En skole med

KLARE MÅL
Artikel i Vendelboposten dagen efter Efterskolernes Aften på Halvorsminde den 10.
januar 2018.

Dette skulle så være vores kerneområde.
Men vi fandt hurtigt ud af, hvor vigtigt mangfoldighed og dannelse var for mennesker.

På Halvorsminde efterskole var der onsdag
aften åbent hus for både elever, nye elever,
forældre og andre interesserede.

– Vi udvider vores horisont mere, hvis vi omgås mennesker, der er lidt anderledes end
os selv. Det handler om at have mod på at
tage imod nye input og flytte sig fra sit ståsted, sagde hun.

De to ledere holdt velkomsttalen:
– Mangfoldighed er vigtig for os, vi er en international efterskole med mange elever fra
Danmark, Ukraine, Grønland, Syrien, Kina,
Irak, Tyskland og Norge, sagde viceforstander Ann Marika Leth Klinge og kiggede ud
over den store forsamling af gæster.
– Og én fra København, tilføjede forstander
Jens Beermann, hvorefter salen grinede
hjerteligt og en god stemning bredte sig.
Halvorsminde efterskole har eksisteret siden 1903. Den er blandt de 20 ældste efterskoler i Danmark, og i næsten 90 år har
den endda været styret af en enkelt familie.
Tilbage i 1903 kostede det 40 kroner om
måneden at gå her, og skolen var kun for
drenge. Samtidig havde man fag som
svensk sløjd og geometri, og om aftenen
kastede man sig over oplæsning og litteraturkundskab.
Men hvor befinder Halvorsminde sig så i dag.
For der findes jo masser af gymnastik-efterskoler, sports-efterskoler, kristne efterskoler,
efterskoler for musiske og kreative fag eller
efterskoler, der bejler til landmandslivet?
Ann Marika Leth Klinge forklarer:
– Da Jens og jeg begyndte for 3-4 år siden,
talte vi om at lave en “håndbold-efterskole”.

Eleven Daniel Brokholm er kommet direkte
fra en specialskole sidste år. Han går på efterskolens Fri Fagskole i 10 klasse, og skal
muligvis videre på erhvervsgrunduddannelsen (EGU) næste år. Han starter med at give
hånd:
– Jeg synes, jeg er blevet rigtig god til at
være sammen med mange mennesker. Jeg
er blevet glad for gymnastik, og så er det
dejligt, at man kan gå hvert til sit, hvis man
har behov for det, siger han.
Jens Aas Kirk Weibel tager efterskolens almindelige 10. klasse. Han ville gerne vente
et år, før han kaster sig ud i en ungdomsuddannelse:
– Jeg kan godt lide det fællesskab, der er
på skolen. Jeg kan mærke, jeg flytter mig
og får sociale kompetencer. Jeg vil gerne på
Techcollege i Aalborg efter sommerferien,
men nu må vi se? siger han med et smil.
Efterskolernes tilgang af elever har været
stødt stigende de sidste mange år. Og i 2017
har det aldrig været højere i hele landet. Da
Jens Beermann og Ann Marika Leth Klinge
overtog ledelsen af skolen lå antallet af elever på cirka 75. Nu ligger det stabilt på 120
elever, som også er det maksimale antal, de
ønsker.

