdomsuddannelse i brobyg-

ning

• Kulturdage med udsyn og indsigt
• Linjer med seriøs undervisning med høj 

intensitet i volley, fodbold, håndbold og 
danse/finess

• Matematikdag, danskdag, musikdag, 
engelskdag, linjedag, kampdag, hjem-
gruppedag, familiedag

• Nye venner – venner for livet!
• Oplevelser, foredrag, ture, sammenhold
• Personlige, sociale og faglige kompeten- 

cer udfordres dagligt
• Quizzer, lege, stafetter, teambuilding og 

konkurrencer
• Rengøringstjans, køkkentjans og pedel- 

tjans - vi løfter i flok!

Som elev på HIS får du følgende med i prisen:



7

Her hos os er alt inkluderet i prisen, så I behøver ikke spekulere på pludselige ekstraregninger.
Beløbet er fordelt på 11 rater og et optagelsesgebyr på 2000,- kr.

ALL INCLUSIVE
• Sang - fødselsdagssang, morgensang, 

fællessang og sang i badet om man lyster
• Træningsfaciliteter; sportshaller, fitness-

center, kunstgræsbane, beachvolley, 
springfaciliteter, bordtennis, billard, 
rullehockey, spejlsal

• Undervisning i linjeidræt, dansk, mate- 
matik, engelsk, fællesidræt, kristen- 
domskundskab, kreative/sportslige peri-
odefag (friluftsliv, basket, design, drama, 
spring, fysisk træning, strik, massage 
og meget andet) og valgfag (tysk, fysik, 
dannelse, kreativ, hisam, innovation og 
musik)

• Voksne på skolen 24/7

• Weekendaktiviteter og -hygge
• X-tra familie i din hjemgruppe
• Ypperligt skiføre i de norske fjelde
• Zensationelle temadage og -uger
• Æsler har vi ikke, men 120 kammerater 

at dele hverdagen med 
• Ønsk dig et fedt år og få det på HIS
• Åh ja og så lige alt det, som du og dine 

kammerater byder ind med, for at gøre 
netop jeres efterskoleår til noget helt 
særligt!

fra A til Å



DANSE/FITNESS
[e
le
vk
om

m
en
ta
re
r] Hvordan har det været at starte på danse/fitnesslinjen?

Hvad er det bedste ved dans?
Astrid: Lige nu danser vi ballet, så ens smidighed, tålmodighed, styrke og balance bliver sat på prøve. Når først man fanger de forskellige teknikker, bliver det vildt sjovt.

Trine: Det er, at vi får udfordret vores smidighed og balance - det mærkes ofte ved vores balletserie. I for-hold til danseserien, som vi arbejder på nu, er det så fedt, når man efter gentagende gange kan trinene.

Astrid: Udfordrende, men sjovt. 
I starten var det lidt hårdt, men 
man kommer overraskende 
hurtigt i god form. Dans og 
fitness er en rigtig god kombi-
nation.

Trine: Jeg synes det har været 
en positiv oplevelse, at vi skifter 
mellem fitness og dans, for-
di man får brugt kroppen på 
forskellige måder.



DANSE/FITNESS
I dans er der fokus på, at der bli-
ver dannet en god base, herunder 
teknik. I løbet af året kommer 
eleverne til at stifte bekendtskab 
med bl.a. ballet, jazz, hiphop og 
house. Det kræver selvfølgelig en 
god grundkondition, og den arbejder 
vi med i fitnesstimerne, hvor vi bl.a. 
laver aerobics, crossgym, piloxing og 
step.

Da vi skal igennem mange genrer in-
den for dans og fitness, er det klart, 
at eleverne kommer med forskellig 
erfaring med genrerne. Uanset 
hvilket niveau man er på, forventes 
det, at man yder sit bedste for at ud-
vikle sig. Det kræver naturligvis både 
hårdt arbejde og mange gentagelser 

at blive en god danser.

I løbet af året laver vi serier i de 
forskellige danse, og dem skal vi 
naturligvis ud at vise frem. Det gør 
vi blandt andet til BGI’s Dance-Per-
formance Night. Derudover tager 
vi på linjetur, hvor vi fx får lov at 
komme på besøg på danseakademi-
er og danser med. Desuden udgør 
danse/fitnesslinjens danseserier en 
stor del af skolens fælles gymna- 
stikopvisning.
Undervisningen er lige fordelt mel-
lem dans og fitness med 3-4 blokke 
á 100 minutter om ugen.

Vi glæder os til at se dig.

Hvordan har det været at starte på danse/fitnesslinjen?

Hvad er det bedste ved dans?
Astrid: Lige nu danser vi ballet, så ens smidighed, tålmodighed, styrke og balance bliver sat på prøve. Når først man fanger de forskellige teknikker, bliver det vildt sjovt.

Trine: Det er, at vi får udfordret vores smidighed og balance - det mærkes ofte ved vores balletserie. I for-hold til danseserien, som vi arbejder på nu, er det så fedt, når man efter gentagende gange kan trinene.

Hvad er det bedste ved fitness?

Astrid: Jeg ELSKER fitnesslinjedelen. Du skal hele tiden 

være på og udholdende, hvilket er hårdt, men sjovt. 

Nogle dage vågner du op og har ondt i nogle muskler, 

som du ikke vidste, du havde. Fitnesslinjen skubber 

dine grænser både fysisk og psykisk.

Trine: Det bedste ved fitness er, at jo mere trænet, smi-

dig og i form vi er, desto bedre udfører vi vores kun-

nen i dans. Jeg elsker, at vi træner udholdenhed, for 

man kan faktisk blive overrasket over sig selv og sin 

styrke. Men det allerbedste er, at man efter en intensiv 

træning ved, at man har ydet sit bedste og kan mærke 

forandringer.



