
RESPEKT ÆNDRER UNGES VALG

Over hver tredje elev på Halvorsminde 
Efterskole vælger bagefter en 
erhvervsskoleuddannelse
22. september 2016 - Af: Birgitte Bové 
og Jesper Thomasen
Halvorsminde Efterskole i Hjørring kan 
noget, som i årevis er mislykkedes for 
ellers meget ihærdige politikere og 
erhvervsfolk.

Forældrene ved for lidt om 
uddannelser. 
Skolen kan få mere end hver 
tredje af sine elever til at vælge en 
erhvervsfaglig uddannelse. Altså langt 
over regeringens målsætning om at få 
mindst hver fjerde elev fra 9. eller 10. 
klasse til at tage det valg. Og endnu 
længere over landsgennemsnittet: I år 
har kun knap hver femte afgangselev 
taget det valg.

Skolens resultater har senest fået 
skatteminister Karsten Lauritzen (V) til 
at lægge vejen forbi og gå begejstret 
derfra.

- Det er en rollemodelskole, der tager 
de grundtvigianske efterskoleværdier 
og overfører dem på andre 
uddannelser. Håndværksfag får ikke 
den respekt, de fortjener, men på 
Halvorsminde har det lige meget 
værd, om man vælger pennen eller 
hammeren som redskab, konkluderer 
han.

På efterskolen ser forstander Jens 
Beermann det ikke som et mål at få 
flest mulige elever til at vælge en 
erhvervsskoleuddannelse. Men det 
skal være ok for dem at gøre det.

- Jeg brænder for, at unge kan 
arbejde med en uddannelse, der giver 
mening for dem, uden at de bliver 
flove. Den vigtigste årsag til, at så få 
vælger en erhvervsskoleuddannelse 
er, at vi latterliggør dem. Vi er blevet 
så akademiske, at vi ikke længere 
forstår, hvad de uddannelser går ud 
på. De unge skal ind i reelle forløb 
som praktisk baggrund for at de kan 
opbygge en stolthed over at blive 
taget seriøst.

Den praktiske baggrund på efterskolen 
er blandt andet et veludstyret 
tømrerværksted, hvor forstanderen 
netop har været forbi for at vise 

eleverne en fint forarbejdet trækasse. 
Den er fra cykelfirmaet Velorbis og 
måske en opgave for eleverne her.

- Hvad tror I sådan en kasse kan 
sælges for, vil forstanderen vide.

- 200? 600?
- 1.000 kroner.
- Fuck!

Eleverne her går på Halvor Fri 
Fagskole, som sidste år blev etableret 
som en integreret del af Halvorsminde 
Efterskole. Fagskolen er en af 12 i 
Danmark og den eneste, der har til 
huse på en efterskole.

Den er for 10. og 11. årgang, en 
tredjedel af undervisningen er praktisk, 
og den og retter sig mod elever, 
der har planer om en erhvervsfaglig 
uddannelse.

Det har for eksempel 16-årige Jonas 
Høhn fra Hou, allerede klar til at 
blende ind de rette steder iført sort 
kedeldragt og kasket. Sidste år gik 
han på efterskolens håndværk- og 
teknikhold og fremtidsmålet er sat.

- Jeg vil gerne være tømrer. Jeg har 
altid kunnet li’ at arbejde med mine 
hænder.

Den jævnaldrende holdkammerat, 
Simone Lind Christensen fra 
Nørresundby, har det på samme måde.

- Folk synes, det er mærkeligt, fordi jeg 
er en pige. Jeg ved bare, at jeg gerne 
vil lave noget med hænderne, og det 
er rigtig sjovt at være her.

Jens Beermann viser eleverne 
en kasse af træ, som de skal til at 
producere: Hvad tror I, den bliver solgt 
for? 
På efterskolen oplever både Simone 
og Jonas, at det er lige så ok at vælge 
en håndværkeruddannelse som at 
sigte mod en studentereksamen. 
Skolens viceforstander An Marika 
Klinge genkender billedet.

- Man kan se i elevgruppen, at der 
bliver set op til dem, der producerer 
noget, de er stolte af. Vi er simpelthen 
ved at skabe en kultur for, at det er lige 
så vigtigt med kloge hænder som ed 
kloge hoveder. De møder jo hinanden 
- møder nogen, der vil noget andet, 
end de selv vil.
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