
Kære skolekreds og andre nysgerrige læsere. 
 
Undskyld! Bestyrelsen har længe haft travlt med at arbejde fokuseret for at fastholde og 
skabe Danmarks bedste efterskole! Vi er nok ikke i mål og det er i øvrigt også svært at 
måle på. Det vigtigste er, at skabe en efterskole til stor glæde for elever, personale og det 
lokalsamfund vi er en naturlig del af.  
 
Vi har været så fokuseret på vores arbejde, at vi faktisk har glemt et af de vigtigste 
aktiver skolen har. Skolekredsen! Deraf min og bestyrelsen undskyldning! 
 
Skeen er nu taget i den anden hånd og bestyrelsen vil sikre, at skolekredsen i endnu 
højere grad orienteres om skolen, skolens indsatser og resultater. Bestyrelsen vil også 
tage initiativ til, at skolekredsen inviteres til en række spændende arrangementer på 
skolen. I 2019 vil vi f.eks. være initiativtagere til 2 sangaftner hvor skolen, skolekredsen 
og andre interesserede kan mødes om noget af det der samler. Nemlig sang! Nærmere 
information vil blive udsendt særskilt. 
 
Men hvem er jeg, der pludselig skriver til jer? 
 
Jeg hedder Flemming Andersen og er næstformand i skolebestyrelsen. Jeg har været 
medlem af bestyrelsen i 2 år og min indgangsvinkel til arbejdet har fortrinsvis været den 
økonomiske. Til dagligt er jeg filialdirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S og har 
faktisk ikke selv gået på en efterskole.  
Formentlig er det ikke alle der kender bestyrelsen hvorfor jeg ganske kort vil præsentere 
den nedenfor: 
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Formand: Maria Toft. 
Maria har selv tidligere gået på skolen og har været med i bestyrelsen siden 2013 og 
formand siden 2015 
Næstformand: Flemming Andersen. 
Flemming har ikke gået på efterskole, men har dog haft en lillebror på Høng Efterskole. 
Han har været medlem af bestyrelsen siden 2017. 
Jørgen Asserholdt. 
Jørgen er kendt af mange med tilknytning til skolen idet han har været lærer i 32 år på 
skolen og har siddet i bestyrelsen siden 2017 
Rune Borger Rasmussen. 
Rune har været medlem af bestyrelsen siden 2015 og har selv gået på skolen. 
Jens Lerager. 
Jens har været medlem af bestyrelsen siden 2015 og har selv gået på skolen. 
Ellen Juul. 
Ellen har været medlem af bestyrelsen siden 2016 og har ikke gået på skolen. Ellen 
arbejder med ledelsesudvikling bl.a. på en række forskellige skoler. 
Karl-Åge Hornshøj Poulsen  
Karl-Åge er nyeste medlem af bestyrelsen og valgtes i 2018. Karl-Åge har i flere år været 
forstander på Landbrugsskolen i Høng. 
 
Bestyrelsen er således, netop nu, sammensat af medlemmer der kender skolen 
indgående fra en tid som elev og medlemmer, der har anden tilknytning til miljøet 
omkring skolen eller uddannelsessystemet generelt. Fælles er dog, at alle har stor lyst til 
at fremme kendskabet til Høng Efterskole samt være en dynamisk motor i at bistå 
skolens ledelse til at skabe en skole med en stor tiltrækningskræft. 
 
I bestyrelsen har vi i en rum tid arbejdet med skolen værdigrundlag – faktisk arbejder vi 
med værdigrundlaget på alle vores møder, hvor vi løbende dykker ned i og diskuterer 
hvordan værdierne kommer i spil fra bestyrelse, over ledelsen og lærerne til eleverne. 
 
Skolens værdigrundlag kan læses i fuld længde på skolens hjemmesiden og jeg har 
indsat et lille udvalg fra Høng Efterskoles værdigrundlag. 
 

Hos os tror vi på 
Udvikling gennem tryghed, selvstændighed og ansvarlighed 

Værdien af tillid, nærvær og omsorg 
Et fællesskab baseret på gensidig respekt og tolerance 
At vores arbejde bæres af professionalisme og faglighed 

Social ansvarlighed 
Læring gennem fordybelse og refleksion 

Bæredygtighed 
 
Grundlæggende tror vi på, at Høng Efterskole, med sit værdigrundlag og dygtige og 
engagerede lærere og ledelse skaber et fundament for dannelse af demokratiske, 
velorienterede og ansvarlige verdensborgere – og ikke mindst tolerante mennesker, der 
har mod og vilje til at gøre en forskel. 
 



Det er vigtigt for os at værdigrundlaget gennemsyrer alle der kommer i berøring med 
skolen og det er også vigtigt for os, at skolens rammer er optimale. Vi tror på at 
værdigrundlaget og at de gode fysiske rammer på skolen kan tiltrække flere gode og 
nysgerrige elever. Skolens ledelse og bestyrelse har derfor igangsat en bygge- og 
renoveringsplan på skolen sideløbende med arbejdet med værdigrundlaget. 
 
Bygge- og renoveringsplanen er med til at skabe en unik skole med super flotte vilkår. 
For de af jer der ikke har mulighed for at besøge skolen så ofte kan jeg fortælle, at flere af 
bygningerne vil blive gennemgået, elevernes værelser vil blive istandsat og moderniseret 
ligesom der netop nu er gang i en udvidelse af de bygninger, der på skolen kaldes P & R. 
Udvidelsen kommer til at indeholde nye og flotte toiletter og badeværelser. 
 

 
Vi er faktisk så glade og stolte over processen, at I alle inviteres på en rundvisning forud 
for generalforsamlingen d. 25. april 2019. En separat indbydelse udsendes i god tid. 
 
Naturligvis koster en så gennemgribende renoveringsplan penge. Skolen er heldigvis i god 
form og vi kan glædes over, at skolen har en af landets absolut bedste 
fastholdelsesprocenter og at kommende elever også synes at ville Høng Efterskole. 
Sjældent har vi i så god tid fået fyldt pladserne op for det kommende år og kan samtidig 
se, at ventelisten vokser – også til de efterfølgende år. 
 
Undskyld igen! Brevet med lidt nyheder fra bestyrelsen kom til at fylde vel meget! Vi vil 
bestræbe os på oftere, at sende lidt nyheder ud og naturligvis gøre det kort og relevant. 



 
Vi håber, at se mange af jer fra skolekredsen til dels de omtalte sangaftner og dels til 
generalforsamlingen til april 2019. 
 
Skulle du sidde tilbage med et spørgsmål eller ønsker til bestyrelsen er du meget 
velkommen til at kontakte mig. 
 
Bestyrelsen ønsker jer alle et godt og lykkebringende nytår. 
 

Med venlig hilsen 
Flemming Andersen 

Næstformand Høng Efterskole. 