FODBOLD
Alt for længe har vi kigget indad, når 
vi skulle finde forklaringen på 
idrætsudøveres succes. Vi har kigget 
efter karaktertræk, gener, særlige 
psykologiske profiler, motivation og 
andet. Det er på tide, at vi sup-
plerer denne viden med et kig på 
miljøerne. På HIS tænker vi ud fra 
processtyring, når vi arbejder med 
vores elever. Den ser overordnet ud 
som følger:

Processtyring:
Først gør vi det, 
der skal gøres…

Så går vi efter det, 
der er muligt…

Og pludseligt gør vi det, 
der virker umuligt!

Først gør vi det, der skal gøres:

Vi træner 3-4 gange om ugen, og vi 
forventer, at man kommer til tiden 
og er engageret. 
Vi arbejder med individuelle målsæt-
ninger som at arbejde med sin før-
steberøring, blive bedre til at 
udfordre 1:1 eller placere sig hen-
sigtsmæssigt i forhold til med- og 
modspillere.
Holdets målsætninger kan fx være 
at arbejde fokuseret på presspillets 
facetter eller score på hjørnespark. 
Samtidig har vi et mere langsigtet 
mål - at komme til DM.
Vi deltager i Efterskoleturneringen 
i både udendørs – og indendørs 
fodbold.

Så går vi efter det, der er muligt:

Vi arbejder målrettet med vores 
individuelle- og holdmålsætninger.
Vi arbejder koncentreret til træning 
og spiller sammen som et hold, der 
respekterer hinanden og tager an-
svar for egen læring.
Vi vinder kampe ved at score flere 
mål end modstanderen, og samti-
dig forhindrer vi modstanderne i at 
score, og derved kommer vi til DM.

Og pludselig gør vi det, 
som virker umuligt!



FODBOLD [elevkommentarer]

Stefan og Jonathan: Drengenes 
træning er god. Der er højt tempo 
og høj intensitet. 

Trænerne er meget aktive, kvalifi-
cerede og erfarne. De ved, hvad de 
laver i forhold til formål med øvel-
serne og den taktiske del. Øvelserne 
er gode og involverer alle spillere 
for det meste, så der ikke er nogen, 
der står stille. 
Det er ligeledes super godt med 
niveaudelt træning, så man kan 
blive udfordret alt efter evner. 

Begge trænere er lige aktive på 
begge hold, så der ikke ses no-
gen forskel på holdene andet end 
niveauet. 

Nicoline: Pigernes træning er lære-
rig, men oveni også sjov. Den er for 
dig, som vil træne med og for hold-
et. På fodboldlinjen laver vi selvføl-
gelig fysisk hård træning, men der 
er også plads til mere afslappende 
træning. 



HÅNDBOLD
Håndboldlinjen på HIS er for dig, 
der vil spille masser af håndbold og 
træne i et intenst og traditionsrigt 
håndboldmiljø. Vi kan på HIS tilbyde 
et fedt og inspirerende efterskoleliv                  
                          med fællesskab, kam-    
                              merater og nye  
                               venskaber. Dem du  
                              møder på hånd-
  boldlinjen, brænder  
               lige så meget for 
         deres sport som 
                     dig. Dette er  
              muligheden  
                                          for at få en 
   unik ople-  
   velse for  
   livet, som 
     vil udvikle  
                                                dig både 

som menneske og håndboldspiller.

På HIS vil du møde kvalificerede 
trænere, hvis passion er håndbold 
og efterskolelivet. Vi har optimale 
forhold/rammer til at skabe dygtige 
håndboldspillere. Vi lægger stor 
vægt på den individuelle træning, 
hvilket skal være med til at sikre dig 
en god oplevelse, og at du bliver en 
bedre håndboldspiller i dit år på HIS.

I træningen har vi bl.a. fokus på:

Taktik
Teknik
Mentaltræning
Styrketræning

Vi har henholdsvis 3 - 4 træninger 
hver uge.

I undervisningen på HIS lægger 
vi stor vægt på den individuelle 
træning, her har vi nemlig god tid til 
at gå i dybden med de små detaljer, 
som tit og ofte er forskellen på suc-
ces og fiasko. 

Den individuelle træning tager 
udgangspunkt i personlige sam-
taler, hvor vi i fællesskab laver 
målsætninger, udviklingsplaner 
og tilrettelægger den individuelle 
træning, så den enkelte elev/spiller 
får mulighed for at optimere sit spil.
Vi deltager i idrætsefterskolernes 
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HÅNDBOLD [elevkommentarer]
Mette:

Håndboldlinjen på Haslev Idrætsefterskole skaber et fantastisk fælleskab.
Det at skulle spille sammen med nogen, som man ikke kender, kan være 
en stor udfordring i starten. Men det, at man er et hold, og at man ved, at 
man ikke kan klare sig uden de andre, gør også, at man hurtigt får et godt 
fællesskab på holdet. 
Fællesskabet har en vigtig betydning, og er der én ting jeg allerede har 
fundet ud af, er det, at der altid er en god stemning, også uden for banen. 
Lige meget hvordan ens dag har været, er man sikker på at blive mødt 
med et smil, når man kommer til træning.
På håndboldlinjen skal man være åben over for konstruktiv kritik og 
engageret i sin sport. Træningen er seriøs, men der er også altid plads til 
et grin.
Alle på et hold har hver deres ting, de er gode til, og til træningen bliver 
der fokuseret på, hvordan DU takler forskellige situationer, men også 
hvordan du kan udvikle dig personligt som håndboldspiller.
Det der er fedt ved at gå på Haslev Idrætsefterskoles håndboldlinje er, at 
der bliver fokuseret meget på dig, og hvem du er som håndboldspiller.
På håndboldlinjen vil man blive presset og komme til at prøve ting, som 
man måske ikke har prøvet før.  Det bliver et udfordrende år, og du kan få 
overskredet nogle grænser, som du måske slet ikke vidste, at du havde.

