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MUSIK – OG MEGET MERE
Musikken spiller en central rolle på Mellerup 
Efterskole. Vi synger og spiller masser af 
musik sammen, tager på turnéer og oplever 
musik og kultur på rejser i ind- og udland. Vi 
udfordrer alle – så du er velkommen –uanset 
erfaring og niveau. Sammen med musikken 
har kreativitet, bevægelse og idræt en vigtig 
plads i hverdagen.

ALLE KENDER ALLE
Efterskolen har plads til 100 elever fordelt i 9. 
og 10. klasse. Det lille elevtal på Mellerup 
betyder, at du lærer ALLE rigtig godt at kende 
– både elever og lærere. Det giver tryghed i 
hverdagen og et helt særligt sammenhold.

DET ER VI FÆLLES OM
Vi turnerer med skolens kor og gadeorkester, 
har sammenspil, fælles bevægelse og idræt. 
Vi elsker at være sammen – hele flokken. Vi 
tror på, at det er en af nøglerne til Mellerups 
fantastiske fællesskab.

BYG DIT EGET SKEMA
På Mellerup Efterskole bygger du dit eget 
ske- ma. Du vælger mellem en lang række 
musiske, idrætslige, kreative valgfag, hvor du 
kan udvikle dig og eksperimentere sammen 
med andre, der brænder for det samme som 
dig. Sammen med valgfagene og 
fællesfagene, har du de boglige fag

som hører til 9. og 10. klassetrin og 
fordybelsesfag som tysk, fysik-kemi, 
medbor- gerskab og innovation for elever i 
10. klasse.

FLEKSIBEL BOGLIG UNDERVISNING
Vi arbejder med stor fleksibilitet i de boglige 
fag, så vi opnår mest mulig læring for den 
enkelte. Det betyder, at undervisningen i 
perioder foregår på tværs af 9. og 10. klasse 
eller niveaudelt – og at vi kan lave 
supplerende undervisning og støtte til 
elever med faglige udfordringer.

FREMTIDENS LÆRING
Vores mål er at klæde dig bedst muligt på til 
den fremtid, der venter dig. Derfor udvikler 
du både færdigheder, vedholdenhed og 
kreati- vitet, du bliver bedre til at 
eksperimentere og samarbejde – og meget 
vigtigt – så styrker du dine evner og dit mod 
til at realisere dine idéer og føre dine 
drømme ud i livet.

VI ELSKER FORSKELLIGHED
Du bliver en del af et fantastisk fællesskab, 
hvor du kan være dig. Når vores forskellige 
in- teresser, baggrund, idéer, meninger og 
faglige niveauer knyttes sammen i et stort 
fællesskab får hverdagen masser af kulør – 
og du udvikler dig både personligt, socialt 
og fagligt.

MELLERUP EFTERSKOLE
MÆRK MAGISKE MELLERUP

VI ER ET HELT SÆRLIGT 
FÆLLESSKAB. EN VIDUNDERLIG 

COCKTAIL AF MODIGE, KREATIVE 
OG AMBITIØSE ELEVER – OG 
PASSIONEREDE LÆRERE OG 
GÆSTEUNDERVISERE I DEN 

ABSOLUTTE SUPERLIGA.

 HVERDAGEN ER FYLDT MED SKÆVE 
IDÉER, STÆRKE VENSKABER, 
STORE MUSIKOPLEVELSER, 

KVALITETSUNDERVISNING, REJSER 
OG HYGGE I HÆNGEKØJEN.



LÆKKER NATUR OG GODE FACILITETER 
Mellerup Efterskole ligger i den lækreste 
natur. Når du trækker gardinet til side om 
morgenen, kigger du ud over smukke Ran-
ders fjord.

Du kan boltre dig i vores 1700 m2 aktivitets-
hus med 6 musiklokaler, musikstudie samt 
koncert- og bevægelsessal. Aktivitetshuset 
summer af liv, hygge og kreativitet, både når 
der er undervisning – men også om aftenen, 
hvor elevbands og dansegrupper øver, og 
der er gang i musikindspilning, filmoptagel-
ser og klipning.

