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Efterskolerne
ogderigtig
$rage elever
I DAGfAn Uttgt flereunge
en sAkaldt hgjere uddannelseendtidligere.Det gelder ogs6unge inden for de
danske vakkelsesbevegelser. Det er der naturliryis
ikke noget galt i. Tvertimodm&manglade sigover
dette.Det er medtil at aflive myten om, at man helst
skal vare dum for at vere
troendekristen.
P[ dekristnefriskolerog
efterskolertilstraber man
et hOjt fagligt niveau. Det
er der heller ikke nogetgalt
i. Det er et signalom, at vi
som kristne vil give vore
unge de bedstemuligheder
for at uddanne sig for at
kunne vare med til at pAvirke og forme fremtidens
samfund.
P[ vore efterskoler- for
nu at begranse sagentil
dem- er derbAderigrgdygtige og mindre dygtigeelever. Eller rettere: heleskalaen findes, fra de ngtig
dygtigeeleverover de mindredygtigetil derigtigtungeelever.Der er forskellige
valgmuligheder,sf,ledesat
de, der bogligt er dflrlige,
kan udfoldederesevnerpA
andrefelter. De sidstekan
mAske vinde nogle sejre
over de bogligt dygtige pA
sportspladsen
eller i et kreativt verksted. Vi har alle
brug for noglesejff**
JEG ER overbevistom,
at man pA vore efterskoler
ggr alt, hvad man kan, for
at smadreden misforst8else,at menneskevarder afhengig af, hvad man kan
pnnsteremed sin hjerne samtidig med at man fodrer de dygtrgeshjerner pA
en s8danmAde,at de kan
bliveendnubedre.
Alligevelm&man sp6rge,
om vore efterskoler i tilshekkelig grad har taget
udfordringen op, n6r det
grelderelever,derikke karr
fglge en almindeligundervisning i de almindelige

skoler. I almindelige skoler
oprettes undertiden centerklasser og alternative
klasser for born, som afen
eller anden grund ikke kan
folge en almindelig undervisning. PA efterskoler, der
ikke skilter med. at de er
specielt kristne, synes det
at vare lettere at fA oje pA
sAdanne alternative klasser, hvor de rigtig svageelever kan indpasses,end det
er pA uore efterskoler. Og
det til trods for, at der gives
specielletilskud fra det offentlige til s&danne elevers
efterskoleophold.
OM DER ER mere bovl
med sAdanne elever end
med mere almindelige, ved
jeg ikke, selvom det meget
vel kan tenkes. Men i sig
selv er det jo intet argument for ikke at oprette sfldanne klasser.
Hvis det er rigtigt, at der
ikke gives de rigtig svage
blandt vore unge mulighed
for at komme pA uore kristne efterskoler - fordi de er
rigtig svage - er der al mulig grund til at bore i dette
problem.
Findes sAdanne klasser
p& uore efterskoler, hgrer
jeg gerne herom. Findes de
ikke, er det en stor mangel.
Og sA er det ikke blot et
sigxal men et derhgt vidnesbyrd om, at vi lader de
rigtig svagei stikken.
ER DET RIGTIGT, at
parolen skal lyde: Har du et
normalt barn, der kan ga i
en normal skole og i en normal klasse - sA har vore efterskoler et tilbud til en
normal elev.
Men har du et rigtig
svagt barn, se kan du - indtil videre - godt opgive at fA
det ind ph uore efterskoler.
MAske er der en mulighed
pA andre kristne efterskoler. Eller find en "verdslig"
i stedet. Ikke alle, men nogle af disse, har plads til svage - de rigtrg svage- elever.

