
LEV LIVET - FULDT UD



Oplev VGIE

- FÅ ET SMUGKIG IND I LIVET SOM VGIE-ELEV 
Dagene er fyldte med idræt, store oplevelser, 
livslange venskaber og et varmt fællesskab. Vi 
står klar til at give dig og alle dine 190 andre 
kommende efterskolekammerater et helt ufor-
glemmeligt år. 

Du kommer til at udfordre dig selv, få en masse 
nye kompetencer og oplevelser sammen med 
dine efterskolevenner. Og vi står selvfølgelig klar 
til at heppe på dig og hjælpe dig videre.

På VGIE har vi nemlig fokus på din læring, så du 
udvikler dig fagligt og personligt både i undervis-
ningen, fællesskabet og i det linjefag du vælger. 
Vi tror på, at man skal udleve sine drømme, nå 
sine målsætninger og tro på sig selv og sine 
egne evner i livet – og det står alle vores dygtige 
lærere klar til at hjælpe dig med, så du er parat 
til næste skridt i livet.

Vi plejer at sige: LEV LIVET – FULDT UD, 
VÆLG VGIE!

Du tilmelder dig som elev på vores hjemmeside 
VGIE.dk.

Vidste du, at VGIE blev oprettet i 1939?  
Og siden den gang har mere end 10.000 elever 
gået på skolen. Vi har billeder hængende af dem 
alle sammen. 

Fun Fact!

Alle boafdelingerne har 
naturnavne som for eksempel 

Mælkevejen, Engen og  
Stranden – hvor vil du helst 

bo med din roomie?



Vi har ti forskellige linjefag, som du kan vælge 
imellem. Fælles for dem alle er, at det er din 
individuelle udvikling, der er i fokus – samtidig 
med at du lærer at være en del af et stort og 
støttende fællesskab. Det handler om dig, og 
hvordan du forbedrer dine færdigheder!

Du har undervisning i dit linjefag 3-4 gange  
om ugen, så der er masser af tid til de sjove, 
fantastiske og vilde oplevelser når du enten 
træner med dine kammerater, øver dig i en lidt 
indviklet teknik eller gør klar til den næste store 
kamp, et afgørende stævne eller et mesterskab.  

Hvert år tager alle linjerne på linjetur til forskel-
lige destinationer i Europa. Her oplever vi en 
anden kultur og dyrker vores favorit-sport.

Vælg mellem ét af de ti linjefag:
• Spring
• Rytme
• TeamGym
• Badminton
• Håndbold
• Fodbold
• Fodbold-spring
• Skøjte
• Ishockey
• Karting

Læs mere om alle linjefagene på VGIE.dk

Vidste du, at VGIE startede ud med 4 linjefag? 
Fodbold, Håndbold, Rytme og Spring – i dag har 
vi endnu flere, er der noget for dig?

Hvad er din passion? 

– FIND DIT LINJEFAG PÅ VGIE

Fun Fact!

På VGIE kører vi samlet i bus 
til alle kampe og opvisninger 

– det giver et helt specielt 
fællesskab, når vi er  

sammen og kan hygge  
i bussen.



Faglighed i fokus

Selvom vi er en gymnastik- og idrætsefterskole, prioriterer vi 
den boglige undervisning højt. Det betyder ikke, at du skal 
have et bestemt niveau for at gå på skolen, men vi forlanger, 
at du passer dine lektier og deltager aktivt i undervisningen.

Det er din faglighed, der er i fokus – derfor har vi også valgt 
at niveaudele fagene engelsk, tysk og matematik. Det gør vi 
for give de mest målrettede og inspirerende undervisninger, 
så vi kan udvikle dig fra det punkt, du befinder dig på. Ni-
veauinddelingen sker efter cirka tre uger, med udgangspunkt 
i den daglige undervisning, karakterer og en samtale med 
dig.

