Skolens elevgruppe

Ringe Efterskole har plads til 135 elever mellem 14 og 18 år.
Fordelingen på køn er ca. 72 piger og 63 drenge.

De seneste års årselevtal har været:
-

2008:

128,9 årselever

-

2009:

134,1 årselever

-

2010:

143 årselever

-

2011:

142 årselever

Vi oplever et stigende antal elever med tilknytning til søskende eller forældre som selv har gået her på skolen.

Gennem de senere år har den geografiske fordeling af vore elever været at:
Ca. 63 % Kommer fra Fyn
Ca. 13 % Kommer fra Syd- og Sønderjylland
Ca. 20 % Kommer fra Sjælland og sydøerne
Ca. 4 % Kommer fra øvrige amter
Elevoptagelse:
Eleverne kan optages på Ringe Efterskole, når de har været til et personligt møde med en lærer eller
forstanderen. På mødet fortælles, hvilken skole vi er, og hvilke tilbud vi giver for at eleven kan vælge skolen til.
Denne samtale foregår i september måned året før skolestart på et møde, hvor tilmeldte elever er inviteret, og
ellers foregår besøgene individuelt efter aftale i løbet af året.
I foråret før skolestart er der arrangement på skolen for kommende elever, hvor næste års elever og forældre
grundigt informeres om skoleåret, og de kommer på bo-områder, for at se hvor de skal bo og hilse på deres
værelseskammerater.
Personlig samtale
En personlig samtale indeholder to elementer: En rundvisning og en personlig samtale.
Rundvisningen foretages af elever, og der er her mulighed for at høre om skolens undervisning og hverdag
anskuet fra elevsynspunkt.
Den personlige samtale med en lærer eller forstander er oplysninger om skolens historie, struktur, rammer og
aktuelle skoletilbud såsom obligatoriske fag, boglige fag, profilfag, valgfag, fritid og samvær. Samtalen handler
bl.a. også om:
-elevens baggrund privat og skolemæssigt
-fritidsaktiviteter med særlig henblik på det idrætslige
-ønske om at blive elev på Ringe Efterskole, og hvad det indebærer

Formålet med denne optagelsesprocedure er, så vidt muligt at sikre, at eleven og dennes forældre har gjort sig
klart, hvad et ophold på Ringe Efterskole indebærer. For skolen er det vigtigt at opleve, at eleven selv ønsker et
efterskoleophold og har gjort sig overvejelser om, hvorfor det netop skal være Ringe Efterskole.
Hvis ikke disse forhold gør sig gældende, føler skolen sig forpligtet til at rådgive elev og forældre om at
genoverveje ansøgningen om optagelse på Ringe Efterskole.

