
Forældrecitater  
 

“Oliver har gået to år på Thorsgaard Efterskole i BS klassen. 

Da Oliver gik i folkeskolen havde vi snakket meget om, hvordan vi skulle få ham videre ud i 

verden, uden at han skulle trække sig helt ind i sig selv. I folkeskolen har Oliver haft støtte 

til at komme godt igennem skoledagen og kunne følge den almindelige undervisning.  

 

Så da vi skulle finde ud af, hvad der skulle ske efter folkeskolen, undersøgte vi mange 

efterskoler og snakkede også med en del. Da vi havde vores første snak med Anne Mette, 

hvor hun fortalte om Thorsgaard Efterskole var vi med det samme sikre på, at vi skulle op 

og se skolen og mærke stemningen sammen med Oliver.  

 

Det var meget svært for Oliver at skulle starte på skolen, de første 14 dage var meget svære, 

Oliver var klar til at skulle hjem så hurtig som muligt. Men allerede efter de 14 dage kunne 

vi mærke på Oliver, at han var ved at blive tryg ved skolen. I løbet af det første år gennemgik 

Oliver en forandring fra at være en meget genert, uorganiseret, nervøs og ukontaktbar dreng 

til en ung fyr der var glad, interesseret og søgende.  

 

Så da vi skulle tage en beslutning om, hvorvidt der kunne ske en yderligere udvikling af 

Oliver på skolen, var vi meget i tvivl, fordi Oliver havde rykket sig så milevidt det første år. 

Denne tvivl er blevet gjort til skamme, nu vi tænker tilbage på den udvikling, Oliver har været 

igennem her på 2. år på Thorsgaard Efterskole. 

 

Han har rykket sig enormt her på 2. år. Han tør nu stille sig op foran 100 personer og fortælle 

om en ven, være samtalestyrende ved middagsbordet og er ikke bange for at deltage i nye 

ting. Han er i dag en selvstændig, rummelig, hjælpsom, empatisk ung mand med egne 

meninger, som han ikke er bange for at ytre sig omkring.  

 

Oliver har fået så meget selvtillid, at han har brugt hans humor på såvel skolens ansatte og 

deres familier, her har han fået lige så mange drillerier igen og lært, at drillerier går begge 

veje og er med til at danne bånd mellem mennesker på vores danske måde. Ledelsen og 

alle ansatte har udvist stor forståelse og pædagogisk faglighed overfor os og Oliver.  



 

Det har været meget svært for Oliver at skulle sige farvel til skolen og de ansatte her, som 

er blevet hans andet hjem, og de ansatte har Oliver følt som værende hans anden familie. 

Vi kan på det varmeste anbefale skolen og er evigt taknemmelige for alt det skolen og alle 

ansatte har gjort for Oliver og os.”  

 

Jonna Olsen, mor til Oliver årg. 18/19 + 19/20 
 

__________________________________________________________________________ 
 

 

“Vi valgte efterskole til vores datter i 9. klasse, da vi ikke oplevede, at folkeskolen hun gik 

på, kunne understøtte hendes udvikling både personligt og fagligt i det omfang, vi ønskede 

for hende. 

Vi besøgte flere efterskoler, men allerede da vi kom til Thorsgaard på vores første besøg, 

var hun ikke i tvivl, og da vi samtidig fik oplevelsen af, at her var stemning af hjemlig hygge 

og rummelighed for den enkelte, var vi heller ikke i tvivl. 

Vores datter endte med at være 2 år på Thorsgaard, først en almindelig 9. klasses eksamen 

og efterfølgende et fantastisk år i TE10, og ikke på noget tidspunkt var vi i tvivl om, at vores 

valg var det rette.  

Vi oplevede en pige, som voksede fagligt og personligt. En pige der blev set som den, hun 

var og som via anerkendelse fik de små puf i livet, som alle har brug for. Det har medført, at 

hun fik en tro på sig selv og på, at der er mange evner her i livet, der har værdi.  

Hun fik gennem sit ophold nogle succeser og oplevelser, som vi på ingen måde ville have 

kunnet give hende og som i den grad har udvidet hendes horisonter. Bla. var hun med til 

folkemødet på Bornholm og til musikfestival, hvor eleverne skulle skrive deres eget nummer. 

Hun var en del af et projekt, hvor hele TE10 holdet fik skrevet og trykt deres egen bog 

”Humans of efterskole”, en rigtig bog! At opleve den gnist i øjnene på sit barn, der ses, når 

et projekt som i den grad kræver samarbejde, engagement og hårdt arbejde er nået, er alle 

pengene værd.  



Hun har dertil gennem sin tid på skolen fået et kæmpe netværk af venner og forskelligheder, 

som alle hver især har lært hende noget, som hun kan tage med sig i sin videre færden.  

Vi så efterskoleopholdet som en ”investering” i vores datters fremtid, og vi kan allerede nu 

se, at det har givet afkast, i forhold til hendes uddannelsesvalg, men især i forhold til hendes 

måde at være sig selv på.” 

 

 Henning Sangill og Malene Bergholt, forældre til Line, årg. 17/18 + 18/19 

 