Johannes og Magnus:

Håndboldlinjen på Haslev Idrætsefterskole er en linje for alle. Uanset 
hvilket niveau du har, vil der blive taget hånd om dig. Som spillere ved vi, 
hvor meget trænerne går op i, at vi udvikler os individuelt, men også som 
hold. Som HIS-elev falder du lynhurtigt ind på holdet, fordi man går op og 
ned ad hinanden. 

Allerede fra første træning kunne vi håndboldspillere mærke, at inten-
siteten var høj og trænerne har nogle klare målsætninger for, hvad vi skal 
kunne i slutningen af året. 
Når man træder ind på banen, er det kun håndbold, det handler om, når 
det så er sagt, er der masser af plads til sjov og ballade, når vi går ud af 
hallen igen. 
Faciliteterne på HIS er rigtig gode. Som håndboldspiller vil du især få stor 
gavn af det splinternye fitnesslokale, der altid står til rådighed. Om du sid-
der på bænken eller spiller inde på banen, bakker alle op omkring holdet. 
HIS er en fantastisk efterskole for håndboldspillere, fordi alle bliver tilgo-
deset og ingen tilsidesat.

håndboldturnering og har her 
muligheden for at spille os til en 
plads i DM slutspillet. Derudover 
deltager vi i KM i Ikast, hvor vi vil 
møde klubhold fra Jylland og andre 
efterskoler.

Vores forventninger til kommende 
efterskoleelever på HIS er, at de har 
spillet i klub og er fysisk aktive.
Det kan være svært at starte på et 
nyt hold, med nyt spillesystem, nye 
medspillere osv., men på HIS, som 
skal være dit hjem det næste år, og 
hvor du skal være sammen med dine 
holdkammerater 24/7 er mulighe-
derne for succes bare større.
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Hvad får du…

Som elev på Haslev Idrætsefterskole 
får du mulighed for at dygtiggøre dig i 
volleyball gennem masser af kvalitativ 
træning i gode faciliteter både i hallen 
og i vores lækre styrketræningsom-
råde. Vi træner 3-4 gange om ugen 
– både boldtræninger og taktisk og 
fysisk træning.
Man bliver instrueret i tekniske og 
taktiske facetter af spillet og kommer 
ud at spille mod andre idrætsefter-
skoler og etablerede volleyballhold i 
løbet af året. 

Hvad forventer vi af dig…

Der er naturligvis en klar forventning 
om, at du har lyst til at spille rigtig 
meget volleyball og er indstillet på at 
ville blive bedre. Det betyder, at du 
møder parat op til alle træninger og 
bidrager med en positiv indstilling. 
Det er en god ide at have spillet i klub 
og oplevet, hvad det vil sige at spille 
volleyball 2-3 gange om ugen, så din 
krop er parat til det fysiske aspekt, der 
ligger i 3-4 træninger hver uge.

Kampe

Vi spiller naturligvis om sjællands-
mesterskaberne i volleyball mod de 
andre idrætsefterskoler på Sjælland 
for her at kvalificere os til DM for 

efterskoler.
Derudover vil vi deltage i trænings-
kampe mod etablerede hold samt 
deltage i udvalgte Grand Prix-stævner 
mod klubhold i weekender i løbet af 
skoleåret.
Årgang 15/16 videreførte HIS’s stolte 
volleytraditioner med DM-deltagelse 
for begge hold og DM-sølv til pigerne.

Trænerteamet

Jakob er 32 år og har været engageret 
i volleyball i 18 år – først på Fyn og 
senere på Frederiksberg. 
Til dagligt spiller han 2. division på 
Frederiksberg. 
David er 36 år og har spillet volleyball 
de sidste 20 år, det startede på efter-
skole og senere i klubber i Jylland og 
pt. på Amager.

Målsætning

Vi søger altid mod at udvikle hver 
enkelt spiller med samtidigt fokus på 
at skabe et godt hold med den rette 
holdånd. 
Vi er specielt fascinerede af volley-
balls svære element; at bolden aldrig 
er i ro, som i mange andre boldspil, 
hvor du må gribe eller have bolden på 
jorden. Det kræver god teknik og stort 
overblik, og det træner vi mod at blive 
rigtig gode til.

VOLLEYBALL



Christian:
Det er fedt, at vi har beachvol-
leybaner, vi bare kan bruge.
Jeg glæder mig til at drenge-
holdet kan komme ud at spille 
kampe, og at vi udvikler 
os som hold og spillere.

Emma:
Vi har et godt fælles-
skab, så det er sjovt at 
komme til træning  og 
jeg har lyst til at ud-
vikle mig.
Vi har gode faciliteter 
med baner og styrke-
træning.

Nicoline:
Vi bliver gode til at give 
hinanden positiv og 
konstruktiv feedback.
Det er et ekstra fæl-
lesskab, at vi kan ses uden for 
banen på skolen.
Vi glæder os så meget til at 
komme ud at spille kampe.
Det er fedt, at vi ser vores 
træner på skolen uden for 
træningssituationen.

[e
le
vk
om

m
en
ta
re
r]

VOLLEYBALL
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Aldrig alene
Når man starter på HIS, er det med 
stort mod, det er et stort skridt og et 
valg, som ikke alle kan træffe. Derfor 
er det vigtigt, at man viser hensyn 
og tager sig af hinanden, sammen. 
Det styrker fællesskabet på HIS. 

