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Alle busser på Ærø er gratis. Det tilbud kan Emma Bauer gøre brug af, hvis hun vælger at starte som elev på Ærø Efterskole. 
Forleden var hun afsted en weekend for at afprøve efterskolelivet
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Kommunikation@skoleforeningen.org

På efterskolernes dag på Duborg-
Skolen inviterede skolens forstan-
der Mogens D. Jensen hende på 
”Camp”, hvor skolen inviterer nye 
og potentielt nye elever til at få en 
forsmag på efterskolelivet. Emma 
Bauer går i syvende klasse på Gu-
stav Johannsen-Skolen, og det var 
en stor og lærerig oplevelse for 
hende, selvom hun var blandt de 
yngste, der var på besøg på Ærø Ef-
terskole.

- Det er noget helt andet end bare 
at kigge i en pjece. Det at overnatte 
gør, at man får et bedre indtryk af, 
hvordan det er. Jeg synes det var 
sejt, og det var faktisk meget dej-
lig at være væk hjemmefra. Det 
var lidt mærkeligt at bo på værelse 
med nogle, du ikke kender, fordi 
jeg har aldrig har prøvet det før, si-
ger Emma. 

Hendes forældre var allerede 
stødt på skolen før efterskolerens 
dag. Forstander Mogens Jensen var, 
på foranledning af skoleleder Sol-
veig Gammelby Aggerholm, forbi 
et forældremøde i syvende klas-
se på Gustav Johannsen-Skolen. 
Cuong Luu-Bauer, Emmas far, for-
tæller:

- Han solgte skolen godt, som i 
virkelig godt. Det tiltaler mig, at 
han forsøger at integrere eftersko-
len i ø-livet på en bæredygtig måde. 
Skolelederen er utrolig glad for 
at få lov til at være med til foræl-
dremødet, fordi han synes, det er 
svært at komme ind i mindretallet, 
selvom hans skole er placeret godt 
for og passer til mentaliteten. Hans 
entusiasme smittede, så vi tænkte, 
at det tegnede godt.

Ærø Efterskole tager imod det 
første hold på 120 elever efter som-
merferien. Der har før været en 
efterskole i Tranderup, hvor Ærø 
Efterskole ligger nu Men i år slår 
skolen dørene op til en almendan-
nende efterskole i en helt ny ind-
pakning og med en ny medarbej-
derstab. 

Skabertrang 
Linjefagene er en stor del af ker-
nen i skolens dannelsesforløb. Det 
handler om at få faglig fordybelse 
og personlig udvikling. Eleverne 
bruger 10 lektioner om ugen på at 
koncentrere sig om ét fag. Eleverne 
kan som linjefag vælge mellem en-
ten: Journalistik & Foto, Klima & 
Kultur, Gastronomi, kunst, musik 
og Adventure & outdoor.

Emma Bauer uddyber – Jeg valg-
te Ærø, fordi det kunne være sjovt 
at prøve at leve på en ø. Men det 
er nok linjefagene,specielt foto og 
journalistik, der tiltrækker mig. 

Det er ikke kun Emma, der har 
kastet sin kærlighed på linjefagene. 
For hendes forældre Cuong Luu-
Bauer og Katrin Bauer er linjefa-
gene det, der gør skolen til noget 
specielt og et sted, hvor de kraftigt 
overvejer at sende deres datter hen 
i 10. klasse, fortæller de, mens de 

sidder i deres køkken og drikker en 
kop te. Hovedsageligt fordi under-
viserne er hentet ude i branchen. 
Cuong Luu-Bauer siger – Det, der 
tiltaler mig mest, er, at linjefagslæ-
rerne, der underviser på skolen er 
professionelle håndværkere. 

Øen viste sig fra sin bedste side, 
solen skinnede, og vejret var virke-
lig skønt, da forældrene hentede 
Emma på skolen om søndagen. 
Weekenden var planlagt således, at 
de interesserede elever kom om lør-
dagen, hyggede på skolen, indånde-
de stemningen og overnattede sam-
men med deres potentielt nye kam-

merater. Dagen efter kom forældre-
ne på skolen og fik en rundvisning 
og samtale med Mogens Jensen.

Katrin Bauer siger med entusias-
me i stemmen:

- Jeg er ret imponeret over lede-
ren. Han havde styr på tingene og 
vidste nøjagtigt lige, hvad han ville. 
Han er livsdygtig, og det vil han 
gerne give videre til eleverne. Han 
åben over for at eksperimentere og 
har havde ikke kun læreplaner for 
øje.

Forældrene mener, at det vil være 
rigtig godt for datterens udvikling 
at komme et år på efterskole, som 
Katrin Bauer siger – Jeg vil ikke 
presse hende, men jeg vil glæde 
mig, hvis hun tog på Ærø Efter-
skole.

Et boost
For Katrin Bauer, som har tysk bag-
grund, er tanken om efterskole 
meget fremmed, men hun er alli-
gevel meget tiltalt af skoleformen. 
Specielt efter mødet med forstan-
der Mogens Jensen, som har gjort 
hende tryg ved at skulle aflevere 
sin datter et fremmed sted. Som 
hun siger:

- Jeg tror, det giver et boost til de-
res selvværd. Det tiltaler mig, at de 
også har praktiske pligter som fx 
køkkentjans.  

Emma Bauer synes, det er spæn-
dende at komme lidt væk fra foræl-
drene, hvis man skal bruge et år på 
Ærø efterskole. Men det vigtigste er 
at opleve at bo i Danmark.om hun 
siger: 

- Jeg har levet hele mit i Tyskland. 
Jeg vil gerne opleve den danske kul-
tur, som jo er helt anderledes. Jeg 
tror også, at jeg vil jeg blive bedre 
til dansk. Jeg taler meget tysk her – 
også i skolen. På efterskolen vil det 
være meget mere dansk. 

Emma er blevet mere overbevist 
om, at et efterskoleophold er noget 
for hende efter besøget på Ærø Ef-
terskole og vil gerne starte på sko-
len, når hun skal i 10. klasse. Dog 
har hun også lige nogle andre sko-
ler, hun gerne vil besøge for at væ-
re helt sikker. 
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Emma Bauer hat für ein Wo-
chenende das Efterskole-Leben 
ausprobiert. Sie und auch ihre 
Eltern sind begeistert von die-
sem speziellen Angebot auch 
für die Kinder der dänischen 
Minderheit.
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24937 Flensburg

Tlf.: 0461 5047 0

Jeg har levet i Tyskland 
hele mit liv. Jeg vil gerne 
opleve den danske kultur


