
Høng den 21. april 2021

Referat fra Generalforsamling for Skolekredsen på Høng Efterskole

Dagsorden:

1. Valg af stemmetæller

Forslag: Thomas Østergaard og Sofie Keller Møller

2. Valg af dirigent og referent

Forslag til dirigent: Verner Hansen

Forslag til referent: Sofie Keller Møller

3. Bestyrelsens beretning v/ Bestyrelsesformand Flemming Andersen

Beretningen i år kan let komme til at lyde som en ensidig gentagelse af

beretningen fra sidste år.

Bestyrelsen kan igen i år konkludere at skolen er eftertragtet! Ikke blot er skolen

eftertragtet blandt kommende elever, men skolen er også eftertragtet i diverse

nyhedsmedier – lad mig blot nævne TV2, Berlingske Tidende, Information og

Sjællandske.

Det er dejligt at se at skolen får masser af positiv omtale – mere væsentlig er

egentlig årsagen.

Trivsel, nytænkning og engagement

Vedvarende fokus på både lærernes og elevernes trivsel har taget til i år. Med

ekspresfart er givende projekter sat i søen.

Projekter, der har et stålsat fokus på elevernes mentale trivsel, deres

indlæringsevne og deres fysiske velbefindende er skudt i gang og andre projekter

fastholdes bl.a. i samarbejde med Just Human under overskriften Me &amp; We.

Som bestyrelse er det givende at se hvordan eleverne trives og se helt konkrete

tilfælde med elever, hvis tilværelser tidligere har været præget af angst og

ensomhed - elever, der nu blomstrer og tør stå frem med varme smil og gnist i

deres øjne.

Årsagen findes naturligvis i projekterne, men disse er kun levedygtige fordi der er

et kolossalt engagement og et stort drive blandt alle lærerne og medarbejderne.
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Det virker oprigtigt til, at alle tager ejerskab og kan se værdien af at drive

efterskole på en lidt anden måde end tidligere.

Skolen

Endnu et år er gået hvor der er taget fat i en fortsat istandsættelse og

vedligeholdelse af skolens bygninger.

Som formand var jeg inviteret til en ”åbningsreception” af de nye baderum i

P&amp;R – og sikke nogle fantastiske faciliteter. Flere elever udbrød spontant, at

det var lige som et flot hotel.

Vedligeholdelsen er lagt i hænderne på skolens eget håndværker team. Stor ros

til det flotte arbejde.

Bestyrelsen vil fortsat fremover have et øje for, at bygningsmassen og elevernes

faciliteter skal være moderne og tidssvarende. Det kræver økonomi og til stor

glæde for os alle kan vi heldigvis konstatere, at økonomien på skolen er i orden.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen kigger bagud og fremad! Det er vigtigt at bevare fodfæstet og have

skolens historiske arv med når vi forsøger at forme fremtidens allermest

attraktive efterskole. Vi skal ikke nødvendigvis være den skole med flest elever,

men vi skal bestemt være den skole der er allermest eftertragtet.

Det betyder, at vi som bestyrelse fortsat vil engagere os i skolens strategiske

rammer og sikre, at ledelse, lærere og øvrige medarbejdere har de mest optimale

rammer for forme en hverdag hvor elevernes trivsel og udvikling står øverst på

agendaen.

Vi ser gerne ind i projekter som eksamensfri 10 klasse, fokus på søvn, og et

fortsat engagement i Me &amp; We, der har fokus på tryghed, tillid og sociale

relationer.

Corona

Desværre lider Danmark og resten af verden fortsat under Corona-pandemien.

En uønsket virus, der på alle måde driller og udfordre skolens fantastiske arbejde.

Værre er det dog for eleverne, der måske i flere år har drømt om et unikt

efterskoleår, og igen har måtte se sig hjemsendt til undervisning bag en

computerskærm så umådeligt langt væk fra det stærke fysiske fællesskab.

Heldigvis har både skole og lærere været godt forberedt og har, trods corona,
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skabt gode relationer til eleverne. Sidste år skulle vi lære ny begreber som

selvstudie og hjemmeundervisning, i år er kommet nye begreber til.

Vi har lært at sige PCR-Test, Antigentest (hurtig test), Antistoftest og

Corona-vaccine. De nye begreber indeholder alle en vis form for håb – nemlig at

vi mere og mere kan komme tilbage til en hverdag der ligner den, vi engang

havde.

