
 

 

 

 

23. december 2020 

 

Julehilsen fra Høng Efterskole 

Eleverne er sendt hjem på juleferie, julefreden er ved at sænke sig over skolen.  Der er tomt, der 

mangler noget… eleverne og de ansatte, men vi ved, at de snart vender tilbage og giver skolen det 

liv tilbage, som den er beregnet til. For et par dage siden fik vi beskeden om, at alle skoler skulle 

lukke ned og først vende tilbage den 3. januar. Det havde ikke den store betydning for os, for vi 

havde planlagt at holde juleferie fra den 18. december til den 2. januar. Eleverne ville derfor få et 

par ekstra dage hjemme med virtuel undervisning. Et par timer senere kom beskeden om, at vi 

måtte vente med at tage eleverne tilbage til den 10. januar. Det er vi glade for, for det betyder, at 

alle elever kan nå at blive testet for Covid-19, inden de vender tilbage efter en nytårsaften, hvor 

det er svært at holde sig til den familiære sfære. Dermed er der større chance, for at vi kan undgå 

at få smitten ind på skolen.  

Det har i sandhed været et meget anderledes år på Høng Efterskole. Vi har indtil nu været 

forskånet for én eneste smittet elev eller ansat. Det er vi virkelig taknemmelige for.  

Mere om Covid-19 og konsekvenserne af det senere i dette julebrev, for vi kan vist ikke komme 

uden om det, når vi skal beskrive året, der er gået. 
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Mens jeg sidder og skriver dette julebrev, ser jeg på min adventskrans og lytter til Knas&Quiz på 

P4. Der er flere, der har spurgt til, om det program stadig sendes, og ja, det gør det. Det er ikke 

helt det samme, som da jeg var ung. Dengang var det Jørn Hjorting, Hjalmar Havelund og Ann Britt 

Mathiesen, der repræsenterede hver sin landsdel. Der var noget trygt og kendt ved det program 

op til jul. Der var Quiz, julemusik og masser af julestemning. Det var den perfekte start på en 

juleaften sammen med familien, dem man var trygge ved og som man kendte. Der var ikke mange 

overraskelser og ukendt i det.  

 

I denne Corona-tid er mange ting forandret. Der er ting vi ikke kan og må. Ja, vi kan ikke rejse på 

ferie, vi kan ikke undervise på helt samme måde som vi kunne pre-Corona, men det sværeste er, 

at vi ikke kan være tæt sammen, og kramme dem vi holder af… vores venner og vores nærmeste 

udsatte. Selvom vores nuværende elever ikke har været vant til andet, så ved de og oplever de i 

dagligdagen, at det de har allermest lyst til, nemlig at være sammen på kryds og tværs, er 

begrænset til de 20 venner, de er i bogruppe. De kan ikke bare være sammen på gode venners 

værelser, hvis de er i en anden bogruppe. De spiser i to hold, så det vi har hyldet så meget 

tidligere, at spise alle måltider sammen som én gruppe og have kontaktlæreren helt tæt på ved 

bordet, det er ændret. Der er stor værdi i fælles måltider. Det er ikke alle, der har været vant til 

det hjemmefra i en travl hverdag, hvor det hele skal afstemmes med, hvem der er hjemme 

hvornår pga. arbejde, fritidsinteresser mv. 

Alt det vi har ændret på, for at drive efterskole i denne Coronatid, skal vi forvente løber langt inde 

i 2021 og ihvertfald til efter dette skoleår er slut. Det er sandelig et anderledes skoleår, med 

begrænsninger, men det giver også mange nye muligheder. 

 

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. 
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Oplevelserne 

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

Efterskole i 2020. 

 

Da året var helt nyt, var vi nok klar over, at der var noget, der hed Corona. Det første tilfælde blev 

konstateret den 20. januar i Kina, altså tre dage efter at vi tog på den årlige skilejrskole til Østrig. 

Der var vi lykkeligt uvidendende om, hvad der ventede os efterfølgende.  

Den 17. januar tog vi vanen tro til Dorfgastein på skilejrskole med alle vores elever.  

Skilejrskolen er et af årets helt store højdepunkter. Vi har været der en del gange og kender 

stedet. 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. 

 

Den efterfølgende måned blev det alvorligt, efter at den første dansker blev konstateret smittet 

den 27. februar. En del af de ansatte skulle have været til Efterskoleforeningens Årsmøde på 

Nyborg Strand den første weekend i marts med 1200 engagerede efterskolefolk. Et af de helt store 
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højdepunkter, hvor vi møder venner og hygger os med hinanden, mens vi bliver opdateret på 

efterskoleverdenen. Flere var kørt og jeg selv var på vej til at køre, da vi fik beskeden om, at 

årsmødet var aflyst, da vi ville være flere end de 1000 personer, der var sat restriktion på.  

 

Den 11. marts var jeg ude og fortælle om efterskolen i en lokal forening, da en af deltagerne kom 

og fortalte, at alle skoleelever skulle hjemsendes, heriblandt efterskoleeleverne. Jeg hastede hjem 

på skolen, hvor alle eleverne havde været samlet til pressemøde med statsministeren. Det er vist 

én af de dage, vi vil huske resten af vores liv… måske ikke på linje med angrebet på World Trade 

Center, men alligevel en oplevelse, der har printet sig ind i manges hukommelse.  

