
Til sommer åbner en ny efter-
skole i Vedersø nær ved Ring-
købing. Det kan måske undre 
i en tid med skolelukninger på 
stribe, men afdelingsleder Rolf 
Ebbesen på den nye efterskole 
The International – Danish 
Academy of Vedersoe er over-
bevist om, at der bliver rift om 
pladserne. 

– Vi tilbyder noget helt nyt, 
fordi vi giver eleverne et 100 
procent internationalt studie-
miljø. Mange efterskoler har 
den engelsksprogede Cambrid-
ge-undervisning som det fag-
lige omdrejningspunkt, men 
udenfor undervisningen er 
det stadig bare en almindelig 
dansk efterskole. Vi går hele 
vejen og skaber fra start et 
internationalt studiemiljø. Her 
foregår alt på engelsk fra mor-
gen til aften, og alting er tænkt 
i en international kontekst. 
Det er en international skole 
sat ind i en efterskoleramme - 
ikke en traditionel efterskole 
tilsat lidt kunstig international 
smag, siger afdelingsleder Rolf 
Ebbesen fra The International. 

En eksamen, der åbner 
døre
Som tidligere afdelingsleder 
på SKALs CIC har Rolf Ebbesen 
været en af de store drivkræf-
ter bag Cambridge-systemets 
indtog på mange danske efter-
skoler. Og efter i en årrække 
at have siddet som admini-
strator på Cambridge IGCSE’s 
moderskole i Danmark er han 
begejstret for at få muligheden 
for at gå skridtet videre. 

– I Danmark taler vi hele tiden 
om globalisering og internatio-
nalisering. Her gør vi noget ved 
det og bygger en efterskole, 
som fra start er en del af en 
globaliseret verden. På The 
International bliver alting sat 
ind i en international ramme, 
siger Rolf Ebbesen. Han giver 
et konkret eksempel.

– Vi ved af erfaring, at det 
godt kan være svært at være 
Cambridge IGCSE-elev på en 
almindelig dansk efterskole 
med 4-mandsværelser og ef-
terskoleliv på gangene. På The 

International får alle elever 
to-mandsværelser med eget 
bad og gode studiefaciliteter. 
Det er simpelthen nødvendigt, 
hvis eleverne skal kunne nå 
at kapere det hele på et år. Vi 
forventer noget af dem. Men så 
får de altså også en Cambrid-
ge-eksamen, der virkelig åbner 
døre. For eksempel kan vores 
10. klasser få mulighed for at 
gå direkte ind på 2. studieår 
på IB-gymnasiet, og på vores 
udlandsrejser får de en helt 
konkret forsmag på livet som 
international studerende, siger 
Rolf Ebbesen.

Der er tænkt på alt
Men hvad så med skolens 
administration, lærerkræfter-
ne, byggeriet og det økonomi-
ske setup? Der er styr på det 
hele, fortæller skolelederen 
på Vedersø Idrætsefterskole, 
som den nye internationale 
efterskole rent administrativt 
hører under. Finn Tarpgaard 
har været leder siden idrætsef-
terskolens åbning i 1992. 
Det var ham, der for to år 
siden tog initiativ til at oprette 
idrætsefterskolens nuværende 
Cambridge-klasse. Og det var 
ham, der tog kontakt til Rolf 
Ebbesen med henblik på at 
åbne den nye efterskole.
– Det er vigtigt for mig at 
understrege, at vi ikke gør det 
her for at skaffe ekstra elever. 
Vedersø Idrætsefterskole er 
meget søgt, og vi har vente-
lister hvert år. Vi bygger den 
nye skole, fordi vi kan se et 
behov for at tage næste skridt i 
retning af det internationale.

Vi mener det her. Det er også 
derfor, at vi har ansat Rolf - 
han er vel den her i landet, 
der ved mest om Cambrid-
ge-systemet, og han har alle 
kontakterne i udlandet. Og 
jo, økonomien har vi styr på. 
Vi har købt grunden. Vi har 
tilladelserne i hus. Vi er ved at 
ansætte lærere. Vi har fået teg-
net bygningerne, og det første 
spadestik bliver taget i januar. 
Og til august – der er vi klar til 
at tage imod 60 internationale 
efterskoleelever, siger Finn 
Tarpgaard.

Ny international 
efterskole sprænger 
rammerne

The International åbner til august 2014 i helt nyopfør-
te bygninger på matriklen umiddelbart ved siden af Vedersø 
Idrætsefterskole. Der bliver tale om en selvstændig skole med 
egne undervisningslokaler, elevboliger og fællesarealer. Rent 
administrativt hører The International dog under idrætsef-
terskolen og vil i et vist omfang trække på idrætsfaciliteter og 
enkelte af idrætsefterskolens faglokaler. 

Den helt nye efterskole  The International  
tilbyder eleverne et internationalt studiemiljø, 
hvor alt foregår på engelsk. Døgnet rundt.  
Det er første gang i Danmark.  

Besøg os på Efterskolernes Dag: 

• Hør mere mere om Cambridge-systemet, 
oplæg v. Nick Mazur, Cambridge International 
Examinations 

• Info om efterskolen The International  
v. afdelingsleder Rolf Ebbesen

• Mød to af skolens lærere, Rory og Kirsten 
Blackstock, og hør mere om Cambridge-  
undervisningen

• Oplæg v. IB Diploma Coordinator Gitte Pilley 
fra det engelsksprogede IB-gymnasium i 
Ikast. Hør bl.a. om, hvordan du med en 10. 
klasse på The International har mulighed for at 
springe direkte til 2. studieår på IB-gymnasiet

• Mød elever fra Ikast IB og hør om livet som 
international gymnasiestuderende

Tid: Søndag d. 29. sep. kl. 14–20
Sted: Vesterhavsvej 43, Vedersø, 6990 Ulfborg
Kontakt: Rolf Ebbesen, re@vie.dk, tlf. 5088 9560

Læs mere på www.TheInternational.dk

På The International får du:

• En engelsksproget hverdag, hvor du tænker, 
taler og drømmer på engelsk

• To-mandsværelse med eget bad og gode 
studiefaciliteter

• Tre udlandsrejser: Skotland, Australien/USA/
Asien og Cambridge

• Fire fokusområder: Faglig, personlig, social 
udvikling og en aktiv fritid

• Fem fag med Cambridge IGSCE på højt 
fagligt niveau

=    100 % internationalt studiemiljø

Vær en af de første i Danmark, der tager et 100 procent 
engelsksproget efterskoleår. Til august slår vi dørene op til en 
helt ny efterskole, hvor alt er bygget op omkring et mål: 

„At skabe et internationalt studiemiljø, der gør eleverne klar 
til at tage en international uddannelse på højt niveau“ 

InTERnaTIOnal UDDannElSE  
På HøjT FaGlIGT nIVEaU
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100%
engelsksproget efterskole
– den eneste i Danmark

+ Tre udlandsrejser: 
• Skotland

• Australien/USA/Asien
• Cambridge


