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Kære tidligere elever, skolekreds, samarbejdspartnere,  
praktikværter og naboer i Tommerup

Endnu et skoleår er slut, og her er hvad 
dagligdagen i 2017-18 bragte på Vest-
fyns Efterskole. 

Sidste sommer gik Gelsted Tømrer i gang 
med at skifte tag på 3 af vores bygninger, 
så der nu er nyt og flot betontag på en 
del af vore bygninger. Der blev desuden 
efterisoleret under taget, og på refugiet blev 
også det bageste depotrum isoleret.

I august startede med 36 elever. Efter den 
sædvanlige intro til Birkholm og sejlads, til 
efterskolelivet og de forskellige rutiner, gik 
årets starttur til shelterpladsen ved Millinge. 
Vi hentede dyrene hjem fra Birkholm og 
hen ad efteråret blev der lagt planer for en 
gradvis udskiftning af de gamle danske 
husdyrracer til andre dyreracer, som er mere 
hensigtsmæssige i forhold til pasning på 
vores efterskole, hvor det er eleverne som 
har det daglige ansvar.

I oktober havde vi forældre på besøg til en 
overnatning. En tradition som startede for 2 
år siden, og som har været en stor succes. 
Forældrene er gode til at bakke op og inte-
resserede i at prøve elevernes dagligdag. 
Som sidegevinst får vi udrettet en hel masse 
praktisk på selve dagen. Det skaber også et 
rigtig godt grundlag for at afholde forældre-
samtaler i november måned, hvor vi, i højere 
grad, kender elevernes forældre, fordi vi har 
haft nogle oplevelser sammen med dem.

Der blev i november måned skiftet vindu-
esparti i toppen af hallen. Dette har længe 
været tiltrængt idet det har regnet ned på 
gulvet i perioder. Der er desuden lavet ny 
traktorvej mellem ridebanen og fodboldba-
nen. Projektet blev afviklet i en weekend og 
blev hovedsalig udført af efterskolens elever 
med lånt eller lejet udstyr. 

Elevhold 17-18 har brugt en del praktiske 
timer på at lave vinduer og døre til den nye 
staldbygning, - et meget fint projekt hvor 
også pigerne kom til og satte deres aftryk 
på skolen.

2017 blev afsluttet med at 10. klasserne var 
i brobygning på forskellige ungdomsuddan-
nelser og herefter de sædvanlige juletraditi-
oner i december med julemiddag, dans om 
juletræet og Luciaoptog i kirken.

Årets udlandsrejse gik til Karagwe i Tanza-
nia, hvor vi ikke har været i næsten 20 år. 
Det blev et glædeligt gensyn med Sabby og 
Pascal, som stod klar til at modtage os og 
stadig har stor taknemmelighed til Vestfyns 
Efterskole og folk fra Tommerup.  

Vi har i april haft ”Unge På Flugt” arrange-
ment med Ungdommens Røde Kors, og 
dette med stor succes. Uden at afsløre for 
meget af spillets indhold kan jeg fortælle, at 
det handler om at kunne sætte sig i en flygt-
nings situation og gennemleve nogle af alle 
de følelser og strabadser de gennemgår på 
flugten og ved ankomsten til Danmark. Det 
gjorde stort indtryk på vores elevhold, som 
stort set alle sammen gennemførte spillet.

På hjemrejsen fra Tanzania strandede vi i 
Amsterdam lufthavn i 11 timer, og KLM ud-
betalte (efter lange skriverier frem og tilbage) 
kompensation til os. Så elevrådet fik et be-
løb til at arrangere en Københavnertur med 
besøg på Christiansborg, Amalienborg, 
Christiania og dagen sluttede med Turpas 
på Bakken. En fantastisk pausedag midt 
imellem de skriftlige og mundtlige prøver.

Efter en overvældende varm maj måned, 
er vi ved at være klar til at afslutte skole-
året. Det går alt for stærkt her sidst på året. 
Vi skal huske eleverne på at nyde tiden, 
selvom de er påvirkede af prøvesituationen, 
af at alting snart er slut og de skal videre på 
ungdomsuddannelser el. lign.

Tak til skolens lærere for en kæmpestor 
indsats, tak til skolens bestyrelse for mange 
inspirerende møder, tak til skolekredsen for 
jeres opbakning og input og tak til praktik-
værter og andre samarbejdspartnere for 
skoleåret som gik.
   