Tak til personale

Bestyrelsen er meget taknemmelig for personalet på skolen – uanset faggruppe. I

gør en mærkbar forskel for skolen og især for eleverne. Det er tydeligt at mærke

jeres engagement og at I brænder for, at hver enkelt elev stråler og kommer godt

og værdifuldt videre i livet.

Tak til bestyrelsen

Tak til bestyrelsen. Tak for jeres indsatser og de gode møder som jo i år også har

været digitale. Ligesom eleverne glæder vi os til at se skolen og hinanden.

I år sker der en lille generationsudskiftning i bestyrelsen idet Maria Toft, Jens

Lerager ikke modtager genvalg ligesom Ellen Juul ønsker at udtræde af

bestyrelsen. I har, hver især, været en del af et solidt fundament i bestyrelsen og I

kan med stolthed se tilbage på den udvikling I har været med til at skabe for

Høng Efterskole. Tak for jeres indsats.

Forstanderens beretning v/ Forstander Thorkild Specht

Kære Skolekreds-medlemmer
Tak fordi I troligt kommer til generalforsamlingen og fordi vi kan regne med jer
som støtter. I skal vide, at vi værdsætter jeres støtte. 

Endnu et år er gået. Sidste år da vi sad her, var eleverne hjemsendt og vi afholdt
generalforsamling på Zoom… ligesom nu.
Det har været et underligt år, men det har været fyldt med gode oplevelser og
glade efterskoleelever. 
Selv om det har været et specielt år, har vi, efter bedste evne og med stor
entusiasme fra medarbejdernes side, formået at skabe et uforglemmeligt år for
vores elever på de to årgange, 19/20 og 20/21.
Corona er svær at undgå at nævne i en beretning som denne, for det har fyldt
helt vildt og alt, alt for meget for ansatte såvel som elever. Sidste år holdt vi
generalforsamling 28. april og her var elever og lærere stadig hjemsendt. Vi
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anede ikke, om eller hvornår vi ville komme tilbage, men til alt held fik eleverne
lov til at komme tilbage medio maj og havde 6 uger tilbage, som de nød i fulde
drag. Det var en tilbagevenden til 8 personers primærgrupper, der måtte være
tæt sammen. Alle andre skulle de holde min. én meters afstand til. Det var svært,
når nu hele efterskolekonseptet handler om at danne fællesskaber, nære og
tætte venskaber på tværs af normale grupperinger. Heldigvis var det godt vejr og
vi kunne være en del ude og derfor være sammen med flere.
Prøverne var blevet aflyst, så vi kunne nå at indhente en del af det forsømte fra
nedlukningen. Der blev skruet en del op for fællesskabende aktiviteter, for
pensum var nået i alle fag, så eleverne var rustet til ungdomsuddannelserne, der
ventede forude. 
Desværre var vi nødt til at aflyse de udenlandske studieture, men alle linjefag fik
planlagt rigtig interessante studieture med udgangspunkt i at eleverne boede på
skolen og tog ud fra skolen eller havde gæstelærere på skolen.

Denne årgang (20/21) startede op med bogrupper eller primærgrupper på op til
22 elever samlet, der måtte være tæt sammen. Det var en lempelse ift. foråret,
der var tiltrængt ift. det sociale samvær. Det har umiddelbart været lidt lettere at
holde dem i de bogrupper, fordi de startede op med den konstellation…. eller
også har bare oplevet det sådan, fordi vi har været knap så strikse, hvis de ikke
overholdt afstandskravene. Vores tilgang har hele tiden været, at de har fået en
venlig påmindelse om, at de skulle vist ikke være, hvor de var. Det har givet færre
konflikter og det har været rart.
Da vi gik på juleferie, vidste vi, at eleverne ikke kom tilbage lige efter nytår. Vi
vidste bare ikke hvor længe. Denne gang justerede vi skemaet til, så det var til at
være i som elev. De almindelige skoleuger blev jævnligt afbrudt af anderledes
dage eller en hel uge, samtidig med at vi lavede frivillige aftenaktiviteter af meget
forskellig karakter. Vi valgte blandt andet at besøge alle elever en dag, hvor vi
medbragte en goodiebag bla. med nybagt brød og hjemmelavet marmelade og
nutella fra køkkenet. Alle tiltag var med til at eleverne -(og lærerne) overlevede
de 10 uger på Zoom. 

