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Sjov og ballade under
prøverne til årets
juleforestilling er også
en del af vejen tilbage til
det gode selvværd
for eleverne på
Emmerske Efterskole.
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På Emmerske Efterskole ved Tønder får ord
blinde elever en ny chance i tilværelsen efter
modgang og nederlag i livet. Det virker – bør
nene løftes to til tre klassetrin for hvert skoleår,
de går på skolen.
Scenen er sat, og prøverne er i gang. Blikkene
er koncentrerede. Nu er det alvor. Om få dage
skal elever fra 9. klasse på Emmerske Efterskole
optræde for 400 forældre og kammerater til
juleafslutningen. Cecilie Andersen på 14 år spil
ler en af hovedrollerne. Men der var flere som
merfugle i maven, da hun efter startede på skolen.
- Dengang var jeg så nervøs. Jeg savnede min
søster meget, og jeg kendte ikke en eneste på

Replikkerne i stykket ’Navnet er Blond’, lærer Cecillie
og de andre fra en app på mobilen, hvor teksten
automatisk bliver læst højt.

skolen. Heldigvis kom jeg hurtigt over det, og nu
elsker jeg at være her, fortæller Cecilie.
På Emmerske Efterskole går normaltbegavede
og ganske almindelige børn i 8. til 10. klasse. Men
der er fællestræk: ordblindhed med store skrive
og læsevanskeligheder, og mange har massive
nederlag fra folkeskolen med i bagagen. På skolen
handler det om at bygge dem op igen. Fagligt som
menneskeligt.
- Typisk kommer eleverne fra skolemiljøer, hvor
de er blevet mobbet, og har oplevet anden form
for kaos i livet. De mangler i høj grad selvtillid, og
de har været vant til at gemme sig selv væk. Det
anerkender vi fuldt ud. Derfra begynder den lange
rejse med at bygge dem op som hele mennesker,
fortæller forstander Bo Jørgensen, Emmerske
Efterskole.
Den individuelle tilgang til hver elev er et pejle
mærke for skolens arbejde med eleverne. Under
visningsholdene er små, og det betyder, at læreren
har tid til den enkelte. Når en elev starter på skolen,
testes den enkelte for at finde det fagligt bedste
niveau til eleven. Sammen med undervisningen er
skabelsen af trivsel for den enkelte altafgørende.
- Uden trivsel ingen læring. Så enkelt er det,
siger Bo Jørgensen. Skolen anvender en stribe
redskaber, som sikrer begge dele. Skolen er
certificeret som digital eliteskole, hvor den nyeste
teknologi for hjælpemidler til ordblinde anvendes.
Dertil arbejdes der intenst med strategier mod
mobning, og eleverne lærer, hvordan de omgås
hinanden og andre uden for skolen. Eleverne får
at vide, at skolen tror på dem uanset, hvad der
ligger i bagagen. Det flytter de unges selvbillede.
- De kommer her med en spaghettirygrad. Det er
unge, der giver op, når det bliver svært. Når de en
dag forlader os igen, gør de det med en ny tro på
sig selv, forklarer forstander Bo Jørgensen.
Så venter der tit lærepladser på de unge, for
hænderne er skruet godt på. Det har arbejdsgiverne

opdaget. De henvender sig selv til skolen for at
headhunte de unge. Der er mekanikere, murere
og landmænd blandt tidligere elever. For nylig blev
Bo Jørgensen kontaktet af en gammel elev, nu
elektrikerlæring, der fortalte, at han havde fået 12
under uddannelsen. Den slags redder dagen for en
forstander på en efterskole for ordblinde.
Silas Iwersen Lunderskov på 16 år skal også
optræde til juleforestillingen. Bagefter venter
verden.
- Min drøm er at bestå afgangseksamen og komme
i murerlære. Før jeg begyndte her, troede jeg ikke
på mig selv. Det gør jeg nu, siger Silas.
Før havde det været utænkeligt, at de unge i
skolens teatergruppe havde optrådt for flere
hundrede mennesker. Nu tør de. Derefter kan
de betræde livets scene. For Cecilie Andersen er
drømmen at blive arkitekt. Det er der ingenting,
der kan forhindre hende i nu.

Emmerske Efterskole
Åbenråvej 14, 6270 Tønder
Tlf. 7472 4433
www.eeskole.dk
INFO:
Emmerske Efterskole er en af de få efter
skoler i Danmark, der anvender den norsk
udviklede MOT (dansk: mod) model mod
mobning. Eleverne træner i tre forhold: at
sige nej, udvise omsorg, og finde mod til
at leve.
Efterskolen har plads til 96 elever på 8., 9.,
og 10. klassetrin. 93% af eleverne fuldfører
opholdet på efterskolen.
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