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Kære skolekreds og andre nysgerrige læsere 

Det er en foranderlig og på mange måde urolig tid, vi lever i. Med den igangværende COVID19 
pandemi mindes vi hele tiden om, at livet er sårbart, og at vi skal passe på hinanden. Pandemien 
kan også huske os på, at vi netop skal finde styrke i et individuelt fast ståsted med tro på egne 
idealer, men også at vi sammen i fællesskabet er stærkest. 

Livet på Høng Efterskole går videre, men er naturligvis også præget af hensynet til COVID19, og I 
kan være helt trygge ved, at både bestyrelse, ledelse, ansatte og især eleverne har styr på, at 
forholde sig til de restriktioner, der skal hjælpe os til at slå smitten ned, så hverdagen engang igen 
kan blive mere normaliseret. 

Netop elevernes gang på Høng Efterskole tror jeg på, giver hver enkelt elev en unik styrke og også 
en unik forståelse for fællesskabet. Det er min oplevelse når jeg gæster skolen, at vi igen har 
glæde af et stærkt og positivt elevhold – der på bedste vis formår at udvikle sig og komme flot 
videre i tilværelsen. Jeg bliver meget ydmyg og taknemmelig over, at skolen må låne eleverne – de 
efterlader alle sammen et fodaftryk på skolen, til glæde for de der kommer efter. Jeg tænker, at 
resten af bestyrelsen har det på samme måde og netop derfor gør vi alt for at skabe de bedste 
rammer for skolens ledelse og medarbejdere. 

Jeg kan ikke sige det klart nok, Høng Efterskole er i særhed i skole med super dynamiske 
medarbejdere, der alle bestræber sig på at skabe den allerbedste skole, præcis der hvor de er! 

Bestyrelsen arbejder som sagt på at skabe de bedste rammer til glæde for medarbejdere og elever 
og er meget bevidste om, at vi altid kan gøre det bedre. Rammerne kan både være de fysiske og 
de mere flydende rammer. 

En række af skolens bygninger er fortsat under ombygning og istandsættelse – det er projekter, 
der vil fortsætte en rum tid i endnu. Det er vigtigt, at eleverne oplever at skolen tilbyder, og gerne 
vil tilbyde, gode og indbydende lokaler og værelser. Istandsættelsen kommer også til at betyde, at 
der kan installeres en række mere energivenlige løsninger både til glæde for skolens økonomi og 
til glæde for det samfund, som skolen jo også er en del af. Det er klart at det koster penge at 
istandsætte skolen, i det omfang som vi er i gang med, og heldigvis har skolen en sund økonomi. 
Det er også noget, vi værner meget om i bestyrelsen. 
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Bestyrelsen er også meget interesseret i at skabe stærke rammer på de mere ”bløde” områder. 
Det er allerede annonceret på diverse medier, at skolen får en eksamensfri 10. klasse og ydermere 
kan jeg fortælle, at skolen kommer til arbejde endnu mere med begreber som kost, motion, søvn 
og fællesskab. 

Sidste skoleår besøgte H.K.H kronprinsessen Høng Efterskole i forbindelse med et projekt om 
elevernes trivsel, der skal styrke de unges sociale muskel. Indholdet i dette var sat sammen med 
bl.a. Just Human, og Høng Efterskole fortsætter med samarbejdet med det ene mål, at skabe en 
efterskole i den absolutte elite. 

Et af vores mål er, at Høng Efterskole skal være elevernes førstevalg – og det oplever vi, i stigende 
grad er tilfældet. Jeg er overbevist om, at det skyldes indholdet på skolen og de meget dygtige og 
engagerede medarbejdere. 

Hele landet lukkede som bekendt ned i marts i forlængelse af COVID19. Det betød, at vi ligesom 
alle andre måtte sende elever og lærere hjem. Det betød også, at generalforsamlingen i april 
enten skulle udsættes eller gennemføres ved at tænke nyt. Ligesom med alt mulig andet, er Høng 
Efterskole og bestyrelsen klar til at tænke ud af boksen og finde løsninger. 

Generalforsamlingen valgte vi at holde digitalt via Zoom d. 30. april 2020. Alle der ønskede at 
deltage fik tilsendt et link, og de der ikke havde mulighed for dette, kunne komme til skolen hvor 
PC og lokale ville blive sat til rådighed. 