I introforløbet er der en masse over-
raskende aktiviteter, som får folk til 
at grine og have det sjovt sammen, 
hvilket er et super godt grundlag for 
fællesskabet på HIS. Men det kræver 
samtidig, at man finder sit gå-på 
mod frem og bare springer ud i det, 
så man får hele oplevelsen med. Det 
er så ærgerligt at se tilbage på et så 
”mulighedsspækket år” og føle, at 
man ikke fik gjort det, man ville.

Fællesgymnastik er måske ikke det 
sjoveste at lave på HIS, når man 
er fodbolddreng, men når man ser 
tilbage på året, så er det uden tvivl 
en af de aktiviteter, der har styrket 
fællesskabet.

Lærerne på HIS er ikke bare lærere, 
de er der for én, hvis man har brug 
for det og det giver et helt særligt 
bånd. 

Gammel elevdag er et super godt 
koncept, der samler den forgangne 
årgang på ny. Det kan godt være 
svært at få set venner og veninder 
efter efterskoleåret, men selvom 
man ikke ser vennerne så ofte som 
før, så er de venner, man får på HIS, 
venner for livet. Personligt glæder 
jeg mig utrolig meget til gammel 
elevdag, da der er mange, som man 
ikke har set i lang tid.

Fællesskabet er uden sammenlig- 
ning det vigtigste at dyrke, når man 
er på efterskole, da det styrker alle 
at være en del af noget større. 
Det er jo en stor familie. 

Oskar Berg Enemark, elev 15/16

Hvad skal der til for at fællesskabet 
på HIS opstår? 
Det er vigtigt, at man er villig til at 
give plads til alle, på trods af inte- 
resser og forskelligheder. Det er altid 
svært at starte et nyt sted, så en ting, 
der helt sikkert hjælper er, at man 
står parat til at hjælpe hinanden 
og også er opmærksom på dem, der 
måske ikke har lige så let ved en ny 
start og det at møde nye mennesker.
 
Hvilke aktiviteter er med til at 
etablere fællesskabet på HIS?
Jeg synes, de fleste af aktiviteterne 
i introforløbet var betydningsfulde 
for vores fællesskab. Vores allerførste 
hjemmegruppeturnering var første 
aften, hvor man allerede fik knyttet et 
tæt bånd til sin hjemgruppe. Derud- 
over synes jeg også, at MGP-showet 
hjalp meget, da vi oplevede følelsen 
af, at der var plads til alle, og at 
vi støttede hinanden i vores fælles 
optræden.
 
Hvad skal der til for at fællesskabet 
på HIS styrkes? 
Det styrker altid fællesskabet at 
støtte op om individet, så man har 
plads til at være sig selv og udfol-
de sig kreativt. Hvis man føler, at 
man ikke kan være sig selv, kommer 
man aldrig til at føle sig hjemme. 

Ud over det fællesskab som vi elever 
har sammen, er der også et fælles-
skab mellem eleverne og lærerne på 
stedet. Det er vigtigt at både elever og 
lærere respekterer hinanden og giver 
hinanden plads og rum, så vil alting 
gå op i en højere enhed. Hvis man 
viser forståelse overfor hinanden og 
respekterer hinanden, vil man med 
garanti få et super godt fællesskab. 
 
Hvilke aktiviteter er med til at 
styrke fællesskabet på HIS? 
Jeg mener personligt, at fællesgym-
nastik styrker fællesskabet på HIS. 
Alle eleverne samles om dette ene 
projekt - om at lave en god opvisning, 
som vi skal vise frem i slutningen af 
året. Jeg synes det er en super god ak-
tivitet, da vi er vant til at konkurrere 
på de forskellige linjer, men nu også 
får fornemmelsen af, hvordan det er 
at gøre det i en samlet flok. Vi lærer 
at løfte i flok og at det giver et opti-
malt resultat. Ud over fællesgymna- 
stikken føler jeg også hjemgruppetur-
neringerne har betydet rigtigt meget 
for vores fællesskab i hjemgrupperne. 
 
Sophia Schaufuss, elev 15/16
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Hej!
Fællesskabet fødes, når jeg bliver til os. Den sætning har du nok hørt før, men har du nogensinde 

prøvet det? At mærke du aldrig mere er alene? At der altid er venner og veninder omkring til at 

støtte dig? - Og så bor de endda lige over for dig, ved siden af dig, ja, over det hele. Måske har 

du, men hvis ikke, kommer du i hvert fald til at opleve det i dit år på HIS.Men for, at et fællesskab kan opstå, kræver det, at alle lægger noget i det og åbner sig op. 

Det er vigtigt at lære nye mennesker at kende og ikke holde sig i sin egen lille boble. Det kan 

dog være svært, og til tider hårdt, men det, der kommer ud af det, er guld værd. Det er no-

get, du kan tage med dig ud i livet og gemme i dit hjerte for altid. Gå hen og snak med nogle 

mennesker, du normalt ikke ville snakke med, omgiv dig med så mange mennesker som muligt og 

vigtigst af alt, nyd det - det vil kun styrke jeres alle sammens fællesskab. Selvom det kan lyde uoverkommeligt, er der en masse ting, som hjælper det godt på vej og en 

masse ting, du kan se frem til som elev på HIS. Det er både sjovt, pinligt og virkelig grænseover-

skridende, men 100 procent noget, man skal springe ud i med begge ben og uden tøven. Der er 

bl.a. introturen, MGP, udklædningsfesterne og så selvfølgelig fællesgymnastik. Den sidstnævnte 

aktivitet opfordrer jeg dig som gymnast til at gøre dit bedste i, da det gør det meget sjovere 

for både dig selv, resten af HIS-eleverne og så selvfølgelig de mange tusinde mennesker, der 