I begge nedlukningsperioder har både pedeller og køkken arbejdet med praktiske
gøremål. Pedellerne med de faste opgaver og køkkenet med oprydnings- og
maleropgaver, så skolen nu fremstår så nymalet som aldrig før.
Nu er eleverne så tilbage. Det var virkelig dejligt at få dem tilbage. En stor del af
eleverne var meget nervøse for, hvordan det ville være at møde de gamle venner
igen. Ville de stadig være der eller havde de fundet nye venner? Alt dette blev
gjort til skamme. De har fundet hinanden igen.
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Midt i nedlukningsperioden skulle vi have været på ski til Sverige. Den tur blev af
gode grunde aflyst. Vi skulle have været på linjefagsstudietur i april. Den flyttede
vi ret tidligt til starten af juni, for at have bedre chance for at kunne komme
afsted. Vi har netop valgt at aflyse den som udenlandstur og i stedet tage på en
fælles tur til et vandrehjem i Vejle. Herfra tager linefagene ud hver dag og laver
de aktiviteter, de har planlagt. Endnu ved vi ikke om vi kan tage afsted, sa
regeringen endnu “anbefaler, at lejrskoler aflyses”. 
De sidste to måneder skal vi afholde to skriftlige og to mundtlige prøver for hhv.
9. og 10. klasse. Ellers vil tiden blive brugt på en masse fællesskabende
aktiviteter, så eleverne slutter med en oplevelse af, at at nok blev en del af året
punkteret, men vi fik lappet slangen igen og kørte videre.

Rekruttering og fastholdelse
Det er med stor glæde, at jeg kan berette, at det går rigtig godt med elevoptage
og fastholdelse af elever. 
Denne årgang var fyldt i september 2019 og vi startede 126 elever medio 2020.
Vi har mistet 6 elever + 2 elever, der stoppede ifm. Coronanedlukningen, da de
havde mistet modet pga. det lange fravær. Vi forventer at resten bliver her og
derfor kan slutte med en fastholdelsesprocent på 95%
Den kommende årgang var fyldt op i september 2020. Der er så stor interesse for
at starte, at vi lige nu har 133 elever til det kommende skoleår, selv om vi satser
på at der falder yderliger 5 elever fra. Bare rolig. Vi har senge til alle…
Igen i år har personalet ydet en ekstraordinær stor indsats for at eleverne trives.
Det ses klart og tydeligt i vores fastholdelsesprocent og vores evalueringer fra
eleverne. Vores tiltag ift. elevsamtaler og opfølgning på elever, der umiddelbart
ikke trives, har i den grad båret frugt.

Danmarks første efterskole...
Der tager unges søvnmønstre alvorligt, er en realitet. Det er nemlig Høng
Efterskole. Siden efteråret, hvor vi kørte to forsøgsuger med sengetider kl. 23,
med aflevering af mobiler og PCer og undervisningsstart kl. 9.15, har vi besluttet,
at vi fra eleverne vendte tilbage efter nedlukning, at det skal permanent.
Fra næste skoleår starter vi skoleåret med denne døgnrytme og ser meget frem
til at opleve den afledte effekt over et helt år. Søvnprojektet er en direkte udløber
af trivselsprojektet Me&We, der er et samarbejde ml, Efterskoleforeningen, Just
Human og MaryFonden.
Allerede nu ser vi friskere elever, der er mere undervisningsparate og klare i
deres hoveder fra dagens begyndelse.

Bygninger og ombygninger
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Der har været gang i byggeriet… igen i år. 
Pedellerne har koncentreret sig om at få P&R færdige og det lykkedes. P-gangen
blev indviet med promt og pragt med tale af formand Flemming Andersen en
dejlig dag i sensommeren og med det store pølsebord arrangeret af køkkenet.
R-gangen blev færdig som eleverne vendte tilbage efter hjemsendelsen. Vi har
virkelig fået nogle flotte, indbydende og tidsvarende badeværelser og værelser,
som nu har fået en standard, vi kan være bekendt, når vi viser kommende elever
rundt på skolen.
Som tidligere omtalt, har køkkenet været med til at male på skolen under
nedlukningen. Vi har fået istandsat alle klasseværelser og fået opsat ny belysning.
De er blevet virkelig flotte. Baderummene og fitnesslokalet er blevet shinet op,
men det var også tiltrængt. 
Efter påske påbegyndte pedellerne renovering og sammenlægning af værelser i
E-bygningen, men det er vel også den bygning, der fremstår mest slidt.
Færdiggørelsen af denne renovering forventes færdig i begyndelsen af 2022.