Venlig hilsen Marie Klit, forstander
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13. aug.  Skolestart
21. – 25. aug.  Introture til Birkholm med huslærer
2. sept.   Dyretransport fra Birkholm til Tommerup
5. – 7. sept.  Starttur til Millinge, cykle, sove i shelter, lave bålmad
13. sept.  Besøg i Den Fynske Landsby
23. sept.  Nørremarksløbet, gensyn med gamle elever!
24. sept.  Efterskolernes Dag
27. sept.  Tietgenforløb – Reklamepsykologi
9. – 12. okt.  Terminsprøver
12. – 13. okt.  Efterskoleliv – forældrearrangement med overnatning
Uge 42   Efterårsferie
9. nov.   Tietgenforløb unge og privatøkonomi, aften: misbrugsforedrag
13. nov.   Alt om Luther med Sigurd Barrett på Tommerup Efterskole
16. nov.   Fællesspisning – Middelaldertema
4. – 8. dec.  Brobygning for 10. klasses elever
19. dec.   Duelighedsprøve for 11 elever
21. dec.   Juleaftensarrangement med lærere og deres familie
22. dec.   Juleafslutning med sang og Luciaoptog i Tommerup Kirke
Uge 52 og uge 1 Juleferie
16. jan.   Tietgenforløb – Globalisering
26. jan – 6. feb.  Rejse Uganda/Tanzania
Uge 7   Vinterferie
12. – 16. mar.  Erhvervspraktik 
7. -8. apr.  Unge på Flugt med Ungdommens Røde Kors
18. apr.   Husarrangement/pige og drengedag….
19. apr.   Gåtur mod ensomhed med Patrick Cakirli
23. apr.   Danmark Spiser Sammen med lokale flygtningefamilier og  
   Røde Kors
2. -14. maj  Skriftlige prøver
22. maj   9. klasserne i Dybbøl, en flok til Birkholm
30. maj   Tur til København, Christiansborg, Gobeliner, Amalienborg,  
   Christiania
4. juni   Mundtlige prøver begynder
15. juni   Vi cykler til Det Fynske Dyrskue
20. – 23. juni  Afslutningstur til Thurø Bund

Årets gang 2017-2018
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Årets gang med Rikke og Rasmus (Rikke er fotografen)

August: Lille skoledreng ankommer September: Køkkentjans

November: Luther-arrangement

Januar: OSO opgave afleveret

April: Så er der nye lam

November: 2. prøve på  
kommunalvalg

Februar: Rejse

Maj: Solskin og hængekøje

December: juletræ

Marts: Rengøringsvagt sammen med 
vagtlærer

Juni: Flaget hejses til sidste skoledag

Oktober: Så skal der pudses vinduer!
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Alex Louis Morgan, 
Aarhus

Benjamin Bøje 
Tubæk Nielsen, 
Blommenslyst

Emma Kristensen, 
Svendborg

Laura Joo 
Lykkebro, Køge

Alexander Nakel 
Tøttrup, Ringe

Benjamin 
Nedergaard 
Larsen, Høng

Freja Sterling, 
Odense

Louise Lundgren 
Larsen, Odense

Amanda De Claville 
Heppner, Odense

Camilla Hertzum 
Larsen, Odense

Isabella Møller 
Cordes, Odense

Ludvig Baier 
Larsen, Søby Ærø

Anders Smith 
Lorenzen, 
Svendborg

Cecilie Dybdahl 
Jensen, Munkebo

Joakim Lyk-
kegaard, Marslev

Mark Emil 
Østergaard Bitsch,  
Sorring

Anna Luna Almaz 
Morthorst, Rynkeby

Christina Gauldin 
Mortensen, 
Stensved

Jonas Koch, 
Odense

Martina Sejer 
Rasmussen, 
Kalundborg

Elevhold skoleår 2017-2018
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Mathias Remo 
Linnankari, Odense

