Høng den 13. august 2016

Kære skolekreds
Det er svært at få armene ned og se utilfreds ud!
Det går ganske enkelt godt med Høng Efterskole på alle de parametre vi gerne vil måle på.
Økonomien er god, elevtilgang og særligt fastholdelsen er i top og skolen er privilegeret med et fantastisk
personale med en dygtig ledelse i spidsen. I det seneste nyhedsbrev fra skolen skrev jeg, at bestyrelsen
arbejdede fokuseret, på at skabe Danmarks bedste efterskole. Det føles som om vi er i mål, når vi bevæger
os rundt på skolen, og når vi ser udlevelsen af de værdier som skolen står for, og ikke mindst når vi læser
tilbagemeldingerne fra den tidligere elevårgang og fra medarbejderne. Nok er vi langt og nok er vi svært
tilfredse med den medvind Høng Efterskole har, men vi er ikke i mål!
I bestyrelsen arbejder vi fortsat på, at styrke og støtte skolens ledelse og derigennem alle de pragtfulde
lærere og elever til at opleve en skole med et solidt værdigrundlag og en tro på, at skolen fortsat i mange år
vil være et naturligt førstevalg for elever og medarbejdere.
Vi arbejder fortsat med skolens værdigrundlag, i bestyrelsen. På alle møder tager vi uddrag fra
værdigrundlaget og diskuterer det og prøver at se hvordan det bruges i skolens og i bestyrelsens arbejde.
Seneste drøftede vi “Hos os tror vi på værdien af tillid, nærvær og omsorg”. Værdigrundlaget kan læses på
hjemmesiden.
Vi skylder endnu at være bedre til at være synlige over for vores skolekreds. I det forgange år har vi forsøgt
os med bl.a. en sangaften. Vi fik fornemt besøg af Per Krøjs, der bl.a. har skrevet Linedanser. Det var en
udsøgt aften med stor underholdning og ikke mindst fællesskab om de gode sange. Jeg håber, vi kan
lykkedes med endnu mere fællessang eller at mødes om spændende foredrag.
Bestyrelsen har også ændret sig lidt siden sidste nyhedsbrev. Jeg er nu formand og skal forsøge at løfte
arven efter Maria Toft, der i en årrække har gjort et blændende arbejde. Jeg er ydmyg og glad for at være
formand. Det er mit ønske, at vi fra bestyrelsen også vil være endnu mere synlige bl.a. ved skolestart og ved
nogle af de mange arrangementer der er for elever og forældre.
Ny i bestyrelsen er Mads Skrubbeltrang, som nogle vil vide er rektor på Høng HF- & Gymnasium. I min optik
er det et scoop! Mads har en god erfaring fra gymnasiet og har stor erfaring med pædagogisk arbejde. Jeg
tror at vi, med Mads i bestyrelsen, kan få et endnu tættere samarbejde mellem efterskolen, gymnasiet og
Høng by generelt.

Høng Efterskole
Tranevej 15A
4270 Høng
T: +45 5885 2005
M: skolen@hoengefterskole.dk
www.hoengefterskole.dk

Skolen er eftertragtet – og jeg forstår det godt! Jeg er imponeret over de dygtige, engagerede lærere og
ledelse, og jeg er imponeret over de nærværende og omsorgsfulde elever, som har valgt at gå på Høng
Efterskole. Vi har netop oplevet et flot besøg på skolen af nysgerrige og måske kommende elever – et gæt
fra forstanderen er, at omkring 190 familier gæstede skolen.
Skulle du som medlem af skolekredsen være nysgerrig på skolen, håber jeg, at du vil holde dig orienteret
om de arrangementer der måtte komme eller kontakte skolens forstander for en orientering. Og hvis du er
nysgerrig, kan jeg godt forstå det. Skolen går som sagt godt og der er fortsat fuld damp på
renoveringsarbejdet og det kræver selvfølgelig lidt fleksibilitet og godt humør. Det har jeg indtryk af, at alle
involverede har.

Skulle du have spørgsmål til bestyrelsen er du meget velkommen til at kontakte mig.
Med venlig hilsen
Flemming Andersen
Formand, Høng Efterskole
fle-best@hoengefterskole.dk

Skolens bestyrelse består nu af:
Formand
Flemming Andersen
Næstformand
Ellen Juul
Bestyrelsesmedlemmer
Jørgen Asserholdt
Rune Borger Rasmussen
Jens Lerager
Mads Skruppeltang
Karl-Åge Hornshøj Poulsen

Forstander
Thorkild Specht
ts@hoengefterskole.dk
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