RÅGELUND EFTERSKOLE
For elever med læse- og staveproblemer

En ny chance!

Derfor smiler
Lene!
SMIL til verden, og den smiler igen!
Hvis du har svært ved at læse og skrive, får du en ny
chance hos os. Hvis du selv vil. Grib chancen! Gå i
træning og få hjælp hos os.
Det giver selvtillid. Så bliver der noget at smile ad!
Det fandt Lene ud af, da hun begyndte på RÅGELUND
EFTERSKOLE.
Et skoleforløb hos os vil gøre dig fagligt dygtigere og øge
dine muligheder for at få en uddannelse. Du bliver mere
moden og bedre til at samarbejde. Du får venskaber og
oplevelser for resten af livet!

Du vil gå fra sejr til sejr. Det er godt for din selvtillid.

- For mig var det svært i folkeskolen. Jeg fik ikke den
hjælp, jeg havde brug for. ”Sæt du dig bare ved en computer, Lene,” fik jeg at vide. Men jeg har aldrig mistet
troen på, at jeg kunne blive bedre.
- Det var min mormor og morfar, der fik mig til at søge
en efterskole, hvor jeg kunne få mere hjælp til læsning
og stavning. Jeg valgte Rågelund, fordi der virkede hyggeligt, og der var en fed stemning. Men det vigtigste var,
at jeg kunne blive fagligt dygtigere her.
- Jeg kan mærke, jeg bliver bedre. Min veninde skal ikke
længere gætte sig til, hvad jeg mener, når hun får en sms
fra mig!

Hvem er vi?
RÅGELUND EFTERSKOLE er for normaltbegavede
unge med læse- og stavevanskeligheder.
84 elever i alderen 14-18 år
To-/tremandsværelser i fire huse
Lille, overskueligt skolemiljø
Hovedvægt på dansk, matematik og engelsk
Også undervisning i øvrige boglige fag
Niveaudelte hold
Målrettet og intensiv undervisning
Megen brug af IT i undervisningen
Stilletime med lektiehjælp hver dag
Mulighed for at gå op til folkeskolens prøver
Mange forskellige valgfag
Idræt for alle tre gange om ugen
Hjælp og vejledning i dit valg af uddannelse

Hos os er vi alle i samme båd. Du er blandt ligestillede.

Hvem er du?
Du ønsker et spændende skoleår med mange oplevelser
Du vil især forbedre dig i dansk, matematik og engelsk
Du ønsker at være i god fysisk form
Du er interesseret i kreative fag og praktisk arbejde
Du har lyst til skolens mange valgfag
Du vil forbedre dit selvværd

RÅGELUND EFTERSKOLE

Her får du tid og ro til at lære.

Valgfag
Fodbold

Smykkeværksted

Træningslære / løb

Glasværksted

Ridning / hestepasning

Kreativ brugskunst

Pigeklub

Military / friluftsliv

Motorlære / cross

Rigtige mænd

Træsløjd

Cykelværksted

Byggeri

Klatring

Boldspil

Selvforsvar

Sy og design

MTB/Cykelværksted

Vild med mad

Du vælger to gange
om året.

RÅGELUND EFTERSKOLE

RÅGELUND EFTERSKOLE er for normaltbegavede unge
med læse- og stavevanskeligheder.

Fritiden
Flot idrætshal med bordtennis,
poolbord m.m.
Motocross, beachvolley, fodbold,
mountainbike, klatretårn m.m.
Gode, kreative værksteder
Hyggelige stuer med tv og spil

RÅGELUND EFTERSKOLE

Odense
Kommune

Kerteminde
Kommune

RÅGELUND
EFTERSKOLE
ligger i et meget naturskønt område - 6 km fra
Odenses centrum ved
landsbyen Åsum.
Busstop ved skolen.

RÅGELUND EFTERSKOLE
Rågelundvej 179 l 5240 Odense NØ l Tlf.: 6595 1386
mail: raagelund@mail.dk l www.raagelund.dk

