
Et spring af dimensioner
GYMNASTIKEFTERSKOLEN STEVNS



”Her på Gymnastikefterskolen Stevns 

lever vi ud fra nogle helt grundlæggende 

kerneværdier og søger efter konstant 

udvikling af den enkelte.” 

- forstander Carlo Mathiasen

”Vi er en efterskole med både dedikerede 

lærere og elever, der ynder at dygtiggøre sig 

indenfor såvel de boglige som de idræts-

lige fag.”

- forstander Carlo Mathiasen

Kom med indenfor og få et lille indblik i, hvordan livet 

på Gymnastikefterskolen Stevns er.



Vores værdimæssige fundament bygger på fem kerne-

værdier: sundhed, faglighed, ansvar, fællesskab 
og respekt.

Gymnastikefterskolen Stevns
      - en efterskole med værdier



Vores vision er at være den mest 
progressive og nyskabende efterskole 

inden for gymnastikkens verden. 

Vi ønsker at skabe de bedste rammer for 

konkurrence- og breddegymnastik. 

Vores mission er at være 
en traditionsrig efterskole, 

der tiltrækker landets bedste 

gymnaster. 

Vi udvikler evnen til at være en del af et 

fællesskab. 

Vi ruster den enkelte til selvstæn-

dighed og målrettethed.



Fag 
– et skema med mange muligheder

Inden du bliver elev på Stevns, skal du forholde dig til vores mange 

fagmuligheder. Dit skema kommer til at bestå af obligatoriske 

fag, linjefag, valgfag og måske også tilbudsfag. Mulighederne er 

mange, og du kan læse meget mere om fagene på vores hjemme-

side.

På Stevns har vi fire overordnede studieretninger:
 • 9. kl.

 • 1st 

 • Science

 • International



9. kl. er 9. klasse, som du kender den. Og så alligevel ikke. For dit ske-
ma og daglige skolegang vil også indeholde gymnastik og spændende 
linje- og valgfag. Alt sammen i kombination med det stærke fællesskab 
et efterskoleophold tilbyder. Her på efterskolen får du sammen med 

din 9.-klassesprøve alt, hvad et efterskoleår byder på.

1st er den af vores studieretninger, der har eksisteret i flest år her 
på Stevns. Her bliver gymnastikken og fællesskabet vægtet utroligt 
højt i samspil med et stort bogligt fokus og høje ambitioner. Derud-
over folkeskolens prøver i alle boglige fag og målrettet klargøring til 

ungdomsuddannelserne.

På Science er faglig fordybelse i de naturvidenskabelige fag nøgle-
ordet. Her fokuseres på fagligheden, den undersøgende og projekt-
orienterede arbejdsform, hvor det er lysten, der er drivkraften. Denne 
studieretning byder på studieture til Barcelona og Geneve - blandt 
andet med besøg på Cern. Det hele naturligvis i kombination med gym-

nastikken og fællesskabet.

International er for dig med høje sproglige ambitioner. Her ar-
bejdes der med interkulturel forståelse, internationale brændpunkter 
samt sproglig, faglig fordybelse. Studieturene går til Berlin og New 
York. Det hele naturligvis i kombination med gymnastikken og fælles-
skabet.



Udover linjefagene har vi 

også en masse forskellige 

valgfag. Disse varierer fra 

årgang til årgang, men du 

kan til enhver tid klikke ind 

på hjemmesiden for at se 

dine muligheder.

Du kan vælge dig ind på 

disse linjer og få muligheden 

for at fordybe dig i det, 

du interesserer dig mest 

for. Læs mere om linjefage-

ne på vores hjemmeside.