Patrick Boye 
Poulsen, Munkebo

Torben Giesow 
Jensen, Haarby

Mike Agermose 
Jensen, Harndrup

Rasmus Seeberg 
Knudsen, Nakskov

Viktoria Katrine 
Amkær Kaas 
Ibsen, Ejby

Nadja Smedegaard 
Hacke, Nyborg

Sabrina Hansen, 
Rødding

Nicki Jan 
Davidsen, 
Glamsbjerg

Shilla Josefine 
Fibiger, Rudkøbing

Nicklas Jæger 
Larsen, Haarby

Sofie Grønlund 
Svendsen, 
Munkebo
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De 5 første dage på Vestfyns Efterskole:

Rasmus skriver:
Mandag var en svær dag, for jeg ville hjem til min mor, min familie og den gamle skole, 
men det kunne jeg jo ikke. Jeg måtte bare tage det her som en oplevelse for livet. Det er 
ikke sjovt at have hjemve, men det er dejligt, at man kan ringe hjem og sige ”hej”. Heldigvis 
fandt jeg nogle og snakke med, og nogle super gode lærere og venner. 

Tirsdag var jeg ude og prøve noget nyt, jeg var ude og jolle med Thomas og Nørgaard 
og det var super sjovt. Og nu ved jeg, at jeg godt vil have duelighedsbevis. Jeg vil da ikke 
have noget imod at kunne sejle en båd.

Anders skriver:
Mandag aften løb vi også stjerneløb i køkkenhold. De fleste fra mit hold var ellers ikke de 
mest engagerede, men mig og Noah deltog for at vinde, så vi gav den fuld gas og vandt 
stjerneløbet for holdet. Vi fik alle en kasket og fik en god aften ud af det. Det var sjovt nok. 
Den 4. dag kom kørelæreren, og jeg blev godkendt til at køre på skolens grund. Det var 
fedt, nu handler det bare om at få nogle timer, så man kan bestå køreprøven.

Lærerne er umiddelbart flinke nok. Altså, de har lige skullet sætte sig i karakter, hvilket man 
nok er nødt til hvis det ikke skal ende med, at det er eleverne der sætter dagsordenen 100 
procent. Men ja, alle lærerne er nu ok.
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Kære Dagbog
Jeg hedder Emma Kristensen, jeg er 14 år 
gammel og går på Vestfyns efterskole 17/18 
i 8. klasse. Jeg bor normalt i Tved-Svend-
borg.

Jeg havde et par røde Adidas sko på, lan-
gebukser, en grøn T-shirt hvor der står ¨Trust 
Your Basic¨  og en grå jakke.  Jeg ankom til 
lejren om onsdagen, fordi jeg havde været 
indlagt på OUH. Da jeg kom til lejren så alle 
de andre ud til at være våde, trætte og lugte 
af bål. Jeg kunne alligevel ikke lade være 
med at synes, at det var lidt sjovt inde i mig 
selv. For jeg kom med nyvasket tøj og hav-
de lige været i bad og lugtede godt. Lejren 
så vel fin nok ud. Der var en strand tæt på 
lejren, så man kunne bade. Jeg havde fået 
en der hedder Emilie til at passe mine Stre-
aks på Snapchat for mig, så de ikke gik ud, 
for det har jeg altså ikke nerver til.

Vi lavede bål (jeg hader at lave bål, for man 
kommer til at stinke, og lugten er mega 
svær at få ud af håret) og gik en tur og fik 

os en is. Jeg ville ikke have en is. Senere 
lavede vi aftensmad i vores køkkenhold. (et 
køkkenhold er, hvor vi er 5-6 mennesker 
sammen når vi er på efterskolen og laver 
mad til efterskolen). Vi lavede nudelsup-
pe. Da vi var færdige med at spise, skulle 
vi vaske op. Det var vel fint nok. Bagef-
ter legede vi dåsegemme. Det var sjovt, 
udover at jeg havde våde fødder og mine 
sko også var våde. Jeg sov i shelter med 
Camilla, Sabrina og Trine. Om aftenen inden 
vi spiste skiftede jeg til Adidas bukser som 
var røde, for mine andre bukser var blevet 
våde fordi det regnede. Heldigvis var der låg 
på shelterne, for jeg kunne ikke magte hvis 
det var en åben shelter og det regnede. Om 
aftenen gik vi i seng. Vi havde lidt svært ved 
at falde i søvn fordi det var meget koldt. 