Generalforsamlingen medførte en række ændringer i bestyrelsen så denne ny består af 
nedenstående – længere nede finde I en kort beskrivelse af de enkelte medlemmer: 
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Flemming Andersen (formand); filialdirektør for Sparekassen Sjælland-Fyn i Odsherred (filialerne i 
Nykøbing Sjælland, Asnæs og Vig). 
Klassisk bankuddannet suppleret med FinansDiplom, Master Coach og Master i ledelse. 
45 år og gift med Mette Andersen med hvem jeg har Tobias (20 år) og Frederikke (17 år).   

Ellen Juul (næstformand); Ledelseskonsulent v/Ledelseskonsulenten samt underviser hos U/Nord. 
Akademiuddannelse i ledelse, Diplomuddannelse i ledelse samt Projektlederuddannelse med 
PRINCE2 certificering. DiSC og ADAPT certificeret. 
42 år, bosiddende i Lyngby, hundeejer. 

Vibeke 
Bargfeldt 

Ida Enghave 
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Karl-Åge Hornshøj Poulsen (bestyrelsesmedlem), 59 år. Uddannet agronom og HD i Fin. Tidligere 
forstander på Landbrugsskolen Sjælland i Høng. Ejendomsrådgiver for VKST - Ejendom og Jura i 
Sorø. Medlem af kommunalbestyrelsen i Kalundborg kommune, fmd. For Børn og familieudvalget. 
Bor i Høng. Gift med Laila Lyng Madsen og har 2 voksne børn på hhv. 28 og 25 år. 

 Maria Bruunshøj Toft (bestyrelsesmedlem); Handelslærer i fagene Dansk, kommunikation og 
engelsk på ZBC/Næstved. Cand. mag. Fremmedsproglig virksomhedskommunikation, 
Pædagogikum, Diplommoduler i digitale teknologier, videnskabsteori, voksenundervisning og 
motivationspædagogik.  
45 år, bosiddende i Holme-Olstrup, gift med Martin, mor til Nanna (13 år) og Ida (7 år). 

  

Jørgen Assenholt (bestyrelsesmedlem); Pensioneret lærer, lærer på Høng Efterskole i 31 år frem 
til 2005. Bor i Nordsjælland (Nivaa). 

  

René Jørgensen (bestyrelsesmedlem); Skoleleder på Sydkystens Privatskole i Solrød. 
Læreruddannet i ´89 fra Haslev Seminarium, diverse efteruddannelser som lærer og leder blandt 
andet diplom i ledelse. 
54 år bor i Haslev med Merete, begge børn er flyttet hjemmefra - den ene studerer psykologi på 
SDU den anden økonomi og matematik på CBS. 

  

Jens Lerager (bestyrelsesmedlem); 
Opvokset i Slagelse og har været elev på Høng Efterskolen i 92/93. Jens er uddannet Cand. Scient. Soc. fra 
RUC og efter at have arbejdet i blandt andet DSB og hos Slagelse kommune er han i dag erhvervschef i 
Kalundborgegnens Erhvervsråd, der arbejder med forretningsudvikling og rammevilkår for erhvervslivet. 
Jens er gift med Kamilla og har to drenge på 9 og 12 år. 
Fritiden går med at rode med klassiske biler - uden at der rigtig er nogen af dem der kommer ud at køre. 
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Vibeke Bargfeldt (suppleant); Uddannet lærer. Efterskolelærer i 12 år, dels på Brøderup 
ungdomsskole (1 år) og dels på Haslev Idrætsefterskole (11 år). 
Læst enkeltfag i strategisk kommunikation på Medie- og Journalisthøjskolen. Nuværende stilling er 
som rådgiver indenfor digitale strategier i virksomheden Generaxion. 
Gift og har to børn på 12 og 15 år. 

  

Ida Enghave (suppleant); Til daglig direktør i Just Human, en organisation stiftet af Chris 
MacDonald, som arbejder for at inspirere unge og deres rollemodeller til at passe godt på sig selv 
og hinanden. Forfatter til bøger om børn, trivsel, sundhed og bevægelse. 
Cand.scient med diverse efteruddannelser i ledelse, projektledelse mv. 
43 år, bor i Bagsværd med Christian og to børn Lisa (11 år) og Oskar (9 år). 

  

Tak for at I ville læse med! 

Med venlige hilsner 

  
Flemming Andersen 
Formand / Høng Efterskole 
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