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 2 

Sidste år sluttede jeg beretningen med en meddelesen om, at bestyrelse og ledelse arbejdede 3 

målrettet mod oprettelse af et kostgymnasie som en del af en kombineret skole og forventet 4 

opstart 2017. 5 

Nu kan jeg så fortsætte hvor jeg sluttede med, at meddele at vi efter yderligere undersøgelser og 6 

grundige og lidt svære overvejelser har skrinlagt projektet. Ikke fordi det ikke var en god ide` og 7 

ikke fordi vi frygtede for økonomien, og dybest set heller ikke fordi vi ikke troede der ville komme 8 

elever, men primært nok fordi vi havde betænkeligheder ved, at lykkes med at forene og integrere 9 

to så forskellige kulturer i en fælles hverdag, hvilket var hele hovedideen.  10 

Det er ingen hemmelighed, at beslutningen efterlod os med en vis tomhed, men absolut ikke med 11 

et tomrum. 12 

Vi har en fantastisk efterskole, der står stor respekt omkring. Vi arbejder fortsat hen imod, at få 13 

endnu mere af den. At få endnu mere ind i den og få endnu mere ud af den, både ved, at videre 14 

udvikle de tilbud vi har og tænke i nye tilbud, der kan omsætte vores hovedsigte: Livsoplysning, 15 

folkelig oplysning og demokratisk  dannelse. 16 

 17 

Vi har holdt et lille seminar sammen med vores medarbejdere, hvor alle kunne få lejlighed til at 18 

byde ind, der kom mange gode bud til udvikling af skolens nuværende tilbud og skolens hverdag, 19 

men i mindre grad bud på nye tiltag. Det er nok meget naturligt for det går jo godt. 20 

Vi ved alle godt, at det er i gode tider man skal forberede sig på, at de måske ikke varer evigt. 21 

 22 

Efterskolernes succes medfører samtidig en politisk opmærksomhed specielt omkring 10. klasse. 23 

Om vi er pengene værd. Om vi som den store skoleform vi udgør påtager os de sociale 24 

forpligtigelser, der kan forventes. Om vores elever har mindre frafald på ungdomsuddannelserne. 25 

Og meget mere. Det betyder, at der er kronede tider for div. Undersøgelses bureauer og 26 

institutter. Man måler og vurderer på alverdens parametre, ikke fordi man dermed bliver meget 27 

klogere, men fordi man kan. Hvis man vil høres skal man stille op med tal, målinger og statistikker. 28 

Sund fornuft alene rækker ikke. 29 

 30 

Forleden var vi vidne til en undersøgelse, der i pressen gav folkeskolens 10. klasse  en 31 

overordentlig negativ omtale. 32 

Samtidig sidder vi i efterskoleforeningen med en rapport fra Damvad, der peger i stik modsat 33 

retning hvad angår efterskolernes 10.klasse. 70 pct. Udtrykker, at efterskolen har givet lyst til at 34 

lære nye ting. 60 pct. Er blevet mere sikre i deres uddannelsesvalg medens de gik på efterskole. En 35 

endnu ikke offentliggjort undersøgelse vil vise, at elever der har gået på efterskole er mere aktive i 36 

frivillig Danmark og foreningsliv.  37 

 38 

Ministeren har bebudet en mulig ny undersøgelse af 10. klasse. Jow-jow. 39 

 40 

Nu skal vi jo ikke gøre os bedre end vi er. Når vi skal forsøge, at skabe nye muligheder og tilbud for, 41 

at tiltrække elever skeler vi da også til div. Undersøgelser. Hvad er det de unge går efter, hvad er 42 

det forældrene går efter 0g hvad er deres forventning til udbytte af et efterskoleophold. 43 

90 pct. Af eleverne går efter, at udvikle sig personligt og socialt, møde nye venner og dyrke deres 44 

interesse. Pigerne vil gerne have styrket deres selvtillid, en anden undersøgelse vil vise, at 45 



efterskolen hjælper især drengene til et stærkere socialt netværk. Fælles er, at de går efter et fedt 46 

år i gode rammer sammen med spændende kammerater 47 

 48 

Spørger vi forældrene går 70 pct. Af forældrene efter Dannelse. Når så stor en del siger dannelse 49 

kan det godt give anledning til en forståelse af ordet, specielt når det nu ikke altid er noget de har 50 

med hjemmefra. 51 

Er det dannelse til livet? Dannelse der handler om livsdannelse, at håndtere livet med rod i 52 

tradition, historie og kultur. Alt sammen noget bagudrettet som danner fundament for det 53 

fremadrettede.? 54 

Det kan efterskolen gøre og gøre det godt. 55 

 56 

Eller lægger man mere nyttigværdi i begrebet? Som det fremlægges i forslaget til ny 57 

gy asierefor , hvor a  opererer ed ” oder e al e da else” so  nærmere ud myntes i 58 

og fortolkes som kompetencer. Men så handler det vel ikke om dannelse , men om at danne.? 59 

