
23. december 2021

Julehilsen fra Høng Efterskole

Den sidste måned har jeg haft bilradioen tunet ind på Soft Jul. Det er en af de mange traditioner

jeg har for at komme i julestemning. En anden er at iføre mig en nissehue fra 1. december. Lige den

tradition er nok mest for at sætte en stemning på skolen, og for at få eleverne til at spille lidt med

på idéen. Hver familie sin juletradition… eller det ved jeg jo ret beset ikke, for vi har jo elever, for

hvem julen er forbundet med familiehygge og elever der oplever, at julen er forbundet med noget

der slet ikke er hyggeligt fordi de er splittet imellem, hvem de skal holde jul sammen med.

Netop derfor har vi juletraditioner på Høng Efterskole. Vi pynter inde som ude med hjerter, stjerner

og kravlenisser i forbindelse med 1. søndag i advent.

Hver aften i december er der en frivillig eller en obligatorisk aktivitet, der har noget med julen at

gøre. I år har der blandt andet været aftener, hvor eleverne har pyntet værelser, lavet

k-gruppe-juledekoration og sunget julesange.
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Den sidste aften holdt vi julefest med and, flæskesteg og risalamande. Alt sammen for at

kompensere lidt for, at eleverne ikke kan være hjemme hos familien i hele december. Julen er jo

hjerternes fest og derfor har vi fået pedellerne til at lave (vist nok) Danmarks største julehjerte…

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

Vi startede året med nedlukning og vi slutter året med nedlukning. Ja, Corona har fyldt rigtig meget

i det forgangne år. Jeg kunne skrive rigtig meget om, hvad vi ikke har fået på grund af nedlukning,

men jeg vil her fokusere på alt det vi har fået i stedet.

Da eleverne kom tilbage på skolen i marts, havde vi fokus på, at eleverne oplevede noget, de ikke

ellers ville have oplevet og at bringe dem sammen igen efter 12 uger adskilt fra hinanden.

Linjefagsturene blev henlagt til Danmark. Vi tog ud fra skolen hver dag, og da vi ikke skulle bruge

penge på flyrejser, var der mulighed for at opleve nogle ting i Danmark, de bestemt ikke har prøvet

før. Som eksempel var Psykologi og livsstil i Horsens Statsfængsel, Global oplevede en Shamanistisk

workshop, Art og design var på Brandts klædefabrik til en workshop: ”Selfie vs. Portræt” og sidst

men ikke mindst var Adventure ude og sejle i den samme type speedbåde, som Frømandskorpset

bruger, på Storebælt med 120 km/t.

Eleverne gav udtryk for, at det havde været en helt vildt god uge med mange oplevelser rigere.

Eksamensperioderne var væsentlig reduceret i år i og med, at eleverne kun skulle op i dansk og

engelsk for 9. kl. vedkommende og dansk og matematik for 10. kl. vedkommende. Det betød, at

der var mere tid til at indhente lidt af det forsømte. Det var dog mest på det sociale, da lærerne

havde formået på bedste vis, at nå pensum i nedlukningsperioden og endda formå at gøre det

interessant og vedkommende på trods af den fysiske afstand.
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Da de sidste eksamener var vel overstået, havde vi planlagt en to dages festival med et væld af

kunstnere, der kom og optrådte på skolen. Der var stillet scene op i hallen og lejet professionelt lyd

og lys og eleverne havde forberedt små temacamps, så det gjorde det ud for en

mini-Roskildefestival. Køkkenet stillede an med rigtig festivalmad og slushice/popcorn ad libitum.

Det blev en festival eleverne med garanti ikke glemmer foreløbig.

Efter sommerferien startede vi op med 127 forventningsfulde elever, der havde glædet sig til 10,

coronafri måneder. Lad mig sige med det samme… vi har kun søde og omsorgsfulde elever (igen) i

år. I de første 4,5 måned har vi fået mange gode oplevelser med forskellige aktiviteter.

I november havde vi en anderledes uge, med fokus på 80’erne, hvor vi der har oplevet dette årti,

gik “down memory lane” og fik flashback til 80’er tøj, teenageværelse og 80’er musik.

Der har også været fester. Vi har været til Oktoberfest med store ølkrus og Hansi Hinterseer,

Halloweenfest med gys og gru og sluttede som skrevet med julefest med alt, hvad der hører til.

Istandsættelser

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

P&R er blevet helt færdig. Det er virkelig blevet et flot resultat. Ud over nye badefaciliteter, der var

yderst påkrævet, har alle værelser fået en total make-over, så hele bygningen nu fremstår helt

tidssvarende.

Lige før sommerferien gik vores håndværkere i gang med at totalrenovere E-bygningen. Det er

ligeledes planen, at vi skal bygge en baderumsbygning til i enden af E. Det er nødvendigt, da vi

udvider antallet af elever i denne bygning.

Uden for har vi fået bygget en shelterplads med plads til til ca. 50 sovende. Vi er i fuld gang med at

få anlagt flere stier og få sat ny udendørsbelysning op. Til foråret bliver basketbanen udvidet, så

man kan spille til to kurve og senere bliver der anlagt ny bålplads med plads til 160 siddende

omkring bålet.
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Status og nye tiltag

Vi har stadig rigtig god søgning og skolen. Alle pladser er fyldt til det kommende år med ca. 50 på

venteliste. Søgningen til 22/23 er også stor. Der er allerede fyldt på Art&design og på de øvrige

linjer er der ganske få pladser tilbage..

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.

Tilbage til Soft jul i bilradioen. I dag var jeg ude og købe ind til julefrokost for min familie på

søndag. Da jeg kørte hjem var det begyndt at sne og pludselig spillede de, måske ikke tilfældigt

Snow i falling med Shaking Stevens:

Snow is falling

all around me

children playing

having fun

it's the season

love and understanding

merry christmas everyone

Den sang blandt mange er med til at bringe mig i julestemning. Jeg håber, at I alle hver især har

jeres julesange, der kan bringe jer i julestemning…

Til slut vil vi ønske jer alle en glædelig jul og et rigtig godt nytår.
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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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