Efter et par timers undervisning, hovedrengøring og middag blev eleverne sendt hjem. På det 

tidspunkt var det kun en hjemsendelse i 14 dage, men man kunne godt mærke på eleverne, at der 

var en del nervøsitet over det. Hvor aftenens meddelelse udløste nærmest eufori med udsigten til 

14 dages “ferie” var den nu afløst af en usikkerhed over, hvornår de skulle se deres venner igen. 

Det skulle vise sig, at vare i 9 uger! 

 

Den fysiske undervisning blev afløst af virtuel undervisning. Det var nyt for os alle og med nogle 

hektiske dage fandt det hele et leje, hvor både ansatte og elever kunne være i det. Da vi kun havde 

14 dages perspektiv og hjemsendelsen blev forlænget gang på gang, måtte vi også korrigere flere 

gange og lægge anderledes aktiviteter ind for at bryde den lidt trivielle hverdag med mange timer 

foran skærmen. I dagene op til påske lavede vi dyster i k-grupperne, hvor familierne skulle løse 

forskellige opgaver sammen mod de øvrige familier.  

 

I maj fik vi endelig beskeden om, at eleverne måtte vende tilbage til skolen. Vi var meget spændte 

på, om de kunne være i de nye restriktioner. Det gik over al forventning, for eleverne vidste, at det 

var en præmis for at være på skolen… afstand, sprit og host i ærmet.  

Linjefagsstudieturene var forlængst aflyst, så de blev afløst af dagsaktiviteter på linjefagene. Der 

var mange kreative aktiviteter i relation til linjefagene. Når det ikke kunne lade sig gøre, at rejse 

udenlands, var det et godt alternativ. 

 

Efterskoleåret sluttede rigtig fint, selvom det var lidt mærkeligt at sige farvel til eleverne uden 

kram og nærhed. Der er ikke tvivl om, at det vil være et år eleverne husker! 

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. 

 

Dette skoleår startede op med lige knap så stramme restriktioner. Vi måtte for eksempel være op 

til 30 i bogrupperne nu mod 8 før ferien. Det gjorde, at vi kunne lave nogle flere ting i lidt større 
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grupper, men der er stadig aktiviteter, vi har måtte justere på, for at de kunne lade sig gøre. For 

eksempel blev den årlige Tur i det blå, der tidligere har været med overnatning, kun en éndags tur.  

Alle 10. klasseseleverne skulle i brobygning på forskellige ungdomsuddannelser i oktober. En 

beslutning ministeriet fastholdte på trods af et højt smittetryk og 20000 efterskoleelever, der 

skulle blandes med elever på de forskellige ungdomsuddannelser. Det blev gennemført den første 

dag og derefter aflyst. Det var vi glade for, særligt fordi der var 10 af vores elever, der måtte i 

karantæne, da der var smittede elever på de gymnasium, de havde været på. 

 

I november havde vi alternativ uge med mange forskelligartede aktiviteter. En spændende uge, 

hvor eleverne fik udfordret deres grundantagelser… for eksempel “om det er sundt at dyrke 

motion”... 

 

På trods af et forøget smittetryk i december fik vi lov til at slutte året af med en dejlig julefest med 

flæskesteg, and, brunkartofler, rødkål og ris ala mande. Desværre måtte vi undvære dansen om 

juletræet. Nu er eleverne sendt på juleferie, foreløbig frem til den 10. januar og vi har haft et helt 

coronafrit år på Høng Efterskole. 

 

 

Istandsættelser 

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

I november kunne vi endelig tage P-gangens nye baderum i brug til stor begejstring for eleverne. 

Badefaciliteterne har virkelig været brugt og der har været for få bade til de 26 elever, der nu bor 

på hver gang. Derfor var det tiltrængt. Vi indviede baderummene bla. med tale af skolens formand 

og med pølser og kartoffelsalat til alle. En dejlig dag, vi har set frem til i lang tid. R-gangens 

baderum forventes klar i slutningen af februar. Sideløbende med udbygningen af badefaciliteterne 

har pedellerne totalrenoveret alle værelser på begge gange og gangarealerne på samme. Det har 

virkelig højnet standarden. De er faktisk blevet som nye og gangen er nu meget attraktiv at flytte 

ind på. 

 

Vi har en del håndværkere og pedeller ansat, så for at de ikke render oven i hinanden, har vi 

renoveret Gules badeværelse og er gået i gang med renoveringen af E… både elevværelser og 

badefaciliteter. Det bliver det kommende års store ombygningsprojekt.  

 

Høng Efterskole 
Tranevej 15A 

4270 Høng 
T: +45 5885 2005 

M: skolen@hoengefterskole.dk 
ww.hoengefterskole.dk 

mailto:skolen@hoengefterskole.dk


 

 

 

 

Status og nye tiltag 

Skolen er fyldt til det kommende skoleår. Vi har fået et begrænset antal 9. klasseselever og har 

derfor valgt at nedlægge 9. klasse i det kommende skoleår. Der er en dalende interesse for 9. 

klasse, så vi tager bestik af tilmeldingerne til 22/23 før vi tager stilling til, om det skal være en 

permanent nedlæggelse af 9. klasse på Høng Efterskole. 

 

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 
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