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Jens Knudsen. 2 

At et 10. skole år på efterskole er noget særligt og et boost til resten af livet , ved vi, der er en del af 3 

efterskoleformen godt. Efterskolerne koster staten ca. 3 mia. og forældrene  ca. 1 mia. At vi er pengene 4 

værd, ved vi godt. At det  til stadighed er nødvendigt og værd , at forklare og forfægte værdien af 10. 5 

årgang på efterskole, overfor det politiske system ved vi også godt. At der skal målbare værdier til for, at 6 

trænge igennem ved vi godt, derfor har 7 

Efterskoleforeningen fået foretaget en undersøgelse , omfattende 1,4 mio. skoleelever, der i perioden 8 

1995-2015 har afsluttet grundskolen. Den viser, at godt 25% har gået på en almen efterskole. 9 

Undersøgelsen er foretaget for, at afdække de uddannelsesmæssige effekter, der er af et efterskoleophold. 10 

Sammenlignet med elever fra folkeskolens 9. klasse, der går direkte videre i en ungdomsuddannelse, har 11 

elever fra efterskolens 10. klasse 11% højere sandsynlighed for, at have gennemført en 12 

ungdomsuddannelse efter 5 år. De har 16% mindre sandsynlighed for, at afbryde gymnasiet og 11% mindre 13 

sandsynlighed  for, at afbryde en erhvervsuddannelse. Endelig er der 31% mindre sandsynlighed for, at de 14 

hverken har været i  15 

gang med eller gennemført en ungdomsuddannelse efter 6 år. 16 

 17 

Der er da også stadig stigende søgning til trods for, at prisen for et efterskoleophold er steget i takt med 18 

stagnerende statstilskud og skolernes øgede krav til selvfinansiering grundet kreditinstitutionernes 19 

tilbageholdenhed. 20 

I indeværende år er ugeprisen på STEVNS på 2195 + rejser.  landsgennemsnittet er 2230 kr.( fra 1800-3000) 21 

Vi sigter efter , at ligge på gennemsnittet. Kravet til egenbetalingen efter statstilskud er i 2016 er 1300,-22 

/uge. Det er en stigning siden 2012 på over 20%.Mere for høje hustandsindkomster og mindre for lave 23 

husstandsindkomster.  24 

Efterskoleforeningen har lanceret begrebet ”Hele Danmarks efterskole” med tanke på, at alle skal have 25 

mulighed for et efterskoleophold. På foreningens årsmøde er vedtaget et socialt charter. Bl.a. efter 26 

politiske antydninger af, at efterskolerne skummer fløden .Skolerne skal tage ansvar overfor udsatte elever 27 

og elever fra hjem hvor midlerne er små. Der tages forskellige initiativer for, at imødekomme behovene hos 28 

de 10-15% af eleverne det drejer sig om, det er initiativer jeg kan have meget sympati for, men desværre 29 

har det nærmest religiøs karakter blandt nogle af de 243 efterskoler. Der er hos en række mindre skoler en 30 

opfattelse af, at vi på de mellemstore og større skoler ikke påtager os ansvar og ikke magter opgaven i 31 

samme grad som de små, hvilket efter deres opfattelse betinger et højere statstilskud til de mindre skoler. 32 

Det er min holdning, at man ikke skal belønnes særligt for, at være lille, men alene hvis man yder og gør en 33 

særlig indsats som efterskole og ikke som en ”social pædagogisk institution” , der kan misbruges af 34 

kommunerne, som et billigt alternativ for anbragte elever. 35 

 36 

Det er min holdning og overbevisning, at skal vi være Hele danmarks efterskole, skal vi huske, at holde fast i 37 

og bevare et fokus på den brede elevgruppe. Det er den gruppe, der har gjort efterskoleformen til det den 38 

er i dag, i modsætning til da jeg selv var på efterskole for 50 år siden, hvor det var ”de dumme” , det man i 39 

dag kalder ”ikke uddannelsesparate” og dem fra landet der søgte efterskolen. 40 



 Efterskoleformen eksisterer ikke fordi vi er en nødvendighed i snæver politisk-statslig forstand. Vi 41 

eksisterer fordi vi er en ”folkelig sag”, fordi næsten 30.000 familier årligt vælger os. 42 

