


Midtsjællands Efterskole (MSE) er for dig, der både vil gå i skole for at lære 
noget og samtidig være en del af et godt og trygt – men også stærkt og 
udfordrende fællesskab. Vi er 104 elever og 25 medarbejdere. 

Vi er en boglig og praktisk/kreativ efterskole. Vores fokus er på fag inden 
for områderne Friluftsliv & Natursport, Musik & Teater samt Kreativitet & 
Håndværk. Vi er tilknyttet KFUM og KFUK samt FDF.
 
Læs/se mere om os på www.mse.dk

Velkommen til
Midtsjællands Efterskole

til et anderledes skoleår med masser af spændende fag, skøre indfald og 
store oplevelser sammen med andre unge og voksne med forskellige hold-
ninger og interesser? - Så vil vi gerne:

•	 give hver enkelt elev gode muligheder for at få faglige kundskaber, 
udvikle sig og leve velorienteret og ansvarligt.  

•	 give dig mulighed for at udvikle dine kundskaber, færdigheder  
og interesser 

•	 give dig en hverdag, der er præget af forståelse for andre  
mennesker – både lokalt og globalt 

•	 være en skole med en åben og fordomsfri kristen grundholdning 

•	 lægge vægt på økologi og på den måde vise, hvordan du kan være 
med til at værne om naturen 

•	 udfordre dig med en dagligdag præget af gode kostvaner, fysisk  
aktivitet og obligatorisk motionstime

Har du lyst...?



Undervisning
Vi er en boglig og praktisk-kreativ efterskole. 
Det betyder, at du her lærer dansk, matematik, 
engelsk og andre fag, som du kender fra din nu-
værende skole, men også at du vælger en mas-
se udfordrings- og linjefag. Det er for eksempel 
musik, kunst, teater frilufts- og håndværksfag. 
Vi har niveaudelt undervisning i de boglige fag. 
Vi tilbyder ikke specialundervisning. Vi har fo-
kus på vejledning omkring fremtid og uddan-
nelse.

Det handler om at lære – men det handler også 
om at være. I undervisningen og i hele vores 
måde at være sammen på, arbejder vi meget 
med tillid til hinanden og søger at skabe et 
stærkt fællesskab, der rummer alle på skolen. 

Vi tror på, at lige meget om du vil i gymnasi-
et eller på en erhvervsuddannelse, så bliver vi 
mennesker for alvor til, når vi er sammen og 
lærer sammen. Det er vigtigere at blive til no-
gen frem for til noget.

Vores fokus er på fag inden for områderne:
•	 Friluftsliv & Natursport
•	 Musik & Teater
•	 Kreativitet & Håndværk

Vi har veludbyggede værksteder, musikloka-
le, moderne sportshal og masser af udendørs 
plads til både sport, friluftsliv og hyggelige gå-
ture. Fra skolen er der direkte adgang til mas-
ser af skov og anden smuk natur. 

Vi har særlige pladser til unge med anden etnisk 
baggrund end dansk samt blinde og svagsyne-
de elever. 

I løbet af skoleåret sker der meget andet end 
det, som står på dit skoleskema. Du kommer 
blandt andet til at opleve: Teater- og musikuge, 
friluftsture med og uden overnatning, at lave 
film, kordag, foredrag, ture ud af huset og me-
get mere. Som elev på Midtsjælland Efterskole 
kommer du på lejrskole to gange om året:

•	 hver vinter tager vi på vinterlejrskole i Nor-
ge med fokus på samvær og naturoplevel-
ser. Turen går til Kvitaavatn i Norge, hvor vi 
skal stå på langrend og alpin samt selvføl-
gelig lave masser af hygge og sjov i sneen   

•	 hvert forår tager vi på minilejre. Mini be-
tyder: små hold. Her vandrer, cykler eller 
sejler vi på små hold med 1-2 lærere og 
8-15 elever.

