
 

 

 

 

13. december 2019 

 

Julehilsen fra Høng Efterskole 

 

I dag oplevede jeg sådan rigtigt, at julefreden begynder at finde ind på skolen. Nogle ansatte var 

oppe meget tidligt, andre lidt senere. Vi mødtes nemlig  kl. 6.00 på lærerværelset. I dag er det 

Lucia-dag. Efter en hurtig kop kaffe blev vi iført hvide kapper og et LED-lys i hånden, hvorefter vi 

tog turen rundt i alle huse og ind på alle værelse syngende: 

Nu bæres lyset frem 

stolt på din krone 

rundt om i hus og hjem 

sangen skal tone 

Det var rigtigt hyggeligt at vække eleverne på den måde. Jeg tror, at de fleste oplevede det 

stemningsfuldt og derfor bar over med, at de blev vækket SÅ tidligt. Særligt da de kom i spisesalen 

til køkkenets lune pandekager og andre lækre ting. 

 

Der er sikkert en del, der har stiftet bekendtskab med julekalenderen om Tinka i år eller for et par 

år siden. 

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 eller mange af eleverne oplever, mens de er på efterskole, væk fra 
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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. 

 

 

 

Oplevelserne 

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

Efterskole.  
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I januar tog vi vanen tro 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 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. 

 

Den 5. november bød på en helt særlig oplevelse, vi med garanti ikke kommer til at opleve igen. 

Her havde vi besøg af HKH. Kronprinsesse Mary og Chris MacDonald.  

De var på besøg i anledning af offentliggørelsen af et projektet, som MaryFonden, Justhuman, 

Efterskoleforeningen og Tuborgfondet har søsat.  Projektet har til formål at styrke en stærkere 

ungdomsgeneration. Vi har været pilotskole og arbejdet med det, de sidste to år. Konkret har vi 

arbejdet med temaer og øvelser, der bla. handlede om trivsel, om at falde til på skolen, at 

smalltalke og at få ro i en travl hverdag.  

Dronningens nytårstale 2018 understøtter så fint dette projektet. I nytårstalen sagde Dronningen 

blandt andet: 

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.  
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Det øgede fokus på de unges trivsel har blandt andet medvirket til et lavere frafald de seneste år. 

Det var en stor oplevelse at have besøg af Kronprinsessen og eleverne og de ansatte har fået en 

oplevelse, de aldrig vil glemme. 

 

Efter en hektisk opstart bød novembers triste tid på en anderledes uge med fokus på to af FNs 

verdensmål, nemlig Klima og Miljø. Det er første gang, vi tog det udgangspunkt for en emneuge og 

det er bestemt ikke sidste gang, vi har FNs verdensmål som tema. Det blev en uge med et stort 

engagement og egenindflydelse fra elevernes side. De mange produkter, fra skyggespil og dans til 

udendørs installationer og digtoplæsning blev vist for de mange forældre, bedsteforældre, 

søskende og venner torsdag aften i temaugen. 

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. Det er de fede oplevelse 

spredt ud over hele året og det er de grå dage i november. Efterskoleåret er små og store 

oplevelser i et stort sammensurium, oplevelser der tilsammen gør et fedt efterskoleår. 

 

Istandsættelser 

Skolens håndværkere og pedeller har igen haft travlt i det forgangne år.  

Vi påbegyndte udskiftningen af en baderums-tilbygning til P&R sidste år. Samtidig var det naturligt 

at skifte det trætte tag på hele bygningen. Taget har ligget på bygningen siden huset blev bygget i 

hhv. 1979/1980 og var blevet repareret gennem årene, men vi har haft svært ved at identificere 

enkelte utætheder, da vand kan rende langt.  

Taget er færdigt og tæt, men baderummene tager tid, da vi primært udfører arbejdet ved hjælp af 

egne håndværkere og de har meget at se til rundt på skolen.  

Vi besluttede ret hurtigt, at vi skulle renovere alle værelser i P&R, når nu vi var i gang dernede. Der 

bliver renoveret to værelser af gangen. De gamle værelser er meget mørke. De nye bliver lyse og 

med nyt inventar. 

I forlængelse af, at vi har speedet op for processen i P&R, har vi ansat endnu en pedel, Camilla, der 

er maler, så vores pedelteam nu består af Jimmi og Hans, der er flexjob-ansatte og tager sig af alt 

forefaldende arbejder, Dennis der er murer, Camilla der er maler og Jonas der er tømrer. 
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Status og nye tiltag 

Vi har stadig rigtig god søgning og skolen er fyldt til det kommende år med ca. 70 på venteliste. 

Søgningen til 21/22 er også stor, men der skulle være pladser frem til juni 2020. 

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. 

 

Til slut vil vi ønske jer alle en glædelig jul og 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. 

 

 

 

På vegne af Høng Efterskole 

 

 

 

 

Thomas Østergaard Thorkild Specht 
Viceforstander Forstander 
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