kommer til at kigge på dig til den sidste opvisning i Slagelse - GLÆD DIG! Før du ser dig omkring, vil året på HIS være slut, og jeg kan forsikre dig om, at du vil ærgre dig, 

hvis du ikke har engageret dig i det, men koncentreret dig for meget om livet derhjemme. Nu 

er du på efterskolen, og det er dit hjem nu, så bliv der så ofte, du kan - det er i weekenderne, 

de tætte bånd bliver knyttet, og der, hvor du for alvor, lærer nye mennesker at kende. Jeg kan 

sige fra min egen erfaring, at fællesskabet kun bliver bevaret, hvis man ikke melder sig ud - om 

det er alene eller i grupper. Så når mor ringer og spørger, om du vil med til mormors fødselsdag, 

så sig fra og fortæl, at du hellere vil være på efterskolen.Generelt når jeg kigger tilbage på mit år på HIS, kigger jeg tilbage med smil. Jeg husker grin og 

glade dage, men også dage hvor det hele kunne virke uoverskueligt og trist. Men tro mig, når jeg 

siger, at HIS har været det bedste år i mit liv takket være fællesskabet! 
Laura PilegaardElev årgang 15/16
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Et efterskoleophold varer ca. 10½ 
måned fra starten af august til 
slutningen af juni. Tilhørsforholdet 
er dog meget længere – ja, det kan 
strække sig helt op til resten af livet.

FØR
Kontakten til efterskolen starter 
ofte et par år inden opholdet, hvor 
særligt Efterskolernes Dag bliver 
benyttet ved udvælgelsen af den 
”rigtige” efterskole. Her på HIS har vi 
gerne besøg af omkring 200 familier 
hvert år. Det er særdeles vigtigt at 
besøge skolen, da man her kan for-
nemme stemning og energi – noget 
man ikke kan læse sig til. 
Hvert år i slutningen af april, invi-
terer vi det kommende elevhold og 
deres forældre til ”Nye elevers aften”. 
Her møder man alle dem man skal 
tilbringe et år med… gå i skole med, 
dyrke idræt med, spise med og bo 
tæt sammen med. En dag, der tager 
toppen af nerverne og usikkerheden 
og samtidig skruer op for forvent-
ningerne.

UNDER

- og på gensynHej
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EFTER
Når den sidste dag på efterskolen 
er brugt, det sidste kram er givet og 
alle drager hver til sit – så ryger man 
ind i kategorien ”Ex-hisser”. Langt 
de fleste holder kontakten efter 
opholdet. Tager på sommerferie 
sammen, på festival, mødes til kamp 

eller starter måske på samme hold. 
Flere finder sammen og finder måske 
deres livsledsager på efterskolen. Vi 
ved, at det er nogle særligt stærke 
venskaber, der knyttes på et år 
gennem sjove og festlige oplevelser, 
men også og måske særligt gennem 
de svære tider i årets løb. 
Hvert år åbner vi skolen op til en  
festlig gensynsdag for alle gamle 

elever. Dette sker til majstævnet, 
hvor alle er velkomne. Mellem 600 
og 800 (alt efter vejret) besøger 
typisk HIS denne dag. For jubilar-
erne (5-10-15-20 osv. år) er der et 
specielt program. Det er en dag, 
hvor alle bliver taget en tur ned ad 
Memory Lane og husker tilbage på 
store og små oplevelser fra netop 
deres unikke efterskoleår.

- og på gensyn
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Holdning bag
Af Sverri Hammer, medlem af skolekredsen

For snart 10 år siden overvejede vi at sende det første af 
vores fire børn på efterskole. Skulle vi – skulle vi ikke? En 
af de ting der overbeviste os om, at det skulle vi, var en 
mor, der havde haft flere børn afsted. ”Efterskolen giver 
en dannelse, som vi ikke selv kan give vores unge”, sagde 
hun. Og vi har flere gange tænkt på denne mor med stor 
taknemmelighed. For der er ting, vi ikke kan give vores 
unge, men som de skal opleve sammen med andre unge 
og med dedikerede og ansvarlige voksne. Når man vælg-
er en skole som HIS, så vælger man også, at ens unge får 
lov at møde de mange positive værdier og den dannelse, 
som er grundlaget for en holdningsskole.

HIS ønsker at møde eleverne i en fordomsfri atmosfære, 
hvor det kristne livs- og menneskesyn er centralt. Det 
er et udtryk for en tilgang til livet og forholdet mellem 
mennesker, som det føles trygt at overlade sit unge 
menneske til. 

Jeg har oplevet mange virksomheder, som smykker sig 
med værdier på deres hjemmeside eller deres kaffe-
kopper. Mange ansatte kan have svært ved at gengive 
værdierne, og hvordan de har betydning i hverdagen. 
Men på skoler som HIS, oplever jeg en tilgang til de 
værdier, der udspringer af dette livssyn. Her får værdi-
er lov til at folde sig ud og blive fortalt og genfortalt. 
Eleverne møder værdierne i omgangen med de voksne 
– voksne som tør tale om tro, tvivl, mening og dagligda-
gens udfordringer. Det kan være, når man er på tur, laver 
mad, i klassen eller når der skal ”puttes”. Det er i mødet 
med andre, at værdierne får liv. Ingen elever oplever 
værdierne ens eller får den helt samme dannelse, men 
man kan være sikker på, at den enkelte bliver set og 
hørt. 

