
I dag er Esben Worm-Leon-
hard 18 år, glad, murerlærling
og hjemme på Samsø igen. For
to år siden gik han ud af 10.
klasse fra Kongådalens Efter-
skole, hvor han havde tilbragt
9. og 10. klasse. Det var to af de
bedste år i hans liv, hvis du
spørger ham. 

»Det var ikke rigtig noget,
jeg tænkte over, da jeg gik der.
Men når jeg tænker lidt over
det nu, så var det nok det bed-
ste valg, jeg nogensinde har ta-
get. Det har gjort mig mere
glad generelt, og det har givet
mig bedre evner både bogligt
og socialt. Det har det virke-
lig,« lyder det fra Esben.

Skoletræt siden 2. klasse
Esbens tid i folkeskolen havde
ikke været nem. Som han selv
siger, så føltes skolegangen
»temmelig lang«.

»Jeg havde det rigtig svært i
folkeskolen. Jeg er både lidt
talblind og meget ordblind, så
jeg havde det svært med lærer-
ne. Det var som om, de ikke
kunne fi�nde ud af mig. De så
mig ikke. Jeg var bare meget
meget træt, da jeg gik ud af 8.
klasse. Jeg plejer at sige, jeg har
været træt af skolen siden 2.
klasse,« fortæller Esben.

Han kunne næsten ikke
hverken læse eller skrive, da
han forlod folkeskolen. Han
gik ud af 8. klasse med 02 i
dansk.

»Jeg vidste bare, jeg skulle
på efterskole. Og det var godt.
Der fandt jeg nogle lærere,
som interesserede sig for mig
og lyttede til, hvad jeg sagde.
Da jeg stoppede, gik jeg ud
med 12 i dansk,« fortæller han
med glæde i stemmen.

Total forvandling
De to år på Kongådalens Efter-
skole har nærmest totalt for-
vandlet ham. Han gik fra at
være ekstremt skoletræt og ik-
ke have lyst til at stå op om
morgenen til at være glad og
se frem til dagen. Det skyldes
altså i høj grad nogle lærere,
som så ham, for den han er.

»I min folkeskole følte jeg,
at jeg var den dumme elev,
ham lærerne satte ned bagerst
i klassen. På min efterskole
hørte de sgu på, hvad jeg sag-
de, og de var gode til at forkla-
re det for mig. De interessere-
de sig for mig, og hvordan jeg
havde det, » fortæller Esben.

Han vil gerne råde andre til
at prøve efterskole.

»Hvis der er nogen andre,
der er trætte af folkeskolen og
alt er træls, og de er kede af at
komme op om morgenen, så
tag på efterskole. Det er noget
helt andet, du får et frisk pust
og møder nye lærere, der gør
tingene på en anden måde. Du
får et andet forhold til lærerne,
end du har i folkeskolen.,« si-
ger han, tænker lidt og forsæt-
ter:

»Du ser menneskedelen af
lærerne, du spiser med dem,
og de siger godnat til dig om
aftenen. Det er et helt andet
forhold, du bor jo nærmest
med dem i korte perioder. Jeg
har en køkkendame og nogle
lærere, som jeg stadig skriver
med engang imellem ,fordi de
lige skal høre, hvor godt det
går. Det er noget helt andet.
Det hjalp mig, jeg ville hellere
gå i skole, da jeg kom på efter-
skolen.«

Fået mere selvtillid
Esben skaffede selv sin lærlin-
geplads, da han kom tilbage til
Samsø. 

»Jeg ringede til min nuvæ-
rende mester og sagde, skal du
ikke bruge en lærling? Så sag-
de han, ”Det ved jeg ikke.” Så
ringede jeg igen og sagde: Skal
du ikke bruge en lærling? Og
så fi�k jeg pladsen,« fortæller

Esben med et smil.
Den selvtillid, der fi�k ham

til at tro på, han sagtens kunne
skaffe den lærlingeplads, den
voksede frem på efterskolen.

»Det at komme på eftersko-
le, bo sammen med nogen
jævnaldrende, bo med nogen
men være væk fra mor og far,
det er så fedt. Man kommer så
tæt ind på folk, du kender alle,
og du ved lige, hvad der er
svært for folk, og hvad er ikke
ikke svært. Man får et helt vildt

godt sammenhold. Der er
mange fra skolen jeg ikke har
snakket med længe. Men jeg
kan ringe til dem i morgen, og
så kommer de, hvis jeg har
brug for dem. Det er kamme-
ratskab, som jeg aldrig har op-
levet før og du får et sammen-
hold, du ikke får andre steder.
Både med lærere og elever,«
fortæller Esben.

Nemt valg
For ham var valg af efterskolen

nem. Han kendte nemlig sko-
len, fordi to af hans fi�re sø-
skende havde gået der. Men
han overvejede også at tage på
en ordblinde efterskole.

»Men det var ikke det, jeg
ville. Jeg vidste, jeg ville være
murer, og jeg kendte skolen, så
jeg vidste, at der var et værk-
sted, jeg kunne gå op. På sko-
len er der landbrug og udeliv
og en meget stor værkstedslin-
je. Det var lige mig,« fortæller
Esben.

Han valgte at gå to år på
samme efterskole. De fl�este ta-
ger kun et enkelt år på efter-
skole, men der er altså rig mu-
lighed, for at tage fl�ere år. Og
det kan være god ide, især hvis
man er skoletræt.

»Hvis du er skoletræt og
træt af dine lærere, og du ikke
kan få ordentlig hjælp, så tag
på efterskole. Nu tog jeg på en
lille efterskole, og det tror jeg
har hjulpet mig. Så har du
svært ved det boglige, så tag på
en lidt mindre efterskole, hvor
lærerne har bedre tid. Og så
nyd det – for satan nyd det – for
det er fedt. Og lige pludselig
når du har blinket, så er det
slut,« lyder det fra Esben
Worm-Leonhard

»Efterskole er det bedste valg, jeg nogensinde har taget«
Esben gik fra at
være ekstrem 
skoletræt og ned-
trykt folkeskoleelev
til at være lykkelig
efterskoleelev.
Dansk karakter blev
hævet fra 02 til 12

Esben Worm-Leonhards liv blev
nærmest forvandlet efter to år på
efterskole. Nu er han tilbage på
Samø, tilbage ved familien og er
blevet murerlærling. Privatfoto

TRILLE SKØTT-JENSEN
trille.s.jensen@lokalavisen.dk

Her er fi�re unge på værkstedet, hvor Esben Worm-Leonhard havde så mange gode timer. Foto Kongådalens Eftersko-
le

FAKTA

Kongådalens
Efterskole
Kongådalens Eftersko-
le har plads til 84 ele-
ver i 9. og 10. klasse.

Eleverne bor i lejlig-
hedsfællesskaber på
4-8 elever – og har
man lyst, så kan man
et helt år i shelter!

Skolen byder på et
stort udvalg af valgfag
inden for natur, kreati-
vitet og håndværk. 

Efterskolen ligger i
Lintrup, som er mel-
lem Esbjerg og Kol-
ding. 

Søndag den 26. sep-
tember har skolen
åbent hus fra 13.00 til
17.00. Tilmelding er
ikke nødvendig.

Nuværende elever vil
vise rundt og fortælle
om skolen. De ansatte
er klar til en snak og
en kop kaff�e.

Kilde: Kongådalens ef-
terskole

Det er
kammeratskab, 
som jeg aldrig har
oplevet før og du får
et sammenhold, du
ikke får andre 
steder. Både med 
lærere og elever.

Esben Worm-Leonhard, 
tidligere efterskoleelev

Efterskolernes dag
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