På STEVNS er vi bevidste om, at vi har sociale forpligtigelser, men vi er ligeså bevidste om, at vi skal være 43 

skole for den brede elevgruppe og vi skal være et attraktivt tilbud for den gruppe, der ikke har efterskole 44 

kendskab, som tradition, men måske har tradition for et udlandsophold, der oven i købet, måske endda er 45 

billigere for forældrene grundet en indkomst i den høje ende og dermed mindre elevstøtte. 46 

Udmøntningen af statstilskuddet vil i det kommende år blive underlagt en grundig forarbejdning, som kan 47 

ende i en øget nuancering af fordelingen mellem indtægtsgrupper, skoletyper og skolestørrelser. 48 

 49 

Skolestørrelsen er et evigt debatemne. Den gennemsnitlige størrelse er vokset de seneste 10 år ,med ca. 40 50 

elever. Det skyldes dels økonomisk optimering af driften, men også et behov for en optimering af 51 

grundlaget og  mulighederne der kan tilbydes eleverne . 52 

 53 

STEVNS er også vokset i perioden af selvsamme årsager. Vi har ikke udvidet bare for, at blive større, men 54 

for at blive bedre. Når optimering af skolens tilbud og muligheder har kunnet styrkes ved optagelse af et 55 

par ekstra elever, har vi gjort det. Det handler om, at have muskler til, at løfte de opgaver og tilbud vi gerne 56 

vil. Det gælder både økonomisk og pædagogisk. Derfor er min tilgang heller ikke en fastlåst holdning til, at 57 

STEVNS ikke må blive større, men at STEVNS hele tiden tilpasser sig  tiden og tidens krav med udgangspunkt 58 

i vores værdier og værdigrundlag.    59 

 60 

Efterskoleformen er fortsat udfordret, ikke mindst 10. klasse. Ud af de ca. 28.000 elever der er på en årgang 61 

er det ca. 18.000 elever der går i 10. klasse. Ca. 9000 går i 8. og 9. klasse. og er derfor en del af grundskolen, 62 

det er 10. klasse ikke og betragtes af nogle som overflødig. 63 

Senest har DI påskedag været fremme igen. For at finansiere deres bud på fremtidens robotteknologi og 64 

investering i kunstig intelligens foreslås det, at målrette 10. klasse alene til de ikke uddannelses parate, så 65 

de unge kan komme hurtigere igennem uddannelses systemet. 66 

DA er mere moderate, de foreslår 10. årgang som forberedelse til de faglige skoler, og nævner ikke 10. 67 

klasse. Der er en del taktik i det . Di har flertallet i DA`s bestyrelse. 68 

Forslagene kommer forud for regeringens udspil om fremtidens ungdomsuddannelser og adgangen til dem. 69 

Forslaget fremsættes med baggrund i et ekspertudvalg, der har arbejdet i et års tid og i øvrigt har haft i 70 

opdrag, at efterskolens 10. klasse i modsætning til folkeskolens, ikke skulle indgå i arbejdet. De forskellige 71 

forslag strider direkte imod den undersøgelse jeg refererede til i begyndelsen, som efterskoleforeningen 72 

har foretaget. Jeg oplever vi er ”fredet” med den nuværende regering, men hvor længe varer det? 73 

Efterskolens 10. klasse , som vi kender den er fortsat udfordret. Jeg tror vi alvorligt skal tænke i om 74 

10.årgang nødvendigvis er synonym med 10.klasse. for mig er det vigtigste, at ALLE unge får mulighed for 75 

det dannelses og værdi boost 10. årgang på efterskole giver.  76 

Når vi i efterskolen ønsker, at være begyndelsen til ungdomsuddannelsen og ikke afslutningen på 77 

grundskolen ,skal vi finde et andet navn end 10.klasse. 78 

 79 

 På STEVNS er vi opmærksomme på og søger at være på forkant med de udfordringer, der venter på os. 80 

Som nogle husker skrinlagde vi  med blødende hjerte, sidste år projektet om 1.g på STEVNS 81 