HIS taler om værdier som næstekærlighed, fællesskab, at 
vælge livsgrundlag og at medvirke til elevernes livslyst, 
refleksion og ansvarlighed. På HIS møder de unge et 
forpligtende fællesskab, hvor man er tydelig omkring, 
hvad man står for. På dette tidspunkt i de unges liv er 
det ekstremt vigtigt, at der er nogle voksne omkring 
dem, som har lysten og modet til at diskutere de små 
og store ting i livet, som betyder noget – nogen at spille 
bold op ad. På HIS tager man meget bevidst denne ud-
fordring på sig. HIS driver skole for at gøre en forskel for 
den enkelte – og gør det i et forpligtende fællesskab. 

Goethe skrev noget i retning af at: ”den som ikke kan 
gøre rede for sin egen 3000-årige historie, må for altid 
leve i mørket”. Det er måske et meget godt bud på, hvad 
dannelse er. Det kan godt være, at mindre end 3000 år 
kan gøre det, men dannelse handler vel om, at vi er klar 
over hvilket fundament, vi står på. Og den dannelse er 
HIS en meget stærk bidragsyder til for de unge.

Vi har nu vores fjerde barn på efterskole og finder daglig 
glæde i at se ham vokse til et ansvarligt, reflekteret og 
dannet individ. Når det samtidig sker på en åben måde, 
hvor det tænkes ind i den unges livssituation, så får de 
unge en mulighed for at tage stilling til, hvad der er vig-
tigt for dem selv og de får mulighed for, hvad de synes er 
vigtigt at vælge til og fra i deres liv. HIS giver kort sagt de 
unge en dannelse, som vi som forældre ikke selv kan.

ord og handling
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Skolens nuværende foredragssal har siden 1932, hvor der var højskole på HIS, 
været stedet for de store ord og tanker. På HIS anno 2016 bruger vi dagligt fore-
dragssalen til morgensang og en gang om ugen er der sang- og fortælletime. 
Sidste år valgte vi desuden at indføre skoleaftener. Aftener hvor vi får forskellige 
input udefra.

William Kvist (FCK og landsholdet) – William var HIS elev i 2000/2001 og har siden holdt nær kontakt til skolen. William gav et personligt kig ind bagved den professionelle fodboldverden og gode råd til at arbejde med sig selv. Søren fortalte om sit job i 

uro-patruljen.

Inputfra verden

Digital Dannelse kom forbi og udfordre-
de elevernes viden om sikkerhed på 
nettet, do’s and don’ts og om hvor let 
man kan blive snydt.
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Anders Petersen (Har rejst i 80 lande) 

– et vedkommende og underholdende 

foredrag med titlen ”alle har et liv, 

der er værd at leve”. Et foredrag om 

unge og selvværd.

Mønsterbryderen Malou O´Neill fortalte 
om en hård barndom fyldt med vold, 
stoffer, ungdomsinstitutioner og gravi- 
ditet som 20 årig - OG om at bryde et 
mønster, som ellers var lagt på forhånd.

Klaus Mulbjerg (tryllekunstner) – En fabelagtig aften med imponerende og tankevækkende tryllerier og magi. 

Søren fortalte om sit job i 

uro-patruljen.
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Af Lars Dalsgaard, lærer

Vi syngerså det kan høres
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Fællessang har en central placering på HIS. 
Vi synger til morgensang, fortælletimer, 
fællesmøder, inden vi spiser og i forbindelse 
med diverse arrangementer. Når vi vægter 
fællessang højt, så er det fordi det er med 
til at vi opnår den fællesskabsfølelse, som vi 
vægter så højt. 

Når vi synger sammen, kan man både høre 
og mærke, hvad det betyder at være i et 
fællesskab og dermed opleve at være en del 
af noget større end sig selv.

Udvalget, af sange vi synger, er mangfoldigt 
og handler ofte om livet, oplevelser, be-
givenheder, samvær, fællesskab eller følel-
ser, som kan være vanskelige at udtrykke 
og forholde sig til, men når der kommer en 
melodi på, så er det som om ord, som ellers 
virker ligegyldige og uinteressante, pludse-

lig bliver naturlige og giver mening. Prøv at 
tænke på, hvor mange sange du egentlig har 
et forhold til, som minder dig om noget - en 
begivenhed, eller måske bare en følelse? 
Sange betyder rigtig meget for vores kul-
turelle forståelse.

Vi har i år på HIS købt sangbøger til alle 
eleverne. Den hedder efterskolesangbogen 
og er en helt ny udgave, som indeholder 
et meget bredt udsnit af sange. Det har vi 
gjort, fordi vi tror, at det kan give eleverne 
et mere personligt forhold til det at synge. 
Nu kan de selv bladre rundt mellem sang-
ene, synge på værelserne og være med til 
at vælge sange ud, som de gerne vil synge. 
Der er også lavet plads til at skrive hilsner til 
hinanden, så de kan få et godt minde med 
hjem fra efterskolen. 

- og mærkes



Har man valgt en idrætsefterskole, har man helt naturligt 
en forventning om, at skemaet bliver spækket med fag, hvor 
fysisk udfoldelse er hovedingrediensen. Der er vi ingen und- 
tagelse, men det at gå på idrætsefterskole skal være meget 
mere end idrætten alene – man er på efterskole og skal 
mærke, at man både er en del af et ’os’ og et ’jeg’ med alt, 
hvad det indebærer af aktiviteter og fordybelse. 

Fagrækken på HIS kan godt synes som en jungle at finde 
rundt i. Vi har boglige fag, linjefag, periodefag, obligatoriske 
fag, fagdage, temadage og projekter… og så har vi lige skudt 
dette skoleår i gang med vores nye valgfag.

1-2 gange om ugen har man dette valgfag, som vælges for 
hele året, hvilket gør, at der er rig mulighed for at være nys-
gerrig og fordybe sig i et selvvalgt område, som ikke lige er 
sport og måske heller ikke lige noget, man har stor indsigt i i 
forvejen, men som man er klar på at blive udfordret i. I disse 
timer er der mulighed for at dykke ned i et mere afgrænset 

Nye valgfag på HIS- tysk fysik dannelse hisam innovation kreativ musik
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interessefelt og arbejde på at højne forståelse, færdigheder 
og kompetencer. 

