Mød Efterskolen Epos
Bestyrelse
Annick Prieur (f. 1959, professor i sociologi ved
Aalborg Universitet) ”Som mor til en meget
entusiastisk Fantasmos-deltager er jeg blevet dybt
imponeret over det udviklende og inkluderende
ungdomsarbejde, der laves i dette regi. Det vil jeg
gerne se mere af!”

Lauge Schøler (Født 1987. Læser psykologi på
Københavns Universitet.) ”Læring handler ikke kun
om at have det godt. Det handler også om at føle sig
sej, fordi man bliver skubbet af kompetente
undervisere til at rykke sig langt mere fagligt end
man havde turdet håbe på. Det gælder både for de
usikre og de selvsikre, der ellers normalt sidder
bagest i klassen og keder sig.”

Mette Bohnstedt (Født 1986, konsulent for Design for
Change USA, tidl. ansat ved Institut for
Menneskerettigheder, har læst uddannelsesvidenskab på Harvard University). ”Læring har også
med fejltagelser at gøre. Gennem leg og en stærk
fællesskabsånd skaber Epos rammerne for et trygt
læringsmiljø, hvor man i stedet for at ærgre sig over
sine fejltagelser, kan glæde sig ved alt det man kan
lære fra dem.”

”Hvorfor vil jeg gerne på
Epos? Som Mathias selv har
formuleret det, er Fantasmos
Epos’ vugge. Et sted hvor leg,
kreativitet, selvstændighed og
venskab bliver vægtet højt, og
et sted hvor man kan udfolde
sig og gøre sig bekendtskaber
for livet. Og det er noget, som
jeg personligt finder vigtigt.
Både fordi det giver et sundt
læringsmiljø, men også fordi
det vil være med til at udvikle
eleverne, og der iblandt mig
selv, som mennesker.”
Maya Hindsberg,
forhåndsopskrevet til Epos
årgang 2015-2016

Anders Moltsen (f. 1959, tidl. Efterskoleforstander,
formand for bestyrelsen for Epos). ”Efterskoleformen
er en fantastisk fortælleramme. Men den skal
nytænkes og genfortælles på en interessant og
intelligent måde. Epos er et godt bud på en skole,
der tænker og handler bæredygtigt, og formår at
skabe uanede mængder af humant non-fossilt
brændstof på begge sider af undervisnings- og
dannelsesrelationen.”
Mathias Granum (født 1981, leder af Fantasmos
camps, konsulent og tidl. projektleder hos Dansk
Flygtningehjælp, initiativtager til Efterskolen Epos).
”På Fantasmos camps ser jeg unge opbygge et
fællesskab der har kvaliteter, som giver baghjul til
alt hvad jeg selv oplevede i min folkeskoletid. Jeg
kan ikke forestille mig en mere meningsfuld opgave
for mig, end at være med til at skabe den type
fællesskaber. Det er drivkraften bag mit arbejde med
Epos.”

”Jeg har skrevet mig op til
Epos på grund af min interesse
for rollespil, og fordi det kun
kan blive godt, når det er dig,
Mathias, som starter den ”
Noah Lynge Adkins,
forhåndsopskrevet til Epos
årgang 2015-2016

