
 Heste på 
Vejlefjordskolen

Efterskole og Gymnasium



Ridelinje på  
Vejlefjord Efterskole  
– og hestetilbud i gymnasiet
Tag din hest med i skole eller få part på en af vores 
heste, mens du går på efterskole eller i kostgymnasium.

Hos os har du rig mulighed for at dyrke din passion for 
heste samtidig med, at du får en god uddannelse.

Du får adgang til rigtig gode faciliteter, bl.a. et nybygget 
ridecenter samt ridebane med Danmarks bedste udsigt 
over fjorden og et smukt kuperet terræn. Desuden har 
vi en dejlig rytterstue samt to store vaskepladser. Der er 
masser af plads til ridning, hygge og socialt samvær.  

Du får undervisning i dressur, spring og horsemanship. 
Vi hygger os med ponygames, turridning, ringridning 
og badning med hestene. 

Vi forventer, at du er ansvarsfuld og engageret og tager 
del i det praktiske arbejde, som følger med. Desuden 

har alle elever 4-6 weekendvagter om året, hvor man 
hjælper med at passe og fodre hestene.

Se vores tilbud og priser på vejlefjordskolen.dk/heste 
Vi har følgende tilbud til meget overkommelige priser:

Privatrytter med egen hest
Tag gerne din egen hest med. Vi har plads til 12 privat-
heste. Prisen er incl. undervisning i dressur og spring 
én gang ugentligt samt deltagelse i staldens mange 
aktiviteter. 

Opstaldning inkluderer: Strøelse, kraftfoder, stråfoder 
ad lib., fold, ormekontrol to gange om året samt brug af 
alle faciliteter.

Partrytter på en af skolens heste
Her har du sammen med en anden elev part på én af 
skolens heste, som du råder over 3 dage om ugen. Du 
modtager undervisning i dressur en gang om ugen og 
undervisning i spring en gang hver 14. dag. Derudover 
kan du deltage i staldens mange aktiviteter. Vi tilpas-
ser altid undervisningen efter elevens niveau.

Efterskoleelever på ridelinjen modtager også teoretisk 
undervisning.

Undervisere
Den staldansvarlige er uddannet dyrepasser med heste 
som speciale og sørger for at hestene trives i stalden, 
hun har også den daglige kontakt med eleverne. Der 
er eksamineret berider til at undervise i dressur og 
spring.

Sikkerhed
Vi prioriterer sikkerhed højt. Alle vores elever får 
et førstehjælpskursus i begyndelsen af skoleåret. 
Alle skal ride med hjelm og bære ridevest under 
springning. Desuden kræver vi, at man bærer hjelm 
ved enhver håndtering af hestene.



Alt det kan du opleve:
•  Vi har skov og strand med god plads til at dyrke 

vandliv og friluftsaktiviteter
•  Vi har fodboldbaner og en sportshal, hvor du kan 

spille fodbold, volley og dyrke anden sport året 
rundt

• �I�fitnesscentret�kan�du�sammen�med�en�
fitnessinstruktør�sammensætte�dit�helt�eget�
træningsprogram

•  Hestestaldene giver mulighed for at have egen hest 
med – eller få part på én af skolens heste. Vi har 
også en nybygget ridehal og dejlige faciliteter

•  Vi har en Europatur og en skitur for alle klasser. 
Derudover tager Global-10 på studietur til New 
York og Washington D.C.

• Vi har masser af musikliv med kor og bands
• Vi har udendørs beachvolleybane
•  Du får vandliv på fjorden med speedbåd eller 

sejlbåd
•  Du kan boltre dig i vores egen svømmehal 

til�træning,�vandfitness,�kanoredning,�
grønlændervending og leg

•  Du kan sammen med vores trænede instruktører 
bruge vores kanoer og kajakker

•  Du kan opleve udeliv med bålhytte og overnatning 
i�shelter,�ligesom�der�er�mulighed�for�at�fiske.

Hvad enten du skal i 8., 9. eller 10. klasse, får du et 
vildt år med oplevelser, der udfordrer dig til at prøve 
ting, du aldrig havde drømt om.

Find vores næste Åbent Hus og kom og se det selv på 
vejlefjordskolen.dk/efterskole

Vejlefjordskolen  
– en efterskole med mange muligheder



Det betyder:
• at ingen elever bliver overset
•  at der er mindre valghold, hvor man 

virkelig kan udfolde sig
• at der er et optimalt læringsmiljø
•  at vi følger den enkelte elev tæt, så man 

ikke kommer bagefter med lektier  
og opgaver.

•  at vi har organiseret lektiehjælp, lektie-
caféer og frivillige mentorer blandt de 
ældre elever.

Vejlefjord gymnasium udbyder
disse studieretninger på STX:

• Matematik A – Fysik B – Kemi B
• Biologi A – Kemi B
•  Samfundsfag A –Engelsk A/Fransk A/

Matematik A
• Engelsk A – Spansk A/Fransk A – Tysk B
• Engelsk A – Fransk A – Samfundsfag B
• Musik A – Engelsk A

Det personlige gymnasium for dag- og kostelever
Vejlefjord Gymnasium er et af landets mindre og overskuelige gymnasier 

I fritiden er der masser af muligheder:
• Heste i staldene
• Musikliv med kor og bands
• Fodbold udendørs eller i hallen
• Volley på beachvolleybanen eller i hallen
• Fitness�i�skolens�lækre�fitnesscenter
• Vandliv på fjorden eller i skolens svømmehal

En international atmosfære
Vejlefjord Gymnasium henter den store verden ind i dagligdagen. 
Frivillige unge fra f.eks. USA, Australien, New Zealand, Argentina, 
Brasilien, Mexico og Serbien bor på skolen og er med til at gøre dit 
ophold til en særlig oplevelse.

 

  Se gymnasiebrochuren på: 

 vejlefjordskolen.dk/gymnasium

Ring eller skriv og få en aftale om besøg ·  7589 5202 · info@vejlefjordskolen.dk
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