Måske endda uddannelse? 60 

 61 

Det vigtigste er, at de unge kommer og  får efterskoleoplevelsen. Helst på Stevns. 62 

Efterskolefore i ge  ha  la eret ”Hele Da arks efterskole”. Det har a  gjort i erke delse af, 63 

at der er en stor gruppe elever der af økonomiske, sociale eller kulturelle årsager ikke vælger eller 64 

har mulighed for , at vælge et efterskoleophold. 65 

På årsmødet i marts vedtog man et charter , hvorefter den enkelte efterskole redegør for hvilke 66 

tiltag man gør for, at tage socialt ansvar og række ud efter den elevgruppe. 67 

Et element til hjælp alle efterskoler pt. Har indeholdt i statstilskuddet er et tilskud til: særlig 68 

supplerende elevstøtte, på ca. 1100,- kr. pr. elev der kan/skal bruges til forældre med særlige 69 

behov udover den alm. Elevstøtte. F.eks. enlige forældre eller pludselig opstået økonomisk kaos 70 

under barnets skoleophold. 71 

 72 

De økonomiske forhold for efterskolerne er, som alle andre steder under pres. Også vi rammes af 73 

omprioriteringsbidraget i finanslov 2016. Det er 2 pct. I 2016 stigende med 2 pct. Pr år op til 8 pct. 74 

Nu tager vi et år af gangen, meget kan ske. Konsekvensen for Stevns er sammenlagt med andre 75 

ændringer i tilskuddet en reduktion i 2016 på ca. 200.000,- derudover ligger der en 76 

dispositionsbegrænsning det er et begreb, der er indført, så staten kan trække yderligere i 77 

tilskuddet, midt i finansåret, hvis der er et regneark, der viser en mulig besparelse gennem statens 78 

indkøbsforening. Det er en form for negativ julegave i december. 79 

 80 

Der stilles altså fortsat krav om god skole og god økonomi, hvis Stevns fortsat skal markere sig i 81 

efterskoleverdenen. Det skal vi og det gør vi. 82 

 83 

Vi skal allerede fra første bestyrelsesmøde efter generalforsamling i gang med, at finde områder 84 

og muligheder der kan styrke skolens position. 85 

 86 

Er der muligheder i også, at tilbyde prøvefri 10. klasse 87 

 88 

Vi er i gang med undersøgelser omkring danske børn fra andre lande. (Merethe vil orientere om 89 

det) 90 



 91 

Vi er opmærksomme på mulighederne i, at Um i Kiel nu har godkendt, at 10. klasse på en dansk 92 

efterskole giver adgang til gymnasierne i Slesvig-Holsten. Der er vel også gymnastik interesserede i 93 

Slesvig-Holsten, så mon ikke vi skal have et par opvisninger der?  94 

 95 

Vi er opmærksomme på, at hvis forslaget til gymnasiereform bliver vedtaget i en eller anden form, 96 

hvor optagelses kravet bliver højnet og dannelses delen udvandet, vil det give nye muligheder og 97 

forventninger til efterskolens 10. klasse. 98 

 99 

Vi skal afdække om der er fornyede muligheder i samarbejde med f.eks. Campus skolerne i Køge 100 

 101 

Vi skal tænke i om et efterskoleophold nødvendigvis altid skal være 43 uger. Kan det også være 12-102 

16 eller 20 uger. Kan vi tilbyde specifikke faglige løft og samtidig en efterskoleoplevelse. Er der en 103 

elevgruppe til ”et halvt efterskoleophold”? Vi har mulighederne på Boes. Som boestofteskolen 104 

hedder i daglig tale. 105 

 106 

Vi skal udvikle og arbejde med det vi kan og skal, og som er lovens hovedsigte, nemlig: 107 

Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, i øvrigt et hovedsigte vi har fælles med 108 

højskolerne, Vi skal undersøge muligheder også for ældre elevgrupper på korte eller længere 109 

kurser, vi skal afdække om der er en synergi effekt , der bare skal samles op. 110 

 111 

Det kan godt lyde lidt, som en programerklæring, det er det også(jeg er på valg) men jeg  ser for 112 

ig e  for  for ”folkeoplys i gs Ca pus STEVNS”. Vi ka  ikke forve te vi are fortsat ka  udvide 113 

vores efterskole med flere elever for, at skabe økonomi. Jeg er heller ikke sikker på, at det er den 114 

bedste løsning. En satsning på flere områder , evt. i mindre enheder, der arbejder hver for sig 115 

sammen omkring vores værdigrundlag og hovedsigte: Livsoplysning, folkelig oplysning og 116 

demokratisk dannelse, det vil blive et fyrtårn med tiltrækningskraft. 117 

 118 

Det vil blive en spændende arbejdsplads med mulighed for, at tiltrække gode og inspirerende 119 

medarbejdere. 120 

 121 

Til slut vil jeg gerne rette en tak til alle, der har ydet en indsats for STEVNS i det forgangne år. 122 

Ingen nævnt ingen glemt. 123 


