Forstanders beretning Efterskolen 2014
Når tingene går godt kan man være tilbøjelig til at være tilfreds med det, - nogle
gange faktisk lidt selvtilfreds eller selvfed. Sådan kunne vi godt have tænkt de senere
år i efterskolen, da tingene faktisk går ret godt – skolen er fyldt og lærer/elevforhold
er godt og gode elev/forældre evalueringer som oftest.
Men vi vil og skal på Hjemly altid være i bevægelse og altid på vej, som Hjemly
Friskoles stifter Brøndsted udtrykte det for 125 år siden ”Aldrig færdig - altid på vej”.
Derfor blev 2014 heller ikke et år i efterskolen, hvor vi lænede os tilbage, nej vi
foretog en større justeringer i sommeren 2014, da den ny folkeskolereform og nye
arbejdstidsregler gav nogle ændringer af langt de fleste skolers hverdag. På
lærersiden vedtog vi, at vi på efterskolen ville have en større grad af læreres
tilstedeværelse på skolen, men dog fortsat med et større antal timer hjemme, som
læreren selv kunne disponere over. Den større grad af tilstedeværelse er blevet
benyttet til læreres fælles forberedelse og mødeaktiviteter lærere imellem. Når
lærerne skulle forberede sig på skolen, så må der jo også være plads til dette, derfor
har efterskolen indrettet lokaler, hvor lærerne har arbejdsborde m.m.
På både efterskolen og i friskolen besluttede vi forud for skolestarten sommeren 2014,
at alle vores elever skulle have en ekstra lektion i dansk og matematik samt en times
studietime/lektiecafe’/uge. Ikke for at vi skulle udvide vores pensum og eleverne
skulle lære et større pensum, nej- der skulle være bedre tid til at komme i dybden
med matematiske problemer og stærke verbers bøjning. Har det så givet resultater? –
vi ved det ikke endnu, men vores efterskolelærere er meget positive overfor de ekstra
timer og for at der nu er blevet bedre tid til at mødes osv.
Vi valgte også i sommeren 2014, at vi ville hæve overliggeren og markere, at vi i
efterskolen ikke vil være tilfredse med det middelmådige. Vi har i flere år fortalt ved
informationsmøder og til kommende elever, at vi er ambitiøse og seriøse – og det vil
vi gerne kendes på og gennem. Vi har i flere år haft armbånd med teksten ”I’m a
Winner” – vi har camps i sommerferien, ”I’m a winner camp” for måske kommende
efterskolelever. Vi har haft basketball camp med titlen Yes I can – altid for at
markere, at vi kan rigtig meget, hvis viljen er der og arbejdet for at nå frem til målet
bliver taget seriøst.
Jamen, hov, hvor bliver alt det grundtvigianske af, - ja det er en del af vores
virkelighed i dag, når vi driver skolen, at selvfølgelig vil vi fortsat holde fat i mange af
de værdier, der blev skabt og beskrevet for 150 år siden. Vi vil fortsat vores
dannelsesprojekt, men vi vil også gøre lidt oprør mod ”på det jævne”, som er en
kultur, der præger de danske skoler – og også Hjemly Idrætsefterskole. Målene i den
nye folkeskolelov siger, at alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige som de
kan – det synes vi også, at eleverne skal på Hjemly. Udfordres, så de bliver så dygtige
som de kan. Der er et godt stykke vej endnu – også på Hjemly. Der tabes mange