Du laver lektier hver aften, og du har mulighed for at komme 
hen i lektiecaféen, hvor flere lærere står klar til at hjælpe dig 
med dagens opgaver. 

Hvad er din hobby?

Alle elever kan vælge mellem forskellige hobbyfag – det sker 
to gange om året. Hobbyfag er 1,5 time om ugen. Udbuddet 
kan variere, men du kan vælge mellem:

 • Esport (2-3 træninger om ugen)
 • Spring
 • Rundt om bolden
 • Yoga
 • Tekstil
 • Træ- og metalsløjd
 • Motorlære
 • Kunst
 • Madlavning
 • Fra snot – til godt
  
Vidste du, at hele skolen hvert år tager en uge til Østrig  
på alpint skikursus?



Obligatorisk  

gymnastik

På VGIE har alle obligatorisk gymnastik. Du skal deltage i 
gymnastikken uanset det linjefag, du vælger. Gymnastikken 
er en vigtig del af dit efterskoleophold, hvor du får fantastiske 
oplevelser og et stærkt sammenhold med dine efterskole-
kammerater. 

Du behøver ikke at have lavet gymnastik før, du begynder  
på VGIE. Vi tager udgangspunkt i dig og dit niveau. Formålet 
er at styrke fællesskabet og øge din koordination, styrke og 
smidighed. 

Du har fem lektioners gymnastik om ugen, og du kommer  
til at deltage i cirka 25 opvisninger om året. 

Vidste du, at VGIE er Sønderjyllands bedst udrustede  
efterskole? Her er faciliteterne i top – med to boldspilshaller, 
en flot rytmesal, en kunstgræsbane og topmoderne  
springcenter.

Fun Fact!

Mathilde Uldahl Kramer  
har gået på VGIE og er nu  

Danmarks hurtigste kvinde på 
100 m. atletik. Hun opdagede  

sit unikke løbetalent imens  
hun gik på VGIE.



VG10E

Skal du gå i 10. klasse? Så har du mulighed for at vælge 
mellem fire forskellige spor, som er målrettet ungdomsuddan-
nelserne: 
 • Global
 • Business
 • Crafts
 • Science

Vi har bygget vores 10. klasse op i tæt samarbejde med 
gymnasier, handelsskoler og tekniske skole, så hvert spor fo-
kuserer på forskellige fag. Det giver dig mulighed for at vælge 
efter dine interesser og fremtidsplaner. 

Du kan selvfølgelig også supplere din valgte overbygning 
med et ekstra fag:
 • Højniveau tysk
 • Cambridge engelsk
 • Biologi
 • Samfundsfag
 • Historie
 • Geografi

Vores værdier

Relation: På VGIE skaber vi tætte bånd mellem eleverne, 
men også mellem elever og voksne. Det er vigtigt for os, at 
du oplever mange gode relationer. For eksempel bytter du 
roomie to gange om året, men indenfor afdelingen, så fælles-
skabet her bliver endnu stærkere. Din kontaktlærer er også 
den lærer, du har i flest timer om ugen.

Udvikling: Du vil komme til at udvikle dig, mens du går på 
VGIE. Både på det boglige, idrætslige og ikke mindst på det 
menneskelige plan. Vi vil meget gerne vinde, men først og 
fremmest er det vigtigt, at vi udvikler dig – at du bliver  
dygtigere til det, du laver.

Egagement: På VGIE skal du ikke være verdensmester, men 
du skal yde det, du kan. Hos VGIE er vi af den overbevisning, 
at hvis man gør det bedste, man kan, og får vejledning imens, 
så udvikler man sig. Derfor forventer vi, at du gør dit bedste - 
så forlanger vi ikke mere.
Til gengæld vil du på VGIE møde voksne, der er MEGET 
engagerede i det, de laver og arbejder med.



Fun Fact!

Madlavning-hobbyfag  
har været utrolig populær 

gennem årene – hvad kunne 
du tænke dig at prøve? 
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