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ARBEJDERBEVÆGELSENS EFTERSKOLE HOLMSTRUP
ÅMOSEVEJ 1, HOLMSTRUP 4450 JYDERUP

Tlf. 03 - 47 74 56 og 03 - 47 82 28

Arbejderbevægelsens Efterskole Holmstrup ligger 
midt i et af Vestsjællands smukkeste områder 5 km 
syd for Jyderup - på vej mod Slagelse.

Lidt om skolen
Da der i 1983 viste sig mulighed for at erhverve' 
det tidligere alderdomshjem og skolen i Holmstrup 
indgik den vestsjællandske arbejderbevægelse i 
forhandlinger med Tornved kommune om køb af disse 
bygninger.

Forhandlingerne resulterede i, at Vestsjællands 
arbejderbevægelse erhvervede bygningerne for at 
drive en efterskole i overensstemmelse med arbej
derbevægelsens målsætning og grundlag ved en vek
selvirkning mellem praktisk, teoretisk og skabende 
arbejde.
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Fagområder
Der vil være fire hovedområder i undervisningen:

1. Redskabsfag
2. Orienteringsfag
3. Værkstedsfag
4. En række frivillige tilbuds- og valgfag.

1. Redskabsfagene vil bestå af:

a. Dansk og regning/matematik, der er obliga
toriske fag, mens

b. Engelsk/tysk og fysik/kemi vil være frivil
lige tilbudsfag.
Der vil være mulighed for at tage Folkesko
lens afgangsprøve.
Vi vil understrege, at Holmstrup Efterskole 
ikke er det rigtige sted for dig, hvis du 
har vanskeligheder, der kræver specialunder
visning

2. Orienteringsfagene vil bl.a. bestå af:

a. Aktuel orientering
b. Social oriéntering
c. Orientering om arbejderbevægelsen før og nu.

Vi arbejder ikke kun på skolen. Vi laver under
søgelser i hjem og på fabrikker. Vi stiller 
spørgsmål, læser og lytter for at finde ud af, 
hvordan ting hænger sammmen. Vi forklarer og 
fortæller. Bringer videre. Kort sagt: Være med. 
I ord og handling.
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3. Værkstedsfagene.

På værkstederne fremstiller og reparerer vi ting, 
der er til gavn for os alle på skolen. I din fri
tid vil der være mulighed for at lave ting til 
dig selv.

Følgende værksteder kan tilbydes p.t.: Natur-, 
træ/metal-, musik/drama-, køkken-, foto- og teks
tilværksted .

4. Frivillige tilbuds- og valgfag.

Der er mulighed for at benytte værkstederne i 
fritiden.

På skolen kan du ud over værkstedstilbuddene 
også benytte gymnastiksalen til hockey, volley
ball, badminton, gymnastik osv.

Udendørsaktiviteter som fodbold, rugby, håndbold, 
atletik, orienteringsløb og cykelture kan også 
tilbydes.

I dit skema er der idrætstimer. Vi mener, det er 
vigtigt, at alle får rørt sig grundigt mindst 
én gang om ugen.



Skolens dagligdag
Skolens elever er delt op i 6 familiegrupper med 
8-10 elever i hver gruppe. Familiegruppen bor sammen 
på 4 værelser. Til hver familiegruppe er tilknyttet 
en medarbejder som kontaktperson - også til ele
vernes hjem.

Familiegrupperne klarer på skift borddækning, tilbe
redning af morgen- og aftensmad, opvask og rengøring 
efter måltiderne. Som fast opgave .tildeles hver en
kelt familiegruppe rengøring af et bestemt område 
af fællesarealerne (gange, toiletter, baderum, te
køkkener m. v.) .

Skolens dagligdag bærer naturligvis præg af, at det 
er et sted, hvor der foregår undervisning. Vigtigt 
er det at huske på, at det også er et sted, hvor man
ge bor sammen. Det er ikke en lejrskole eller et 
hotelophold. Vi skal have det rart sammen, og det får 
vi, hvis alle overholder deres forpligtelser.

Vi er fælles om mange praktiske ting i løbet af et 
enkelt døgn. Vi skal holde bo-afdelingen ren, holde 
bygningerne og arealerne vedlige og selv tilberede 
en del af måltiderne. Det er vigtigt, at man over
holder de faste tidspunkter og aftaler. Overtrædel
se af dette er til stor irritation for (kammerater 
og skolens medarbejdere) OS ALLE.

I weekenderne arrängeres forskellige aktiviteter i 
fællesskab. Hvad aktiviteterne skal indeholde er 
afhængig af, hvad de elever, der er på skolen, har 
lyst til. Der foregår altså ingen egentlig under
visning udover enkelte weekender, hvor alle skal 
blive på skolen. Da weekenderne er en vigtig del 
af et efterskoleophold, forventer vi, at eleverne 
tilbringer halvdelen af weekenderne på skolen.
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Eksempel på en skoledag
7°° - 8°°

8°° - 930

io00 - io45

1100 - 1145

12°° - 1315

1315 - 14°°

1415 - 1545

1730

Vækning, morgenmad og værelses
rengøring

Værksted

Værksted

Matematik

Middagsmad, rengøring af værelser 
og fællesarealer

Familiegruppe

Engelsk

Aftensmad

Hver onsdag aften har vi fællesaften, hvor lærere
og elever er sammen om underholdning, foredrag,
film m.v.

De øvrige aftener kan du vælge at benytte værk
stederne afhængigt af, hvilke lærere der har 
vagten. Du kan tage i ungdomsskolen eller holde 
fri.

22°° Aftenrengøring af værelser og 
fællesområder

2230 På værelserne
23°° Ro i bo-afdelingen.

6



Regler/rammer
Medarbejdergruppen har fastlagt nogle rammer for 
efterskolen, som du og dine forældre/værge skal 
kende og acceptere, inden du kan starte på skolen. 
Hvis du overtræder disse, er det medarbejder
gruppen, der tager stilling til, om du kan fort
sætte på skolen.

Som eksempel kan nævnes, at du ikke må drikke øl 
og spiritus til daglig, hverken på eller udenfor 
skolen.

Hash og stoffer er strengt forbudt både på og uden
for skolen, også når du er hjemme på weekend og 
ferie.

Generelt kan siges om de regler, du skal overholde 
på efterskolen, at de kunne indeholdes i en regel, 
nemlig: VIS HENSYN.

7



Om optagelse på skolen
Hvis du efter at have læst dette hæfte ønsker at 
blive elev på Arbejderbevægelsens Efterskole 
Holmstrup, skal du udfylde indmeldelsesblanket
ten - og sende den til skolen.

Derefter vil du og dine forældre blive inviteret 
til at besøge skolen for at se den og få en samtale 
med en medarbejder.

Efter dette besøg vil både du og vi have mulighed 
for at vurdere, om vores skole er noget for dig.

Meddelelse om din eventuelle optagelse vil herefter 
blive tilsendt dig.