elever fra begge ender af skalaen – både de dygtige og de elever, der har svært ved
det. Der spildes alt for meget talent – vores dygtigste elever yder en alt for lille
indsats og sætter et forspring over styr. Vores anerkendende pædagogik – vores
tilgang til eleverne, som vi faktisk er glade for og gode til - er måske i denne
sammenhæng ikke god nok. Får vores elever den kritik de skal have og som de
sikkert i virkeligheden godt vil have? Klapper vi af middelmådige præstationer og på
den måde ikke medvirker til, at eleverne gør sig mere umage?
Vi vil arbejde på at vores efterskolelever bliver ambitiøse, seriøse og gør sig umage –
der er et stykke vej endnu – men i og med at vi italesætter dette og vil hæve
overliggeren, så er vi på vej. Og det kan vi godt samtidig med, at vi holder fast i vores
værdisæt og vores dannelsesprojekt. Vi vil nemlig både som lærere og elever i
efterskolen gør os umage – og gør os umage med vores liv.
Det kan godt være at Brønsted og hans afløser Appel – forstander gennem 37 år –
ville synes, at vi har ændret Hjemly Efterskole gennem årene, så de ikke ville kunne
kende den, - men jeg tror den ville anerkende, at vi fortsat ”ikke er færdige - mener
på vej” og at vi stiller krav til vores elever om at gøre sig umage og blive vindere.
Vi mener, at den bedste måde fortsat at have Hjemly Idrætsefterskole blandt de
skoler, som elever og forældre har lyst til at kigge på og vælge som efterskoletilbud,
er ved at skabe en god skole. For os er en god skole en vægtning af det boglige tilbud
– det idrætsmæssige på højt niveau samt en samværsdel, der støtter og hjælper den
unge med identitetsudviklingen.
Jeg synes vi lykkes, men vi skal fortsat arbejde hårdt for at være blandt de bedste
efterskoler i landet – og det skal vi være for at kunne tiltrække de unge. På
efterskolen skal vi hvert år begynde forfra og etablere en skolekultur – vi er gode til
det og lykkes godt.
Det er også nødvendigt, når vi skal have fyldet 215 pladser i sommeren 2015.
På efterskolen udvidede vi elevtallet i august fra 211 elever til 214 elever. Vi kunne
fortsat i dette skoleår mærke en lettere vigende interesse for skolens tilbud og der var
også i år færre elever på vores (og mange andre skolers) venteliste. Vi var i skoleåret
2013/14 gode til at fastholde det budgetterede elevtal og endda ligge noget over
dette. I 2014 havde vi fortsat fokus på rekruttering af nye elever, bl.a. med sommer
camp for fjerde år. Vi tog initiativer til diverse træningslejre på skolen i weekender for
at tiltrække elever af den vej. Vores samarbejde med reklamebureauet drejede sig i
2014 primært omkring diverse tiltag på Facebook, hvilket har gjort os meget synlige.

Bygningsmæssigt
Vi oplever 2014 som værende et mere stille år i forhold til byggeri – også alligevel
ikke. Vores gamle hal – den grønne hal fra 1980 – fik nemlig et nødvendigt lift. Vi fik
ordnet vægge og lagt nyt stødabsorberende gulv, så vores elever nu kan træne 5
gange om ugen uden at få ondt i benene. Pris godt 1 mill. kr.
Som Charlotte var inde på, så måtte vi i 2014 også i gang med at kigge på andre
muligheder, når Faaborg Midtfyn Kommune – trods ihærdige anstrengelser med
diverse ændringer fra vores arkitekts side – ikke ville godkende 3 af vores elevboliger.
Heldigvis fik vi låntagning på plads og vi har i dag haft licitation og tror vi får råd til at
komme i gang med byggeriet af den fjerde elevfløj nu. Godt at få samlet eleverne på
denne side af Assensvej, når vi kommer frem til efterårsferien.

Personalemæssigt
har vi på efterskolen ikke haft de store ændringer i 2014. Vi har sagt farvel til
vores to timelærere på basketball-linjen, Jim Kelly og Tamas Tomsic. I deres
sted har vi kunnet ansætte Peter Hoffmann i en fuldtidsstilling med både
basketball, engelsk og kontaktlærerarbejde. En ansættelsesform, der passer os
bedre, da vi så oplever, at vores lærere på idrætslinjen også er en del af hele
elevens efterskoleophold. Vi har i efterskolen gennem de sidste fire år –
bortset fra ansættelsen af Peter Hoffmann – ikke ansat nye folk, da ingen har
valgt at forlade os. Formodentlig et godt tegn på, at vi sammen har skabt en
rigtig god arbejdsplads på Hjemly Idrætsefterskole.
På pedelområdet indtraf der i august 2013 et tragisk fritidsuheld, der betød at
Kurt Johansen måtte sygemeldes og efterfølgende måtte man desværre
konstatere, at uheldet betød, at han ikke kunne genoptage sit normale job på
skolen. Vi havde i 2014 Kurt i diverse former for jobprøvning og endte
heldigvis med, at Kurt ved udgangen af året kunne ansættes i et flexjob hos
os. Vi fastansatte i løbet af 2014 Henrik Jørgensen som ny pedel.

Afslutning
Afslutningsvis skal der også i 2014 lyde en stor tak til bestyrelse og
medarbejdere for et godt samarbejde – et samarbejde, der fortsat skal bringe
Hjemly frem i forreste linje blandt de skoler, der vil noget fornuftigt med de
unge og deres familier. Et stort stykke arbejde, der skal løfte os lidt højere op
end på det jævne, - måske ikke op i det himmelblå-, men et pænt stykke af
vejen. Vi vil gøre os umage, lover vi !