M.V.H Emma Kristensen

Millinge-Naturlejr d. 06-09-2017

9



At gå på skolen er faktisk ret sjovt, fordi du 
møder masser af nye mennesker, folk der 
kommer fra store byer og fra landet, vi lærer 
en masse forskelligt om hinanden. Både 
på den gode måde og lidt på den dårlige 
måde. Vi er kun 33 elever på skolen, der er 
to der gik ud, vi savner dem rigtig meget. 
Men vi hygger med bål og film hygge. Det 
fedeste er nok, at vi har en John Deere, den 
er vi alle helt vilde med, vi mener også at 
det er en rigtig traktor.

Vores fællesskab er fantastisk, selvom vi alle 
har vores op og nedture, støtter vi hinan-
den. Vi har både været i Tanzania sammen i 

ca. 14 dage, og vi har haft masser af andre 
gode oplevelser på skolen.

Vi elsker vores dyr både vores Grise/Får/
Heste/Køer, og vores Fjerkræ. Vi er alle i 
fællesskab med til at passe dem. Man skal 
behandle dyrene, som man gerne selv vil 
behandles.

Man kommer til at opleve alt muligt på 
Vestfyns Efterskole. Jeg håber virkelig selv 
jeg kommer til at nyde to fantastiske år på 
efterskolen. 

Martina, 8. kl.

Om at gå på Vestfyns Efterskole
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Et tysk ægtepar kan takke elever fra Vestfyns Efterskole for, at deres båd ikke ligger 
på den sydfynske havbund.

AF FRANK WEIRSØE 
Den tyske motorbåd lå ud for øen Birkholm i 
det sydfynske øhav, da den torsdag klokken 
13 sprang læk og begyndte at tage vand 
ind. Sejleren af den 45 fod lange motorbåd 
sendte et nødopkald via kanal 16, og det 
hørte elever og lærere fra Vestfyns Eftersko-
le, da de var i færd med at slæbe bagage i 
land fra motorsejleren Olivia på øen Birk-
holm.

Vi vendte Olivia og satte kurs mod den ty-
ske sejlbåd, fortæller lærer Thomas Gentsch 
fra Vestfyns Efterskole.
Da Olivia med de ni efterskoleelever ombord 
ankom til positionen, hvor den tyske motor-
båd lå, gik eleverne ombord på båden og 
begyndte straks at pumpe de store mæng-
der vand væk fra motorbåden. 
- Vi havde sikret os, at ingen var i fare, da 
vi gik ombord. Men det var dejligt at kunne 
være med til at gøre en forskel, siger Anders 
Schmidt, der er elev på Vestfyns Efterskole. 
Ombord på båden var et tysk ægtepar.
- De var virkelig oprevne, bange og kede 
af det. De frygtede, at deres båd ville gå til 
bunds, fortæller Thomas Gentsch.
Samtidig havde Marinestaben i Aarhus 
modtoget nødopkaldet og sendt en red-
ningshelikopter til Birkholm. Den svævede 
over Olivia og den forulykkede båd, mens 
efterskoleeleverne og deres lærer kæmpede 

for at pumpe nok vand væk til, at båden 
kunne blive stabiliseret. 
 
- Vi svævede over sejlbåden og kunne 
konstatere, at situationen var under kontrol. 
Derfor var det unødvendigt, at vi foretog 
os yderligere, siger vagtholdslederen hos 
Marinestaben i Aarhus.
Efter 20 minutter ankom det tremastede 
tyske skoleskib Pippilotta, men det kunne 
ikke sejle tæt på det nødstedte tyske skib 
på grund af havdybden.
   
Men efterskoleeleverne havde fået stabilise-
ret den tyske båd så meget, at Olivia kunne 
trække den tyske motorbåd over til Pippi-
lotta. Herefter blev båden med det tyske 
ægtepar ombord bugseret sikkert til Marstal 
Havn.
- Da vi kom retur til Birkholm havn stod alle 
havnens sejlere og klappede ad os for vel 
udført redningsarbejde, siger en stolt efter-
skolelærer.
Sejlads er en del af Vestfyns Efterskoles 
program, og alle elever lærer at sejle og 
handle i nødsituationer. 
  
- Det var rigtig spændende og sjovt og lidt 
sejt at være med til en virkelig situation. Men 
vi lærer jo også, at det er vores pligt at hjæl-
pe til søs, så det var jo bare det vi gjorde, 
siger Anders Schmidt. 

