


På Onsild er der plads - også til dig, der på grund 
af et handicap eller andre udfordringer har brug 
for den rette hjælp i din hverdag. 

Alle deltager i fællesgymnastikken, hvor vi skaber 
suveræne opvisninger og oplevelser for alle. Når 
musikken spiller og I bevæger jer over halgulvet 
nærmest som én organisme, mærker I for alvor 

fællesskabets styrke.

Den lille skole 
med det store fællesskab
Et efterskoleophold er en stor beslutning for hele fami-
lien. Det er måske første gang, du forlader hjemmet for 
alvor. Til dine forældre vil vi sige, at det er et ansvar, vi er 
meget bevidste om. Vi er en flok dedikerede og erfarne 
voksne, som er klar til at skabe optimale rammer for din - 
og dermed din families efterskoleoplevelse. 

Onsild idrætsefterskole bliver din skole, din idrætsklub, 
dit hjem og det sted hvor du hænger ud med vennerne 
- kort sagt alt er lige her, hvor du har brug for det, når du 
har brug for det.

Alle på Onsild idrætsefterskole er fælles om det faglige 
engagement og om glæden og begejstringen ved aktiv 
idrætsøvelse - både i holdsport og individuelt.  
Skolen skaber og er en tryg ramme om hverdagen for 
dig, men samtidigt er det vigtigt, at vi alle tør lade os 
udfordre både fagligt og socialt.

På Onsild Idrætsefterskole skaber vi en hverdag, hvor 
sund kost, motion, undervisning, personlig udvikling og 
fællesskab går op i en højere enhed.
 
Fra tidlig morgen til sengetid er I sammen om aktiviteter, 
der sender pulsen i vejret og hjernen på arbejde, men 
hvor der også er tid til at grine, slappe af og snakke med 
alle dine nye venner.

En hverdag i bevægelse

“Vi respekterer alle 
sammen hinanden, 
som vi er.”
– Astrid, tidligere elev



I fokusfagene kan du fordybe dig og opleve en helhed af træning, taktisk forståelse, teori og motivation. Alle de faktorer, 
der udvikler dig og flytter dig til et højere niveau. Du vælger nye fokusfag 3 gange om året, så der er god tid til, både at 
holde fast i dét du kender og prøve kræfter med nye discipliner.

Fordyb dig ... og udvid din horisont https://onsild.dk/fokusfag/

Fodbold - drenge Dance & PerformanceFodbold - piger SvømningHåndbold - drenge Fitness

Håndbold - piger ParasportVolleyball Yoga & WellnessBasketball eSport

Floorball Kreativt værkstedBON - bold-over-net AdventureSpringgymnastik Musik



I den faglige undervisning tager vi udgangspunkt i dine 
specielle forudsætninger og langt størstedelen af den 
faglige undervisning er niveaudelt. Du bliver udfordret 
på dit eget niveau og du bliver mere motiveret til at være 
aktivt deltagende i det faglige arbejde.Dine dygtige, 
engagerede og nærværende lærere hjælper dig med at 
arbejde målrettet hen imod FP9 eller PF10.

På Onsild Idrætsefterskole ved vi, at god og sund kost er 
grundlaget for hele vores velvære. Med det høje aktiv-
itetsniveau, vi holder, er kun det bedste godt nok. Det 
betyder en varieret og nærende kost baseret på økolo-
giske råvarer. Velbekomme!

... at alle – også du - i mødet med forskellighed udvikler 
tolerance og rummelighed.
... at medansvar og tydelige rammer skaber fællesskab 
og personlig udvikling.
... ærlighed, humor og en god tone.
... at god økologisk mad og sunde idrætsvaner giver 
overskud.
... at alle lærer bedst hvis de udfordres optimalt.
... at succesoplevelser giver lyst til at lære mere. 
... det grundtvig/koldske menneskesyn.

Faglig udvikling på det rigtige niveau

Niveaudelt undervisning

Brændstoffet

Vi tror på

Et år på efterskole er et år med masser af oplev-
elser, udvikling og læring. Nogle af de oplevelser, 
der venter dig her på Onsild Idrætsefterskole er:

• Deltagelse i idrætsstævner med andre efter-
skoler
• Masser af nye og spændende idrætsgrene og
aktiviteter
• Skitur med hele skolen, hvor alle uanset niveau
bliver bedre til at stå på ski
• Gymnastikopvisninger, der afsluttes med et
kæmpestævne i Gigantium i Aalborg
• Adventurerace, Introtur og Outrotur, dramauge,
temadage ...
• ... OG at være en del af et fællesskab, der
kommer til at præge dig resten af livet! 

“Jeg går ud af døren, som jeg 
er, og så er jeg bare en del af 
fællesskabet”.
– Signe, tidligere elev.”

“Lærerne er ligesom dine  
kammerater derhjemme”.
– Felix, tidligere elev.”



Her er vi 
 
Vi er en overskuelig étplans-skole 
med plads til 105 elever. Her er 
rigtig gode faciliteter med masser 
af plads til alle. 

Vi har et stort fitnesscenter og 
idrætshaller, som selvfølgelig også 
må bruges i fritiden. Derudover 
har vi adgang til kunststofbaner, 
springcenter og svømmehal. 

Vi bor tæt på motorvejen mellem 
Aalborg og Århus.

Onsild Idrætsefterskole  
Præstemarken 7  
Sdr. Onsild, 9500 Hobro  
Telefon: 98 54 44 33
E-mail: kontor@onsild.dk 
www.onsild.dk
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