Valgfagene varierer meget fra boglige fag i traditionel 
forstand til mere kreative fag, hvor der slet ikke tænkes i 
hverken verber eller rigtigt og forkert og helt over i den 
musiske ende, hvor der spilles og synges. 

Tysk og fysik er boglige fag, hvor der bygges videre på den 
undervisning, man har fået med sig fra grundskolen. Både 
tysk og fysik kan afsluttes med prøve sidst på året.  

Dannelse og historie/samfundsfag tager udgangspunkt i os 
selv i forhold til det samfund, der omgiver os. Her bliver du 
klogere på dig selv og dem omkring dig – hvad har gjort mig 
til den jeg er – hvordan og med hvad påvirker vi hinanden – 
hvorfor ser verden ud som den gør? 

I Kreativt valgfag og innovation, er den personlige fordy-
belse og udfoldelse i højsædet – her er der rig mulighed 
for at udforske, afprøve, gå i dybden, vælge til eller måske 
forkaste en god idé og derefter blive opslugt af detaljen, 
processen og produktet. 

Det sidste valgfag er musik, dette er faget for dem, der elsker 
rytmer og samspil, måske har stiftet bekendtskab med et 
instrument tidligere og er klar til i samarbejde med resten 
af holdet at optræde med et nummer eller to ved særlige 
arrangementer. 

Vi er kommet rigtig godt fra start med vores 7 nye valghold, 
som varierer fra 7-36 elever med 2-3 lærere tilknyttet. I tysk 
bliver der bøjet verber på livet løs, fysik er i gang med forsøg, 
den indre og ydre verden åbner sig i dannelse og hisam, 
der udtænkes, forskes, afprøves og fordybes i innovation og 
kreativ og de første numre i musik begynder at tegne sig. 

Resten af året kan bare komme an og vi glæder os til mange 
flere gode, hyggelige, udfordrende, sjove, tænksomme, 
svære, legende timer på valgholdene. 

Nye valgfag på HIS- tysk fysik dannelse hisam innovation kreativ musik
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Træk sTikkeT
Et grundvilkår for livet på HIS er, på 
godt og ondt, at man aldrig er alene. 
Vi fylder skoleåret med hundredvis 
af store og små oplevelser og fælles 
for dem alle er, at vi skaber dem 
sammen, om det så er på værelset, 
på gangen, i klassen, på linjen, i 
spisesalen eller ude i verden - ALTID 
SAMMEN!
Hverdagen har et højt aktivitetsni- 
veau, hvilket giver god mening, når 
man tænker på, at skolen er fuld af 
sportsglade unge - og voksne, men 
mange oplever, at det kan være 
svært at trække stikket uden at få 
følelsen af, at de går glip af noget. 
Det kender vi sikkert alle sammen. 
Men at trække stikket er en mental 
nødvendighed. Vi har simpelthen 
brug for tid til langsommelige aktivi-
teter for ikke at føle os pressede eller 
stressede. Derfor er spørgsmålet: 
Hvordan kan vi skabe oplevelser, 
som giver mening for eleverne, hvor 
vi trækker stikket SAMMEN?

I hverdagen skaber vi plads til både 
selvvalgte og obligatoriske ånde-
huller. Til morgensang er vi stille 
sammen. Som periodefag kan ele-
verne vælge fag som afspænding og 
massage. I valgfaget krea handler det 
om fordybelse. Mobilen skal ligge på 
værelset indtil aftensmad, så man 
ikke forstyrres og derfor kan foku-
sere på det, man er i. Aftenerne 
skydes i gang med stilletime, hvor 
der skabes rum for afslapning sam-
men med værelseskammeraten.

I weekenden har eleverne stor 
indflydelse på hvor højt aktivi-
tetsnieauet skal være. Her trækkes 
stikket, så man er klar til en ny uge, 
derfor er det også vigtigt for os, at 
weekenderne ikke forstyrres alt for 
meget af livet udenfor HIS. Eleverne 
vælger om de har arrangementer 
hjemme, som de gerne vil være en 
del af, eller om de vil være en del af 
weekendhyggen på skolen.

Umiddelbart inden årets afsluttende 
faglige prøver trækker vi stikket helt. 
I tre dage bevæger vi os ved egen 
kraft på cykel, i kano eller på gåben, 
ad landeveje, søveje og stier gennem 
skov og krat og over åbne vidder. Vi 
sover i telt, i shelter eller under åben 
himmel. Vi laver mad på trangia 

og spiser med stor tilfredsstillelse 
den tilberedte pasta med kødsovs, 
fordi vi har arbejdet for føden og nu 
sidder, fysisk trætte, i aftensolen og 
spiser os mætte efter en lang dag i 
den friske luft. Eleverne vælger selv 
om de vil på kanotur, vandretur, 
cykeltur, telttur eller adventuretur, 
hvilket gør, at alle tager medansvar 
for at skabe nye uforglemmelige 
oplevelser sammen. 

Vi tror på, at disse oplevelser sætter 
sig i eleverne, så de i fremtiden har 
en idé om, hvad de kan gøre, når de 
trænger til at trække stikket.