Fynske efterskoleelever redder 
tysk motorbåd fra at synke
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Efterskoleliv på VE, et arrangement for forældrene

Forældrene var i oktober måned inviteret til spisning, foredrag og overnatning på eftersko-
len, for at få indblik i deres børns dagligdag. Dagen efter stod der først uddannelsesvejled-
ning og dernæst praktisk på programmet. Der var stor opbakning fra interesserede foræl-
dre, og som billederne illustrerer, var der mange gode projekter: Brændekløvning, sortering 
af får, vaske hestehaler, syning af mørklægningsgardiner, bygge ladeport, plantekasser, 
sprede perlesten og meget mere…
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Luther-arrangement

Svend Faarvang som er vores lokale præst, 
spurgte mig sidste sommer, om vi ikke ville 
være med til at lave noget sjovt for at fejre 
Luther-året. Konceptet skulle være spisning 
med middelaldermusik, og historiefortælling. 
Menighedsrådet ville gerne stå for en del af 
det, hvis vi lagde lokaler til og lavede ma-
den. Vi fik lagt arrangementet i samme uge, 
som vi skulle høre Sigurd Barrett fortælle 
”alt om Luther på 60 minutter” (på Tomme-
rup Efterskole), og så var det helt oplagt 
at lave en slags emneuge i Middelalderens 
tegn. Fra starten af havde vi ikke tænkt det 
så stort, men efterhånden som ugen gik, 
blomstrede de gode idéer, og så var hver-
ken lærere eller elever til at stoppe igen…

Karin syede ridderkostumer og munkekut-
ter, nogle elever arbejde i bordpynt på mid-
delaldermanér, Svend Faarvang var rar at 
komme med en masse rekvisitter fra kirkens 
pulterkammer, Lasse tømrede lysestager, 
nogle elever malede en kæmpe fane, der 
blev båret halmballer ind i hallen, der blev 
pyntet op med appelsiner, grene og visne 

blade, et par elever fremstillede afladsbreve 
og hængte teser op på kirkedøren i Witten-
burg (ja, det var altså døren ind til hallen).

Sikke en fest det blev, da gæsterne ankom. 
Den helstegte pattegris havde ikke levet 
forgæves og gæsterne var vildt imponerede 
over den oppyntning og stemning vi havde 
fået skabt.

Prikken over ”i´et” var dog, at Svend havde 
hyret Esther Rützow som historiefortæller, 
og Tibiakvartetten som spillede middelalder-
musik undervejs.

PS: Jeg må ikke glemme at fortælle, at to af 
vores friske efterskoledrenge solgte aflads-
breve til gæsterne fra min mormors gamle 
skrin, og det tjente de ikke mindre end 347 
kr. på (så kunne gæsterne også gå derfra 
med ren samvittighed….).
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11 elever bestod duelighedsprøven i navigation i 
Svendborg.

Der var høj solskin da eleverne fra Vestfyns 
Efterskole afgik fra Rantzausminde lystbå-
dehavn med kurs mod Svendborg.. Kun en 
uge til jul og med en strøm på halvanden 
knob i Svendborg Sund, blev der først styret 
efter kompas og lagt til kaj. - Herefter en 
mand-over-bord øvelse, hvor man skal kun-
ne samle en nødstedt person op af vandet. 
Alt forløb planmæssigt og den efterfølgende 
teoriprøve med søkort og passer gik lige-
ledes fint. Efter 3 timer kunne de 11 elever 
kalde sig navigatører af et lystfartøj med 
bestået duelighedsprøve i navigation.

Fra begyndelsen af skoleåret bliver alle 
elever introduceret til vores Nauticat, får lært 
at styre og får kendskab til redningsudstyr 
mm. Så alle er under uddannelse. Vi sejler 
ikke med passagerer – det er undervisning 
hver gang vi tager ud at sejle. De elever 
som ønsker det, kan så melde sig på et 
navigationshold, hvor de udover en hel 
del teori, får sejlet endnu mere, før de så 
aflægger den af Søfartsstyrelsen godkendte 
navigationsprøve i Svendborg Sund. 

Det at sejle giver en masse færdigheder, 
som eleverne også kan bruge i andre sam-
menhæng… Man lærer at handle og finde 
løsninger i nye situationer, og så lærer man 
selvfølgelig en masse om livet til søs. 

