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Efterskolen i Rejsby har
landets bedste hjerner
Dygtige unge:
Rejsby Europæiske
Efterskole har de
dygtigste elever i
landet ifølge karaktergennemsnittet
for 9. årgang for sidste skoleår. Her ligger Rejsby i toppen
med et gennemsnit
i 9. årgang på 8,6.
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Landets bedste
■ 9. årgangs karaktergennemsnit er baseret på de fire
bundne prøvefag dansk,
matematik, engelsk og fysik/
kemi. Eleverne på Rejsby
Europæiske Efterskole har i
dansk læsning 8,8, retskrivning 8,0, dansk skriftlig 8,6
og dansk mundtlig 9,5. I
matematik færdigheder har
de et gennemsnit på 8,4, og
8,1 i problemløsning. 9,8 er
karaktergennemsnittet i
mundtlig engelsk og 7,5 i
mundtlig fysik/kemi.
■ Eleverne er også bedømt i
skriftlig engelsk, tysk, historie, biologi, geografi og
mundtlig matematik, men det
er ikke med i det samlede
karaktergennemsnit på bundne prøvefag, der er sammenlignelig med øvrige efterskoler
i landet.
■ I skoleåret 2012/2013 havde
efterskolen i Rejsby landets
femte højeste karaktergennemsnit på 8,2.

Af Kitt Kragelund,
kkr@jv.dk

REJSBY: Eleverne på Rejsby
Europæiske Efterskole har
det højeste faglige niveau i
9. årgang på landsplan. På
førstepladsen over efterskolernes karaktergennemsnit for skoleåret 2013/
2014 ligger efterskolen i
Rejsby med et karaktergennemsnit på 8,6, og det har
en meget ligetil forklaring,
mener skolens forstander,
Brian Bastiansen:
– I forhold til faglighed er
det legitimt at lave lektier,
optage faglige diskussioner
ud over undervisningen og
fordybe sig i fagene. I engelsk får de eksempelvis lov
til at bruge deres kompetencer ved, at vi har mange engelsktalende udvekslingsstuderende og besøg, så de
får brugt sproget, de har
lært i undervisningen. Det
er en naturlig del af deres
hverdag.
Efterskolens elever havde

Rejsby Europæiske Efterskole er den skole i kommunen, der har det højeste karaktergennemsnit, men det er samtidig
også den skole, der har løftet eleverne mest fagligt i forhold til de socioøkonomiske referencer for, hvordan elever med
samme baggrund har klaret det. Alberte Twilhøj (til venstre) fra Aarhus og Julie Svendsen fra Sønderborg er to af de
elever, der har valgt skolen i Rejsby. Her får de undervisning i engelsk i 9.A, hvor skolen i mundtligt scorer 9,8 og i
skriftlig har et gennemsnit på 10,2.
Foto: Hans Chr. Gabelgaard
i skoleåret 2013/2014 et
gennemsnit i skriftligt engelsk på 10,2.

Et fagligt løft
Det samlede karaktergennemsnit er baseret på resul-

taterne i de bundne prøvefag dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. I forhold
til
den
socioøkonomiske reference, der
viser, hvordan elever på
landsplan med samme bag-

grundsforhold har klaret
sig, klarer eleverne på Rejsby Europæiske Efterskole
sig 0,8 karakterpoint bedre.
– Resultatet i forhold til
den socioøkonomiske reference er vigtigere for os end

placeringen på landsplan,
for det viser, at vi har givet
eleverne et løft i forhold til,
hvad man kunne forvente
baseret på deres baggrund,
og det er vi meget glade for,
fortæller Brian Bastiansen,

der også peger på, at engagerede, dygtige og meget
forskellige lærere er årsagen til, at fagligheden er så
høj.
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REGNSKAB
OG REVISION
for erhvervsdrivende inden for alle brancher
til konkurrencedygtige priser.
Forstander på Rejsby
Europæiske Efterskole
har grund til at smile, for
9. klasserne i skoleåret
2013/2014 fik nemlig
landets højeste
karaktergennemsnit
for efterskoler.
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