Fremtiden/krystalkuglen: 
Vi vil være førstevalget… og det er vi stadig...
Derfor skal vi fortsat, som jeg beskrev ovenfor, have attraktive faciliteter og en
profil og kompetente medarbejdere for at vi bliver tilvalgt. 
på bygningssiden har vi igangsat arbejdet med projetering af en ny
værkstedsbygning og ekstra badefaciliteter til E-bygningen. Bestyrelsen har
godkendt den økonomiske ramme på ca. 3,2 millioner.
Værkstedsbygningen er nødvendig, da pedellerne har materialer og værktøj
stående 6-7 forskellige steder på skolen. Derudover påregner vi at inddrage det
nuværende pedelværksted til undervisningslokaler ifm. at vi skal udvide elevtallet
i 2023.
I forbindelse med renoveringen af E-bygningen, får vi flere elever i huset og
derfor kommer der til at mangle baderum. De bygges i forlængelse af bygningen
mod Privatskolen.

På den pædagogiske front starter vi en prøvefri 10. klasse op i det kommende
skoleår 21/22. Vi har afholdt virtuelt informationsmøde i forrige uge og allerede
nu har vi mere end 20 elever tilmeldt denne klasse.

En ting er helt sikkert. Høng Efterskole står aldrig stille. Vi nyder det og vi glæder
os til at gå på arbejde på en skole, hvor dagene aldrig er ens...

Til sidst en TAK til alle ansatte. 
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I det forgangne år har vi sagt farvel til: 
● Lærervikar Ida Marie Rasmussen
● Lærer Michael Søndergaard
● Lærer Rikke Østergaard
● Administrativ medarbejder Hanne Svendsen
● Pedelmedhjælper Jimmi Petersen

Til gengæld har vi taget imod:
● Rengøringsmedhjælp Karina Hartmann Simonsen
● Pedel og maler André Knudsen 
● Lærer Ida Marie Rasmussen
● Lærer Morten Frydkær
● Årsvikar Amalie Donbæk
● Timelærer Mette Høst

Til slut vil jeg gerne sende en stor tak til hele personalet for igen at udvise
udpræget tålmodighed i de mange forandringer, der har pågået i det forgangne
år, ikke mindst her under Coronakrisen. Det er godt at have en solid
medarbejdergruppe, der arbejder selvstændigt i en omskiftelig hverdag. Tak til
jer alle.

Også tak til bestyrelsen for samarbejdet det seneste år. Tak for opbakning til de
opgaver og udfordringer der har ligget og ligger foran os. 
Jeg glæder mig til mange gode strategiske og værdimæssige drøftelser med jer i
de kommende år.

Beretningerne godkendes på generalforsamlingen

4. Godkendelse af det reviderede regnskab v/ Forretningsfører Nellie Bradsted

Regnskabet blev gennemgået

Skolens resultatopgørelse for 2020 udviser et resultat på DKK 1.483.293 og

balancen udviser pr. 31.12.20 en egenkapital på DKK 15.779.235.

Regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen

5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag
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6. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr (Forslag: 0,- kr)

Forslaget blev fremlagt af Formand Flemming Andersen

Bestyrelsens forslag blev vedtaget

7. Valg af 4+1 bestyrelsesmedlem og suppleanter.

På valg er:

René Jørgensen, Maria Toft (valgt for et år), Jens Lerager og Flemming

Andersen.

Flemming Andersen og René Jørgensen modtager genvalg.

Maria Toft og Jens Lerager modtager ikke genvalg.

Ellen Juul ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Maren Ottar Hessner, Ida Enghave og Vibeke Bargfeldt stiller op til

bestyrelsen. Én vælges for ét år og to vælges for 2 år.

Ovenstående er valgt til bestyrelsen:

Ida Enghave vælges til bestyrelsen for ét år

Maren Ottar Hessner og Vibeke Bargfeldt vælges for to år

1. suppleant: Ellen Juul

2. suppleant: Maria Toft

Ovenstående er valgt til bestyrelsen på generalforsamlingen

8. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller Beierholm til at fortsætte som skolens revisor

Ovenstående indstilling blev vedtaget af generalforsamlingen

9. Eventuelt
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