Og det er da ret sejt, når en lille pige på 14 
år styrer den store Nauticat i havn og man 
ved, at hun har et duelighedsbevis… Det er 
stort set altid eleverne der styrer i havn og 
de øvrige sejlere har fundet ud af, at det kan 
de unge mennesker godt, for det har de 
lært på Vestfyns Efterskole. 

Selvom sejlads blot er et af vores efter-
skoles tilbud, så har vi da gennem årene 
afleveret flere elever til Marstal Navigations-
skole og det er sjovt at få et postkort fra en 
tidligere efterskoleelev, som nu sejler med 
Skoleskibet Danmark eller Georg Stage, 
når vi ved, at det var på vores efterskole og 
med vores motorsejler de aflagde den første 
navigationsprøve.

Skrevet af Poul Petersen, praktisk 
sejladslærer og tidligere forstander
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Mere end halvdelen af vores elever vælger 
vores skole pga. alle dyrene. Enten fordi de 
er vant til at arbejde med dyr hjemmefra, 
eller fordi de aldrig har haft muligheden, og 
nu drømmer om det.

Vi har i dette skoleår arbejdet mod at 
udskifte de gamle danske husdyrracer 
med mere robuste og produktive racer. 
Fx har vi nu grise som er en blanding af 
Duroc og Gammel Dansk Landrace, og 
de vokser meget hurtigere end den gamle 
danske race og bliver knap så fede. Så 
er det spændende jo, om vi kan få dem 
gjort drægtige, og det underviser vi netop 
eleverne i, i denne tid.

Vores gamle køer måtte ende i fryseren, 
fordi de gang på gang skulle have dyrlæge 
når de kælvede. Dog har vi valgt at beholde 

en enkelt kvie af RDM anno 1970, som nu 
er drægtig. Josefine er nemlig den sødeste 
kvie vi længe har haft, og det har stor værdi 
når eleverne skal håndtere dyr. Så har vi 
givet os i kast med at opfede jerseykalve, 
og det har vi haft mange udfordringer med, 
men det har også været lærerigt…. Endelig 
er der indkøbt et styk Angus ko, som har 
fået kalv, og kælvingen foregik for en gangs 
skyld udramatisk. Helle var jordemoder, 
og det klarede hun rigtig fint. Fårene er 
stadig af gammel dansk landrace, men fordi 
Thomas har haft fokus på at skille dem fra, 
som blev for gamle eller ikke fik lam, har de 
leveret rigtig pænt i år.

Dyrene på Vestfyns Efterskole
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Tidligere efterskoleforstander: Børn skal lære at 
udføre praktisk arbejde i skolen

Tidligere havde børn pligter, men i dag lærer børn ikke så simple ting som at 
vaske gulv eller vride en klud op. Hvis vi vil have verdens bedste skole, skal 
folkeskolen indføre praktisk arbejde på lige linje med teoretisk, mener tidligere 
efterskoleforstander

Kristeligt Dagblads kronik 25. Januar 2018 
Af Poul Petersen

SAMFUNDET HAR FORANDRET SIG 
meget, siden jeg gik i skole. Mange børn 
får ikke en oplevelse af, at de er en del af 
et forpligtende arbejdsfælleskab i familien 
længere. Børn tilbydes leg og pasning.

Tidligere blev mange børn taget med i 
de daglige pligter omkring husførelse fra 
rengøring til madlavning og deltagelse i 
vedligehold af boligen. Børn blev sendt i 
byen efter varer. Mange børn fik et fritidsjob 
enten før eller efter skoletid. Jeg tænker tit 
på det, når vores morgenavis i dag bliver 
leveret af en voksen østeuropæer hen ad 
formiddagen.

I gamle dage var det et arbejde for en dreng 
eller pige, som leverede aviserne inden 
skoletid. Jeg har selv gået med mælk og 
leveret aviser om morgenen inden skoletid, 
og i en periode har jeg været bydreng hos 

byens købmand efter skoletid. Det at have 
et arbejde var ikke en sur pligt, men noget vi 
så frem til, så snart vi var gamle nok.