Praktisk/kreative fag
Du kan typisk vælge mellem disse fag:

Badminton
Band

Bevægelse/dans
Billedkunst

Crossfit
Demokult
Eksistens

Filosofi
Fodbold

Friluftsliv
Guitar

Håndværk
Idræt

Knivbyg
Kor

Køkkenhjælp
Landbrug

Løb
Madlavning

Musik
Natursport

Praktisk arbejde
Smedje
Teater
Tekstil
Volley

Zumba

Læs mere om fagene på www.mse.dk



Kom og besøg os
Er du klar på nye udfordringer, så glæder vi os til at se dig som elev 
på Midtsjællands Efterskole. Det kan nemt gå hen og blive til det 
bedste skoleår i dit liv. Vi vil gerne invitere hele familien på besøg. I 
kommer på en rundtur, møder eleverne og ser skolens mange gode 
faciliteter inde og ude. Over en kop kaffe/te vil vi gerne svare på jeres 
spørgsmål, og fortælle mere om MSE

Hjemmeside
Læs meget mere, se film og billeder på vores hjemmeside: www.
mse.dk

En efterskole 
med værdi
Vi respekterer dig, som den du er. Men vi er hel-
ler ikke bange for at udfordre dig fagligt, socialt 
og personligt. Skolen har et kristent værdig-
rundlag, men du behøver selvfølgelig ikke tro 
på Gud for at være elev. 

Alle voksne på skolen vil et positivt møde med 
dig. Sammen tager vi fat på livets store spørgs-
mål som for eksempel: ”Hvem er jeg – og hvor-
for er jeg her?”, ”Hvad er meningen med det 
hele?” Du får ikke sort/hvide svar  – men du får 
med garanti noget at tænke over.

Vi forventer 
Det er fantastisk at gå på efterskole, og det er 
også en stor udfordring. Derfor er det vigtigt, at 
alle har fokus på at skabe et godt sted at være 
og lære for og med hinanden. Vi har følgende 
forventninger til dig, når du skal være elev på 
skolen:

•	 du vil et åbent og ærligt fællesskab med 
andre elever og voksne  

•	 du er klar til at modtage undervisning og  
til at lave lektier 

•	 du vil være en god kammerat og bidrage  
til fællesskabet 

•	 du deltager i alle de praktiske opgaver 
der findes, når en dagligdag for mange 
mennesker skal fungere – f.eks. rengøring, 
køkken- og praktisk arbejde 

•	 du har lyst til at afprøve nye madvaner 

•	 du holder dig fra stoffer og alkohol. Ind-
tagelse af alkohol eller stoffer medfører 
øjeblikkelig bortvisning.  

•	 du kan ikke være ryger, når du er elev på 
MSE

Vil I have en rundvisning på skolen, så ring til os på 46 49 60 96 eller skriv til kontoret@mse.dk  
Der er meget mere information, billeder og film på vores hjemmeside: www.mse.dk KL

IP

Sådan bliver du elev
Det er altid en god ide at opleve efterskolen, før du bestemmer dig. Har 
du ikke besøgt os endnu, så ring til os på 46 49 60 96 eller skriv en e-mail 
til kontoret@mse.dk - Så finder vi tid sammen til en rundvisning. På den 
måde kan du, samme med dine forældre, se om MSE passer til dig.

1. Læs brochuren og vores hjemmeside www.mse.dk grundigt igennem. 

2. Klip denne side af, udfyld tilmeldingsblanketten på bagsiden og send 
den i en lukket kuvert til: 
 
Midtsjællands Efterskole 
Tolstrupvej 29 
4330 Hvalsø

Du får svar fra skolen med bekræftelse på 
modtagelsen. I brevet vil I kunne se om du har  
fået plads eller er kommet på ventelisten.



TilmeldingsblanketEfter grundigt at have gennemlæst brochuren
og afsnittet ”Bliv elev” på www.mse.dk tilmeldes:

Fulde navn (kaldenavn understreges) CPR-nr.

Som elev på Midtsjællands Efterskole i skoleåret  

 Elevens far Elevens mor
Navn

CPR-nr.

Stilling

Adresse

Post nr. og by

Telefon

E-mail

Kommune

Dato Fars underskrift Mors underskrift

 Nuværende klassetrin Nuværende Skole

Mine fritidsinterresser er:

Dato Elevens underskrift

Særlige forhold:

Først når denne tilmelding er sendt, og modtagelsen bekræftet af skolen, er der reserveret plads.                                                                 46 49 60 96 - www.mse.dk
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Sæt kryds:  9. klasse
 10. klasse


