Nytåret 2018

Nytårshilsen fra Høng Efterskole
Jeg skal allerførst beklage, at det traditionsrige julebrev i år er blevet til en Nytårshilsen. Hilsenen er ikke
mindre velment og jeg kan så glæde mig over, at jeg på grund af denne forsinkelse, kan bruge Dronningens
nytårstale som inspiration til min indledning:
Det vigtige er ikke, hvordan du ser ud eller hvad du har opnået. Men hvem du er, og hvordan du er overfor
andre – dine venner og kammerater. Hvis man har så travlt med at opnå det bedste for sig selv hele tiden,
kan man slet ikke se, hvordan andre har det.
Man skal give sig tid til at mærke, om en ven er ked af det. Der skal være tid til at forstå, om man har sagt
noget, der sårer en anden, eller har drillet for meget. Så må man se at få det gjort godt igen.
Det gælder ikke bare for børn; det skal vi voksne også lægge mærke til.
Det øger tilliden, når vi mødes menneske til menneske og taler med hinanden.
For 152 år siden, da Høng Folkehøjskole -nu Høng Efterskole blev oprettet, var det med det formål, at
danne og uddanne unge mennesker, primært fra landet, til at blive livsduelige og reflekterede
samfundsborgere. Uddanne dem til at blive dygtige landmænd, så de kunne få deres egen gård og blive
selvforsørgende… Danne dem til at blive empatiske mennesker, der havde øje for deres medmennesker.
Det formål har vi stadig og det er ikke blevet mindre aktuelt i disse år, hvor man har på fornemmelsen, at
det vigtigste for samfundet er, at de unge mennesker kommer hurtigt igennem uddannelsessystemet, så de
kan få et arbejde og tjene penge. Det er OGSÅ vigtige for vores samfund, at der er borgere, der kan bidrage
til samfundsøkonomien, men det er umådeligt vigtigt, at man har fodfæste for at kunne komme videre. Der
skal så at sige være trædesten og de trædesten har forskellig størrelse og former. For nogle er “Familien”
store og runde, for andre er det “Venner”. Vi bestræber os på, at “Efterskole”-trædestenen er tilpas stor til
at man kan stå med begge fødder på den, at den er så stor og flad, at man kan stå der i tilpas lang tid, til at
man er rustet til komme videre på ungdomsuddannelse. Vi ved, at ca. 25% af en ungdomsårgang dropper
ud før uddannelsen er færdiggjort. For efterskoleelever, er frafaldet langt mindre.
På Høng Efterskole lærer vi vores elever, at der er stor værdi i fællesskabet, -værdi i at se hinanden i øjnene,
når vi taler sammen og ikke gennem en telefon. Vi lærer vores elever, at man ikke kan mærke om en ven
eller veninde er ked af det, hvis de kun har øje for sig selv. Hos os taler vi sammen. For når man taler
sammen, kan man både høre og se hinanden. Høre på stemmen og se i øjnene, om en ven har det godt.
Der er megen usikkerhed forbundet med teenageårene med uddannelse, kærester, venner, væk fra de
trygge rammer i familien og blandt vennerne derhjemme. Det er heller ikke 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
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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 (jule)hilsen 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.

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. 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
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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.
April fulgte med vores fire vidt forskellige linjefagsrejser. Adventure tog til Lanzarote og blev i den grad
udfordret på fysikken, men det er et mekka for eleverne (og lærerne) på den linje.
Art&design var i Barcelona og fik mange gode kunstoplevelser med hjem i bagagen lige fra Gaudi til
Streetart.
Global var i byernes metropol New York. De vendte godt trætte hjem med jetlag og mange fantastiske og
storslåede oplevelser rigere.
Psykologi&livsstil var i Italien. Ved Gardasøen var der tid og rum for fordybelse og meditation, men der var
også plads til lækre italiensk is og badning i søen.
Efter en hektisk opstart bød novembers triste tid på et fantastisk show med stomp, fællesdans, kor,
skyggespil og meget mere. Vildt at et så fint show kan sættes op på SÅ kort tid. Så er det godt at vide, at det
er alle anstrengelserne værd, når vi kan se, at der bliver sat voldsomt ind på fællesskabskontoen sådan en
uge… særligt godt er det at se, at nye venskaber og relationer pludselig opstår.
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 s
ammensurium, oplevelser der tilsammen gør et fedt efterskoleår.
Istandsættelser
Skolens håndværkere og pedeller har igen haft travlt i det forgangne år. Vi skulle egentligt have påbegyndt
den indvendige renovering af “E”, men på grund af konstatering af skimmelsvamp i nedrivningsfasen, blev
det projekt sat i bero.
Det gav plads til at vi kunne påbegynde udvidelsen af P&R med 2x 6 nye baderum i enden af gangene mod
banelegemet samt udskiftning af tag i hele bygningen. Begge dele har været meget tiltrængt gennem flere
år og det viste sig da også, at spærene flere steder var reduceret betydeligt.
Status og nye tiltag
Vi har stadig rigtig god søgning og skolen er fyldt til det kommende år. Der er en mindre venteliste på alle
linjer, men stadig få pladser i 9. kl, så kender I nogen, der kunne være interesseret, er I velkommen til at
give dem et prik…
Igen i år har vi formået at undgå væsentligt frafald. Det skyldes primært en stort fokus på omsorg og
nærhed ift. vores elever, en solid indsat fra alle vores ansatte i bestræbelserne på at skabe et fantastisk
efterskoleår for alle vores elever.
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Til næste skoleår vil der være fokus på ideudvikling af vores tre forløb, Performance, Projekt og Praksis, der
skal bryde den normale basisundervisning. Forløbenen er tænkt som et afbræk i den normale undervisning,
hvor eleverne opøver kompetencer inden for de tre felter.
På den bygningsmæssige front, vil håndværkerne have fokus på den indvendige renovering af “E”, når P&R
er færdig. Der er mange renoveringsprojekter i støbeskeen, men det er også nødvendigt for at nå et af
vores mål om at blive 145 elever.

Til slut vil vi ønske jer alle et rigtig 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.
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