BØRN AF I DAG MANGLER en følelse af, 
at de bidrager til familien og samfundet. 
Mange børn af i dag har ikke lært så simple 
ting som at vaske et gulv eller at vride en 
klud op. Mange har aldrig haft et stykke 
værktøj i hånden og fået glæden ved at 
udføre et stykke praktisk arbejde.

Familielivet har forandret sig. Nu er det 
ikke mor, som passer børnene, og far, som 
går på arbejde. Både far og mor arbejder, 
og børnene bliver passet af professionelle 
børnepassere i en institution eller af en 
privat børnepasser. På meget få af disse 
børnepasningssteder oplever børnene 
praktisk arbejde og pligter.

Børns forhold til forældrenes arbejde har 
også ændret sig. Mange børn aner ikke, 
hvad deres forældre beskæftiger sig med, 
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når de forlader hjemmet og går på arbejde. 
De ved bare, at forældrene er på arbejde, 
og måske kender de virksomhedens navn.

FOLKESKOLEN LIGNER stort set den 
skole, som jeg forlod i 1962. Der har 
gennem årene været forskellige initiativer 
rettet mod at gøre skoledagen mere 
varieret, og selvom man påstår, at der 
er indført flere praktiske fag og, at man 
har varieret dagen mellem bevægelse og 
stillesiddende boglig undervisning, så er der 
ikke sket den store forandring.

Da jeg som led i min læreruddannelse 
afsluttede min årspraktik på vores stedlige 
folkeskole, skulle jeg aflevere en rapport 
over mine observationer af folkeskolen. Jeg 
husker, at jeg skrev følgende:

”Folkeskolen kan stort set fungere uden 
elever. Der er ikke brug for dem for at 
få skolen til at fungere. Hvis de smider 
affald eller ødelægger ting, så rydder 
pedellen op. Hvis de sviner, så kommer 
rengøringskonerne og gør rent efter 
eleverne, inden næste skoledag begynder. 
Faktisk ville det være meget lettere både 
for lærerne og det øvrige personale, hvis 
eleverne ikke var der.”

Med mine observationer om, at der ikke 
var brug for eleverne for at få skolen til 
at fungere, startede vi en efterskole på 
Langeland og senere Vestfyns Efterskole 
på Tommerup Nørremark. En skole, hvor 
eleverne har pligter, deltager i stort set alt, 
som får skolen til at fungere. Derudover 
har vi naturligvis den samme boglige 
undervisning som på andre skoler og de 
samme afgangsprøver.

Når skoleåret slutter, kan vi vinke farvel 
til en flok elever, der – ud over boglige 
kundskaber – har lært at have pligter, at 
passe et arbejde både bogligt og praktisk. 
Som har følt på deres egen krop, at skolen 
ikke kan fungere uden dem.

Snart 40 år med denne slags undervisning 
har lært mig, at det virker, og vi kan 

glæde os over, at vi hvert år sender nogle 
velfungerende elever videre enten til en 
arbejdsplads eller til en videre uddannelse.

JEG GIK PÅ PENSION for syv år siden. 
Vores datter Marie overtog det arbejde, som 
min kone Ruth og jeg havde startet i 1983. 
Jeg hjælper stadig lidt til på vores efterskole 
og kan dagligt glæde mig over nogle 
engagerede lærere, der hver dag giver 
eleverne pligter og daglige arbejdsopgaver, 
som får skolen til at virke.

Indimellem får min datter og efterskolen 
besøg af delegationer både fra Danmark 
og udlandet, som vil se den måde, vi laver 
skole på. Alle fortæller, hvor begejstrede, 
de oplever eleverne fortælle om ”vores 
efterskole”.

Når jeg hører mine børnebørn fortælle om 
deres folkeskole – samme skole, som jeg 
havde årspraktik på i 1976, så oplever jeg 
en skole, der stort set ikke har forandret 
sig, trods gode intentioner fra både lærere 
og politikere om det modsatte. Den 
eneste store ændring i folkeskolen er, at 
skoledagen er blevet længere. Ud over 
lærere har man fået pædagoger til hjælp 
for at skaffe ro og mandsopdække de 
urolige elever. Det er ikke let at være lærer 
i folkeskolen. Folkets skole skal rumme alt, 
også selvom det ofte ikke fungerer. Man 
kalder det inklusion – en smuk tanke, at der 
skal være plads til alle. Eleverne skal alle 
være sammen – de skal lære det samme på 
samme måde.