Af Edel Kjær Pedersen, lærer
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DAVID CHRISTENSEN

Vi er opTageT af:
DORTHEA RASMUSSEN

MIKE POULSEN

TORBEN SVENDSEN

KURT CHRISTIANSEN

MARIA VEITH LEIF MEIER ANDERSEN

THOMAS MATTSSON

TINA GRØNBÆK

KIA MULBJERG BÆGAARD
LARS PETERSEN

NICOLINE GEERTSEN

HELLE PETERSEN
MICHAEL PEDERSEN

EDEL KJÆR PEDERSEN

JAKOB MØLLER

LIS HØJGAARD

KIRSTEN SCHMIDT

PREBEN CHRISTENSEN

ANNEGRETE BUGTRUP

Jakob Møller: 
Efterskolekarma: Gode handlinger 
kommer igen. At være en betydnings-
fuld voksen. 

David Christensen: 
Udviklingen af min matematikunder-
visning og kommende kursus som 
AMR.

Tina Grønbæk: 
At lære elevflokken at kende og få 
mine håndboldpiger til at blive et 
hold.

Leif Meier Andersen: 
Skaffe endnu en DM titel i basket til 
HIS.

Lars Petersen: 
At tilberede god og sund kost til super 
aktive elever.

Thomas Mattsson: 
Mødet med de nye elever. - Specielt 
at lære deres navne, det er altid en 
udfordring.

Mike Poulsen: 
Skabe fællesskabsfølelse hos de nye 
HIS elever. Udfordre og udvikle hånd-
boldspillerne. 

Signe Duus: 
At give eleverne de bedste grundsten 
for at kunne blive gode dansere. Dette 
gælder både i form af bevægelser og 
forståelse herfor.

Helle Petersen:
At lære alle elevernes navne. At 
udtænke nye opskrifter, som eleverne 
kan arbejde med i periodefaget “I 
køkkenet”.

Preben Christensen: 
Min hjemgruppe. Mit danskhold. Og 
at få en god drengefodboldlinje sam-
men med Thomas. 

Dorthe Christensen: 
At få mine danse/fitness-piger i top-
form. At nyde det største tyskhold jeg 
nogensinde har haft. At få de sidste 
20 elevnavne på plads.

PÅ JOBBET
Lars Dalsgaard: 
Jeg forsøger at lære 
elevernes navne, 
lære dem at springe 
og nyder verdens 
bedste job.

SIGNE DUUS
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Vi er opTageT af:
JESPER KRUSE

DORTHE CHRISTENSEN

LARS DALSGAARDKARIANNE GAMMELBYANNEGRETE BUGTRUP

Edel Kjær Pedersen: 
At være nærværende i samtaler, 
selvom der er andre opgaver, der for-
styrrer. At udvikle det kreative valgfag 
sammen med eleverne og Kia.
   
Annegrete Bugtrup: 
Jeg er allermest optaget af at vise de 
nye elever, at jeg holder af dem, og at 
de er havnet et sted, hvor der er mas-
ser af udfordringer og kærlighed.

Nicoline Geertsen: 
Få elevernes forskellige idrætslige 
kompetencer til at spille sammen i et 
fælles opvisningsprogram. 

Jesper Kruse: 
De nye skønne elever, fodboldtræning- 
en og at udvikle min danskunder-
visning.

Kia Mulbjerg Bægaard: 
Mit og Edels nye valgfag. Ny efter-
skolesangbog og sangkultur på HIS.

Lis Højgaard: 
På bedst mulig vis at hjælpe nuværen-
de og kommende elever, forældre og 
kolleger på kontoret.

Torben Svendsen:
Ansættelse af køkkenleder på HIS, 
planlægning af nye efterårsferie- 
camps på HIS og færdiggøre arbejdet 
med skolens værdigrundlag.

Kirsten Schmidt:
At få 120 elever til at føle sig hjemme.

I PRIVATEN
Lars Dalsgaard:
Spille musik, nyde sensommeren og 
lave kryddersnaps.

Jakob Møller: 
Lange svømmeture i havet. At cykle 
mange kilometer på racercykel. At 
passe mine venskaber.

Dorthe Christensen: 
At finde ud af hvor strømperne 
forsvinder hen på deres vej gennem 
vaskeprocessen. At manipulere min 
datter i 7. klasse til at elske tysk.

Helle Petersen: 
Hvilket hækleprojekt jeg nu skal i 
gang med, når min flagranke snart er 
færdig. Hvor min 2½ årige søn har sit 
temperament fra.

Kia Mulbjerg Bægaard: 
At følge min datters eventyr i USA. At 
nyde hverdagen.

Lars Petersen: 
En fisketur med børnene eller se dem 
spille fodbold.

Annegrete Bugtrup: 
Yoga - helst yin yoga, hvor man bliver 
i samme stilling i lang tid (3-5 min.). 
Mine smukke blomster, løbeture, 
faglitteratur og gode romaner. 

David Christensen: 
Volleyball i AVK og træklatring.

Jesper Kruse: 
At læse romaner, vandreture og 
familien.

Lis Højgaard: 
At støtte og køre vores to børn til 
håndbold, fodbold eller gymnastik, 
træne håndboldbørn, gå tur med 
hunden, cykle MTB eller racer.

Leif Meier Andersen: 
Skaffe nye medlemmer til min 
nyopstartede  skaterhockeyklub i Her-
lufmagle.

Nicoline Geertsen: 
Gymnastik og dans. Jeg træner i øje- 
blikket til optagelse på Københavns 
repræsentationshold.

Tina Grønbæk: 
Min søns eventyr i USA og min dat-
ters studiestart på RUC.

Thomas Mattsson: 
Min hovedopgave på DBU A-træner, 
og så følger jeg med i min egen dat-
ters efterskoleophold.

Mike Poulsen: 
Min familie og at mine børn trives. 
Sund livsstil. Motion.

Preben Christensen: 
Min nye slædehund.

Kirsten Schmidt:
At nyde en skøn sommer gå på hæld.

BIRGIT NIELSEN
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