TAG MED OS TIL UDLANDET
Hvert år tager vi til udlandet. Vi rejser i en 
uge og turen er inkluderet i skoleprisen. 

Vi afholder koncerter for et bredt publikum 
– både musik- og danseentusiaster, børn og
unge – og de lokale på gader og stræder.

Udlandsturen er et fantastisk højdepunkt i 
skoleåret – her mærker vi fællesskabet for 
fuld udblæsning, og får et stærkt indblik i 
den lokale musikkultur.

MÆRK MAGISKE MELLERUP
Ring til os på 86 44 13 39 eller skriv en mail 
til kontor@mellerupefterskole.dk og meld 
dig til en rundvisning på skolen. Eller kig 
forbi vores hjemmeside, hvor du kan læse 
meget mere – og måske reservere en af de 
eftertragtede pladser på Mellerup Efterskole.

Vi glæder os til at møde dig.

Mellerup Efterskole
Mellerup Efterskole er et inspirerende lærings-
miljø for musik, bevægelse og kreativitet.

Vores elever bliver engagerede og skabende 
medborgere, der gør en værdifuld forskel for 
mennesker og samfund.

Mellerup Efterskole
Almisbakken 19, Mellerup 
8930 Randers NØ

Telefon  +45 86 44 13 39
kontor@mellerupefterskole.dk

mellerupefterskole.dk

AALBORG
90 km.

VIBORG
60 km.

AARHUS
50 km.
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MELLERUP CIRKLEN
FREMTIDENS LÆRING

Med fokus på eksperimenter og samskabel- 
se lærer du, hvordan dine individuelle evner, 
kundskaber og nysgerrighed kan sættes i spil 
i et fagligt fællesskab. Du lærer effektive 
metoder til idégenerering, konceptudvikling 
og projektstyring, som du kan bruge nu og
i fremtiden – både personligt, i studiesam- 
menhænge og i dit professionelle liv.

FOKUS #3
PRODUKT OG REALISERING
Her kommer du ud over rampen. Du lærer at 
omsætte dine færdigheder og dine 
eksperimenter til koncepter, produkter og 
oplevelser der beriger og inspirerer andre
– f.eks. en festival, et stykke musik, en velgø- 
renhedsevent, en fodboldturnering eller en 
genbrugscentral..

Med fokus på produkt og realisering lærer 
du, hvordan du gør egne og fælles projekter 
til virkelighed, så de gør en forskel på skolen, 
i Danmark og i Verden.

På Mellerup Efterskole får du relevant og 
tidssvarende læring. Vores læringsperspektiv 
Mellerup Cirklen giver os et fælles sprog og 
et klart fokus på at udvikle egenskaber, der 
ruster dig solidt til fremtiden. Du udvikler dit 
faglige niveau, men i ligeså høj grad dine 
personlige og sociale egenskaber.

Mellerup Cirklen har tre fokusområder:

FOKUS #1
DYGTIGGØRELSE OG NØRDERI
Her træner du dine faglige, tekniske og 
kreative færdigheder, dit blik for kvalitet og 
din evne til at forfine og blive ved. Man kan 
sige, at det er med fokus på dygtiggørelse og 
nørderi, at du opnår supergode “basic 
skills”.Du udfordres og støttes i en 
bevægelse mod din nærmeste læringszone. 
Det gælder i alle fag, uanset om det handler 
om kommasæt- ning, tyske verber, akkorder, 
sangteknik, selvtillid og mod.

FOKUS #2
EKSPERIMENTER OG SAMSKABELSE
Her lærer du at bruge dine færdigheder, din 
kreativitet og din personlighed til at lege, 
eksperimentere, samarbejde og skabe 
sammen med andre – på tværs af interesser, 
fag og releationerå tværs af interesser, fag 
og releationer.




