– det handler om sammenhold, livet og vejen frem!

Farsø Efterskole blev oprettet i 1998 af en gruppe mennesker med lokal tilknytning
til Vesthimmerland og til Farsø Højskole. Gruppen så et behov for en efterskole,
der bygger på et kristent livssyn og et undervisningstilbud til de mange unge med
læse- og skrivevanskeligheder.
Behovet har så afgjort vist sig at være til stede. Farsø Efterskole har godt 80 elever
årligt, en medarbejderstab på 23 og en skolekreds på godt 200 personlige medlemmer.
Skolen er banebrydende inden for undervisning af ordblinde elever. Farsø Efterskole har gennem årene haft stor succes med undervisningen, til stor glæde for
eleverne og gavn for samfundet som helhed.

Indmeldelse
Indmeldelse kan ske på vedlagte blanket eller på mail til
info@f-e.dk
Efter indmeldelse vil du modtage et giro indbetalingskort,
skolens informationsmateriale
samt skolens vedtægter.
Medlemskabet bliver formelt
godkendt af bestyrelsen.

Farsø Efterskole
Forstanderpar: Lone Primdahl og Søren Dolmer
Viborgvej 71· Stistrup, 9640 Farsø · Tlf. 98 63 62 22 · Fax 98 63 65 65
E-mail: info@f-e.dk · www.f-e.dk

Støt en god sag
– bliv medlem af skolekredsen

Hvorfor blive medlem?

Hvad står Farsø Efterskole for?

Som andre frie skoler i Danmark hviler
Farsø Efterskole på et demokratisk fundament, der udgøres af skolekredsen. Jo større skolekredsen er, jo stærkere fundament
og fremtid har skolen.

Farsø Efterskole tilbyder særligt tilrettelagt
undervisning for normaltbegavede unge
med læse- og skrivevanskeligheder.

Skolekredsen bruges som bindeled mellem skolen og det omgivende samfund.
Kredsens vigtigste opgave er at støtte op
omkring Farsø Efterskole, for derigennem at deltage i den både udfordrende
og livsbekræftende opgave det er, at drive
en efterskole for ordblinde elever med
udgangspunkt i et kristent livssyn.

Som medlem af
skolekredsen bliver du
•	En af de vigtige personer i
baglandet for Farsø Efterskole.
•	Løbende orienteret om
skolens hvervdag gennem
nyhedsbreve, inviteret til
spændende foredrag, åbent
hus og lignende.
•	En af de betydningsfulde
stemmer på skolens årlige
generalforsamling, med
mulighed for at blive valgt
til skolens bestyrelse og
derigennem få indflydelse
og medansvar for skolen.
•	En del af en skole for
unge ordblinde midt i en
spændende udvikling.

Det årlige kontingent på kr. 100,- indgår i
en pulje, der anvendes i forbindelse med
enkelte elevers ansøgning om tilskud til
skolens fastlagte aktiviteter og rejser, hvor
der ofte indgår en større egenbetaling.
Som medlem er man derfor direkte medvirkende til, at enkelte elever, på lige fod
med deres kammerater, bliver i stand til at
deltage.


Undervisningen
sker med baggrund i vort
lands kultur, og skal ud fra et kristent livssyn give eleverne forståelse for, og lyst til at
tage medansvar i den verden vi lever i.
Vi ønsker konkret på Farsø Efterskole, at
skabe et innovativt miljø blandt elever og
medarbejdere, der bygger på tillid, med
ansvar, glæde, humor og engagement.
Vores målgruppe er normaltbegavede
unge, der ofte har haft en skolegang præget af mange nederlag grundet læse- og
skrivevanskeligheder. Derfor mener vi, at
det er vigtigt, at eleverne på Farsø Efter
skole møder voksne, der tror på dem, og
som ønsker at hjælpe dem videre både på
det faglige og det personlige plan.
I undervisningen lægges vægt på at styrke
elevernes selvtillid og faglige færdigheder,
således at de efterfølgende er i stand til
at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Vi lægger vægt på, at eleverne tager med
ansvar for deres egen skolegang.
Eleverne vil i undervisningen og i skolens
hverdag blive mødt med holdninger, der
tager deres udgangspunkt i et kristent livssyn.

Bestyrelsen for
Farsø Efterskole
Bestyrelsen for Farsø Efterskole
består af i alt 10 medlemmer:
6 medlemmer af skolekredsen
samt 4 personer udpeget af
henholdsvis KFUM-Spejderne,
FDF, KFUM & KFUK og Y’s Men’s
klubberne.
Desuden deltager forstanderen,
en medarbejderrepræsentant
og en forældrerepræsentant i
bestyrelsens møder.