Kostgymnasium. 82 



Når vi nu oplever, at 50 elever fra stevns/fakse området ikke kan komme ind på Køge Gymnasium , havde 83 

der måske alligevel været grundlag for ideen, men det var jo alene 1. g. vi ville tilbyde, som en integreret 84 

del af efterskolemiljøet, men hvem ved hvad der sker. 85 

 86 

VI kan tilbyde Køge Gymnasium lokaler til en filial. Eller hvis der er innovative folk, der har mod på, at starte 87 

et privat gymnasium er vi klar til en drøftelse af mulighederne. 88 

 89 

Vi har i det forløbne år arbejdet med et Højskole projekt, som indtil videre ligger i skuffen. Vi tror på, at der 90 

kan skabes basis for en almen højskole  på STEVNS. Den største hindring er økonomi. Der stilles 91 

overordentlig høje krav til bo faciliteterne. Men projektet ligger klar og grundtankerne er gjort, hvis STEVNS 92 

bliver udfordret på det vi er gode til nemlig, at lave god efterskole. Men selv med en fuld skole næste år og 93 

god søgning fremadrettet mener vi det er rettidig omhu, hele tiden at tænke nyt og være omstillingsparat. 94 

 95 

Derfor har vi i samarbejde med Køge Handelsskole yderligere et projekt klar, som vi kan kalde STEVNS 96 

BUISNESS. Projektet ligger lige nu til endelig godkendelse i UM, som et forsøgsprojekt for ca. 200 elever fra 97 

6 skoler. Vi håber, at blive en af de seks. 98 

Det handler om, at tilbyde 1. halvdel af grundforløb 1 for EUD/EUX elever. Det særlige er bl.a. at vi får lov 99 

til, at sprede de 20 uger grundforløb 1 normalt varer ud over vores 42 uger og kombinere det i efterskolen 100 

som en yderligere studieretning i tæt samarbejde med handelsskolen. Der er en del uafklaret økonomi, som 101 

først kan endelig afklares når godkendelsen foreligger. Forventningen er naturligvis, at tiltrække elever, der 102 

ellers ikke ville vælge et efterskole ophold. 103 

Samtidig ser vi et samarbejde med handelsskolen, som en styrkelse af vores muligheder til elever på vej i en 104 

ungdomsuddannelse. 105 

 106 

Vi har i det forløbne år med Merete i spidsen afsøgt mulighederne for, at tiltrække primært danske elever 107 

fra udlandet. Samtidig er 10. klasse på en dansk efterskole efter særlige retnings linjer adgangs givende til 108 

gymnasier i Slesvig.  109 

Merete vil orientere om mulighederne. 110 

 111 

I det kommende år, skal vi atter have fokus på vores skolekreds, der er plads til yderligere medlemmer. 112 

Måske er det også tid, at genoplive elevforeningen. Det ser vi på. 113 

 114 

På boestofteskolen tilbyder vi foreninger og andre husly mod betaling af forbrugsomkostninger. Det går 115 

stadig lidt langsomt, selvom det er billigt er økonomien en udfordring for mindre foreninger. Det kunne 116 

være interessant, hvis der kan skaffes økonomi til en form for kulturcenter. Det er så en opfordring:! 117 

 118 

1.juni overtager Gymnastikefterskolen STEVNS selv brugen af det er i daglig tale kaldes ”Dagskolen” 119 

og ”den kommunale ungdomsskole”. 120 

Pt. Er der overvejelser om, at flytte en større del af undervisningen derover og udnytte mulighederne 121 

for skabelse af et unikt studiemiljø. 122 

 123 

Ungdomsskolens lokaler vil kunne danne ramme om et spændende lejrskolekoncept, for såvel 124 

matematik-, som fodbold-, eller gymnastiklejrskoler. 125 



 126 

Dette er tanker, der tager sit udgangspunkt i en veldrevet og vel renommeret efterskole. Der er 127 

opmærksomhed, forventning og respekt om skolen og eleverne, når de kommer rundt i landet  til 128 

opvisninger og gymnastikshows, samtidig med, at skolen udmærker sig i den bedste ende på det 129 

boglige område. 130 

 131 

STEVNS er en skole, der er tro mod sit værdigrundlag og udlever det. 132 

 133 

Bestyrelsen vil gerne rette en tak til ledelsen med forstanderen i spidsen og alle medarbejdere. Tak for 134 

samarbejdet og tillykke til STEVNS.      135 


