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Julehilsen fra Høng Efterskole 
 

Vi har en tradition hjemme i min familie… vi SKAL se en af de mange julekalendre på DR eller TV2. Det er 

ikke alle kalendrene, der er lige indholdsrige… dette års kalendere ingen undtagelse. Vi har valgt at se 

Tinkas jul sammen med vores yngste, Katrine på 14.  

Tinka, der lever i Nissernes rige, finder ud af, at hun er halvnisse. Da de andre nisser finder ud af det, bliver 

hun udstødt af nissesamfundet, fordi de altid har fået af vide, at mennesker er onde. Det er nemlig 

menneskene, der har stjålet julestjernen for 100 år siden. Med manglen af julestjernen mistede nisserne 

magien. Tinkas mission er nu at finde julestjernen i menneskenes verden.  

Tinkas juleeventyr er ret banal, for det kunne være os alle, der er Tinka. Tinka blev usikker på sit eget værd, 

fordi hun hverken hørte til i Nissernes eller i menneskenes verden. Ønsket om at opleve magien og have et 

tilhørsforhold, nære relationer med familie og venner.  

I titelsangen synges: 

“Kun dem der tør at være sig selv 

De bli'r til noget, noget helt specielt” 

og 

“Tinka, du drømmer, tror du vi ka' 

Finde tilbage til magien?” 

 

Det er lige præcis så banalt, at de fleste af os har oplevet det før eller siden i vores liv. Det er lige præcis 

det, vi og vores elever oplever… og mange af eleverne, mens de er på efterskole, væk fra de trygge rammer 

i familien og blandt vennerne derhjemme. De oplever usikkerheden ved, at det ikke er alting, der er 

forudsigeligt på en efterskole, eller i ungdomslivet i det hele taget. Vi skal finde vores identitet og turde 

være og stå ved dem vi er, for vi er noget helt specielt. I julen er der en særlig anledning til at minde os selv 

om, at trygheden og roen i familien er livgivende for os alle, om vi er børn, unge eller voksne. Vi har alle 

brug for at opleve at blive elsket og støttet. Det magiske opstår blandt andet, når vi oplever, på trods af 

samfundets krav til uddannelse og præstation eller at kæresten går fra en, så er der altid nogen, der elsker 

en og støtter en… om det er familie eller (efterskole)venner! 

 

Det er en mangeårig tradition, at sende en julehilsen til skolens venner, skolekreds og samarbejdspartnere. 

Dette år er ingen undtagelse. Vi gør det med glæde, for vi ved, at I er mange, der støtter op om Høng 

Efterskole. Mange af jer har været elever på skolen og en del følger med på sidelinjen, fordi I er interesseret 

i det store arbejde alle vore medarbejdere gør for vores elever hver eneste dag. Tak for jeres interesse og 

omsorg for skolen. Det betyder rigtigt meget for os at vide, at der et bagland, der vil os det bedste. 
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Oplevelserne 

Livet er hektisk… og hyggeligt på en efterskole. Dette år er ingen undtagelse her på Høng Efterskole.  

I januar tog vi til Dorfgastein på skilejrskole med alle vores elever. 2017 blev året, hvor vi skulle prøve en ny 

destination efter mere end 12 år i St. Johann. Skilejrskolen er et af årets helt store højdepunkter. Det er det 

tidspunkt på året, hvor vi alle trænger til lys og luft og hvor vi alle er sammen, lærere og elever, i metermål. 

Det er muligt at busturen er noget, der skal overstås for nogen, men det er samtidig, der hvor der skabes et 

helt særligt rum, med snak, med sang, med intimitet, med prut og meget, meget mere i de næste 16 timer. 

I løbet af ugen går mange af eleverne fra at være den uprøvede Bambi på glat “sne”, til at være skihajer, der 

ræser ned af pisterne.  

Aftener med god mad og hyggeligt samvær på tværs… alle oplevelser på skilejrskolen er et ekstrakt af hele 

efterskoleåret… Det er godt at være efterskolelærer… og det er godt at være efterskoleelev i sneen. 

… et efterskoleår er først et efterskoleår, når hele året er gennemført. Der er de fede oplevelse spredt ud 

over hele året og der er de grå dage i november. Efterskoleåret er små og store oplevelser i et stort 

sammensurium, oplevelser der tilsammen gør et fedt efterskoleår. 

En af de oplevelser er Showugen. I år var vi udfordret af sygdom og opsigelser, der gjorde, at mange af de 

kompetencer, vi tidligere havde gjort brug af, var væk. Det gav en del bekymringer forud for showugen, 

men som det er kendetegnende for de ansatte på Høng Efterskole, så rykker vi sammen. resultatet blev et 

helt fantastisk show, der var kendetegnet af et usædvanligt sammenhængskraft elever og lærere imellem 

og på tværs. Der var en gejst og et engagement, som vi sjældent har set.  
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Istandsættelser 

Skolens håndværkere og pedeller har haft travlt i det forgangne år. I løbet af året er tag og facader på “E” 

blevet færdige og bygningen fremstår nu (næsten) flottere end nogensinde.  

Indkørslen og skolens parkeringsfaciliteter er blevet udvidet og fået et mere skarpt indbydende udtryk, så 

vores gæster bliver taget imod på flotteste vis bla. af de nye skilte ved vejen. 

 

Status og nye tiltag 

Vi har stadig rigtig god søgning og skolen mere eller mindre fyldt til det kommende år. Der er venteliste på 

de fleste linjer, men stadig få pladser på Art&design og i 9. kl, så kender I nogen, der kunne være 

interesseret, er I velkommen til at give dem et prik… 

Vi har de seneste år oplevet et lidt for stort frafald, selv om det har været nedadgående. I år har vi haft et 

særligt fokus på fastholdelse af vores elever. Det har båret frugt, så næste år vil der være yderligere fokus 

for det pædagogiske personale ift. relationsdannelse. 

Til næste skoleår afvikler vi niveaudelingen efter mere end 30 år. Det betyder, at alle lærere skal 

efteruddannes ift. undervisningsdifferentiering. Det er en stor opgave og omstilling at gå fra det kendte til 

det ukendte. Vi har derfor allieret os med Professionshøjskolen Absalon, der har specialiceret sig i 

efteruddannelse af bla. lærere. Det er et spændende forløb, der i tillæg bringer lærerne tættere sammen. 

 

Til slut vil vi ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak til jer alle for støtte til skolen og en 

særlig tak til bestyrelse og ansatte for et stort engagement til glæde for de mange elever på Høng 

Efterskole. 

 

 

 

På vegne af Høng Efterskole 

 

 

Pia Pedersen Thorkild Specht 
Viceforstander Forstander 
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