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Udmøntning af Dejbjerglund  
Efterskoles sociale ansvar 
 

 
 
Efterskolen er for alle. På Dejbjerglund Efterskole skaber vi hele mennesker og fokuserer derfor både på 
idræt og boglighed. Vi prioriterer et stærkt parløb mellem hoved og krop, og det skal du som elev også 
gøre. 
 
På Dejbjerglund Efterskole tager vi hånd om det sociale og ser det sociale ansvar på følgende måde: 
 
Trivsel 
Vi ønsker, at de elever, som har søgt skolen, trives og gennemfører med størst mulig succes.  

 
For at opnå størst mulig trivsel hos eleverne, har vi årligt 2-3 trivselssamtaler med alle elever, samt en 
skolehjemsamtale med elev og forældre og fagsamtaler med elev og forældre. Derudover har vi jævnligt 
kontaktholdsmøder med 1-2 lærere og en gruppe af elever. 
Derved opnår vi et godt kendskab til eleverne og deres velbefindende.  
Det betyder, at vi meget tidligt opdager, hvis en elev ikke trives og derved får en mulighed for at sætte ind 
med de redskaber, der måtte være nødvendige. 
 
Det kan f.eks. være: 
 

• Flere samtaler med en voksen, eleven er tryg ved, f.eks. at arbejde med elevens selvværd, 
temperament eller eksamens angst 

• Særlige hensyn som f.eks.   
o færre valgfag,  
o færre lektier 
o mulighed for at bruge time out 
o lov til 1-2 gange om ugen at sove et andet sted for at få ro,   

 
• Samtaler med de elever, som er tættest på den elev, som har det svært, for at få dem til at forstå, 

hvor deres kammerat har problemer, og hvordan de bedst kan hjælpe. (Altid uden at lægge 
ansvaret over på dem) 

• Henvisning til en læge, psykolog eller coach 
 
Økonomi 
På efterskolen er der en egenbetaling med elevstøtte fra staten. Elevstøtten beregnes efter 
husstandsindkomsten fra skatteåret to år før det år, hvor eleven starter på skolen. 

Imidlertid kan mange ting ændre sig i løbet af to år. Derfor har efterskolen en pulje med begrænsede 
midler, til at hjælpe, så efterskoleopholdet også er økonomisk muligt, når tingene ikke går som planlagt. 
Skolens bestyrelse tildeler puljen, og har lavet seks individuelle kriterier, som skal opfyldes for at komme i 
betragtning til puljen: 
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1. Hvis forældrene har en væsentlig indtægtsnedgang i forhold til den bruttoløn, som indgår i 
indtægtsgrundlaget, der har dannet grundlag for den – i første omgang – tildelte elevstøtte. 
Indtægtsnedgangen skal være dokumenteret og udgøre mere end 10% af det støtteberettigede 
indtægtsgrundlag. Indtægtsnedgang forsaget af sygdom vil blive favoriseret i forhold til andre årsager (her 
er det typisk forskellen mellem det staten giver, og det der ville blive udløst, hvis den ændrede indkomst 
var grundlaget for beregning af elevstøtten). 

2. Indtægtsgrundlag, på under 345.000 kr., (2018-tal) udløser maksimal elevstøtte: 35 kr. pr uge for hver 
25.000 kr. under 345.000 kr. 

3. Særlige økonomiske forhold, der gør sig gældende for familien under barnets efterskoleophold 
(bestyrelsens afgørelse). 

4. Ved dødsfald genberegnes den oprindelige tildelte elevstøtte. 
5. Optagelse af tvillinger/trillinger: Nedslag på den samlede pris på 6.000 kr. for nr. 2 eller 3. 
6. Elever udenfor Danmark kan tildeles individuel elevstøtte, netop for at gøre et efterskoleophold muligt for 

elever fra primært Sydslesvig, Nordiske lande, børn til “udstationerede forældre”, m.m. Her skal støtten 
bl.a. være med til at dække øgede transportudgifter samt generelt gøre efterskolebetalingen acceptabel. 

Den enkelte familie kan max modtage 15.000 kr. i supplerende støtte pr. barn pr. skoleår. 

Unge med minoritetsbaggrund 
Dejbjerglund Efterskole afholder årligt en sportscamp, således de 9-13årige har mulighed for at opleve 
efterskolelivet i en uge. På campen tilbydes 5-6 pladser til børn af anden etnisk baggrund på fordelagtige 
vilkår. Vores mål er at skabe interesse og viden om efterskoleformen, således at unge med anden etnisk 
herkomst end dansk får lyst og lov til at komme på efterskole.  

 


