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Da Anna Briand Hestehauge, der er kendt som Youtuber under navnet TheAnsieBieber, selv skulle på
efterskole, savnede hun en samlet guide med svar på store og små spørgsmål som, hvordan finder du den rette
efterskole? Hvordan håndterer du hjemve? Hvordan vasker du dit eget tøj? Og hvordan indretter du det fedeste
efterskoleværelse? Derfor deler Anna i bogen ærligt ud af sine egne erfaringer med et år på efterskole. Et år,
der blandt andet har budt på rapeling, veninder, køkkentjanser og en ny kæreste. Bogen er spækket med
billeder, lister og tips og tricks og giver et levende billede af efterskolelivet set med en 16-årig piges øjne.
Om skolen Bråskovgård Efterskole ligger i den sydlige del af Østjylland mellem Horsens og Vejle.
Løgumkloster Efterskole er en kristen efterskole med en almen bred profil - Vi har bred boglig profil med
fokus på den enkeltes niveau. Læs mere om den fynske efterskole >> Vil du på gymnastikefterskole i
Sydjylland. Efterskolen for MUSIK, DANS og TEATER.
klasse afgangsprøve. Tag et år på Mariager Efterskole og bliv præget for livet. Hoptrup Hovedgade 11, …
Vi er ikke kun en fodbold efterskole men tilbyder også håndbold, gymnastik og meget andet. Giv dig selv
udfordringer og tag et kvantespring i din udvikling. Ring og få en rundvisning. klasse afgangsprøve.
Vi er Grundtvig-Koldsk, hvilket betyder stort fokus på fællesskabet og et. Undervisning på 11 værksteder fra
IT & medier over landbrug til kreative fag. Velkommen til Lundby Efterskole. Velkommen til Lundby

Efterskole. klassetrin. Til hverdag betyder det, at vi favner hinanden. og 10. Oplevelser, begejstring og
undren sammen med en solid faglig undervisning. klasse afgangsprøve. Et efterskoleår på Dronninglund
Efterskole er en oplevelse for livet med fuld fokus på anderledes, innovativ læring og interessefag.