Vi tilbyder seks forskellige linjefag:

Spring   |   Team Gym 

Rytme   |   Grand Prix 

Friluftsliv   |   Drengefodbold

Linjefag
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Læs mere på www.gymnastikstevns.dk



Vi glæder os til at høre fra dig!

     www.gymnastikstevns.dk  |      @gymnastikstevns  |     Gymnastikefterskolen Stevns 

På Gymnastikefterskolen Stevns vil du få et år fyldt 

med nye, spændende indtryk, venner for livet og oplevelser du 

aldrig glemmer. Det må du ikke gå glip af!

Kontakt os endelig for flere spørgsmål, en rundvisning – eller for 

at melde dig ind som elev. 



Hvad er en efterskole?
Efterskolen er en dansk skoleform for 14-18 årige. Det er kende-
tegnende for skoleformen, at eleverne bor på skolen, og at de 
også kan opholde sig på skolen i weekenderne. Efterskolerne 
har ligesom de øvrige frie grundskoler i Danmark opnået stor 
selvstændighed og frihed til at definere sit særegne værdigrund-
lag, pædagogik og praksis.

Der er ca. 250 efterskoler i Danmark, og Gymnastikefterskolen 

Stevns udmærker sig ved at være førende inden for gymnas-

tikkens verden, herunder spring, TeamGym, Grand Prix og fælles 
opvisningsgymnastik. Skolen blev oprindeligt grundlagt i 1894 som 
en grundtvigiansk højskole. I dag har skolen plads til 178 elever, der 
kan vælge at tage 9. eller 10. klasse.



Hvorfor vælge et år på Stevns?
Et efterskoleår på Stevns er ikke bare et skoleår. Det er et år, 
der løfter den enkelte elevs faglige, sociale og gymnastikmæssige 
kompetencer. Atmosfæren på Gymnastikefterskolen Stevns er 
helt unik, og fællesskabet både elever og lærere imellem styrker 
den enkelte elevs udvikling og demokratiske dannelse.

Et år på Gymnastikefterskolen Stevns giver:

• Studieparathed - faglig kvalificering til videre uddannelse 
 (ca. 85% af vores elever fortsætter i en gymnasial uddannelse).
• Øgede sociale kompetencer gennem fællesskab og 
 kammeratskab.
• Selvstændighed og tro på egne evner.
• Gymnastikmæssig udvikling - vi har nogle af landets bedste
 gymnastikfaciliteter og -lærere.



Geografisk placering
Gymnastikefterskolen Stevns ligger i 
Boestofte på Stevns ca. 70 km. syd for 
København. 

Skolen ligger i naturskønne omgivelser 
tæt på Stevns Klint og med Sjællands 
største springcenter og bedste gymnastik-
faciliteter.

Skolen tilbyder eleverne bus tur/retur 
til Køge Station i forbindelse med 
weekends. Køretiden til København 
er cirka en time.

STEVNS

KØBENHAVN

GYMNASTIKEFTESKOLEN
STEVNS



Pris og ansøgning 
Ansøgning som elev på Gymnastik-
efterskolen Stevns skal ske via et 
ansøgningsskema, der findes på 
skolens hjemmeside: 
www.gymnastikstevns.dk

Prisen for et år på efterskole af-
hænger af husstandens indkomst. 
Et prisestimat for et år på Gymnas-
tikefterskolen Stevns for en elev med 
forældre med en gennemsnitlig ind-
komst er DKK. 60.000.

En præcis beregning kan foretages via 
Prisberegneren på Efterskolernes 
Sekretariat og kan findes via 
www.efterskole.dk

For yderligere information vedrøren-
de priser og ansøgningsprocedure kan 
skolens forstander Carlo Mathiasen 
kontaktes på: forstander@gymnastik-
stevns.dk eller telefon +45 4018 2062.



Kom og mærk fællesskabet 

på én af vores camps

| DrengeCamp i oktober | 
| Fodbold |

| Spring |

| Hygge |

| Nye venskaber | 

| Bevægelse |

| Oplevelser |

| Fællesskab |

Vi ses!
| Dans |

Det får du!

| GymnastikCamp i januar | 

| SommerCamp i august | 
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