Ofte fører den smukke tanke til kaos. Ikke 
kun inklusionseleverne bliver tabere, det 
samme sker med de mere velfungerende, 
som spilder både deres egen og lærerens 
tid.

Fortsættes på næste side...
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Fortsat fra forrige side...

Hvor kunne man lære eleverne meget 
på kort tid, hvis skoledagen var indrettet 
mere hensigtsmæssigt, og man indså, at 
inklusionstanken har spillet fallit. Der er jo en 
grund til, at mange forældre melder deres 
børn ud af folkeskolen, og at mange lærere 
forlader folkets skole.

DER ER SELVFØLGELIG OGSÅ sket 
positive ting i folkeskolen de seneste 50 år. 
Eleverne er på mange måder blevet mere 
selvstændige, de har lært at tage stilling til 
verden omkring sig, og man må nok sige, at 
de er blevet mere opdraget i en demokratisk 
retning.

Det er bare ærgerligt, at det, som kunne 
blive til verdens bedste skole, kun er 
den næstbedste. Er det muligt at lave 
en skole, som tilbyder eleverne både 
boglig og praktisk undervisning? At lave 
en skole, der giver eleverne pligter, så de 
oplever, at skolen ikke kan fungere uden 
dem? Lærerseminariernes uddannelse 
går primært ud på at uddanne kommende 
lærere til teoretisk lærdom. Det at være 
lærer er simpelthen verdens bedste job. 
Jeg har altid elsket at være lærer. Hvis 
folkeskolen blev forbedret, ville det helt 
sikkert tiltrække flere ansøgere til landets 
lærerseminarier.

Måske skulle man give de ansøgere, som 
har en praktisk uddannelse, merit, så de 
kunne nøjes med to år i stedet for fire.

Skolerne kunne prioritere at ansætte 
lærere, der både har en praktisk og en 
boglig uddannelse. Det giver en helt anden 
forudsætning for at være lærer, at man har 
en praktisk arbejdserfaring.

SKAL FOLKESKOLEN KUN VÆRE et sted, 
hvor man sidder hele dagen og modtager 
teoretisk undervisning? Giver det hele 
mennesker?

Kunne man tænke sig en folkeskole, 
hvor eleverne blev undervist i rengøring. 
En skole, hvor pedellen var underviser 
og tog eleverne med i alle de praktiske 
gøremål. En skole, hvor eleverne lærer at 
lave deres egen mad af en kok, som også 
er uddannet underviser. En skole, hvor 
eleverne er med til stort set alle de praktisk 
nødvendig opgaver, hvor det er muligt. 
En skole, der har et tæt samarbejde med 
lokale virksomheder, hvor eleverne lærer at 
arbejde – ikke kun som praktik.

En folkeskole, hvor den praktiske og den 
boglige undervisning er ligeværdige – både 
for de bogligt svage og for de bogligt 
stærke elever. De bogligt stærke elever har 
mindst lige så meget brug for praktiske 
færdigheder, før de skal videre i livet.

På VE kan man arbejde meget 
selvstændigt. Man kan fx lave nogle 
projekter, hvor man stiller sig selv forskellige 
udfordringer.

Vi som elever må også begynde på 
traktorkørekort og træne på skolen med 
skolens egen traktor. Og når man har fået 
kørekort, må man køre dyr til slagteren, 

hente foder eller andre opgaver uden for 
skolens grund. 

Vi skal selv holde skolen pæn, vi skal 
blandt andet slå græs med havetraktor og 
buskrydder.

Skrevet af Mike Agermose Jensen

Om at gå på VE
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Her på Vestfyns efterskole kan du lære at 
hugge brænde, ride, lave praktisk arbejde 
og masser af andre ting. Oven i det har du 
også boglige fag som dansk, engelsk og så 
videre.

Vi bor i huse og i starten af året kommer 
hvert hus på en ryste-sammen-tur til 
Birkholm, som er en lille ø, vi sejler hen til i 
vores båd Olivia. Her har vi en lille farm, hvor 
vores får og køer går på sommergræs. Det 
er god tur, og man får lært sit hus meget 
bedre at kende. 

Man får også lært at klare sig selv, fx skal 
vi på startturen i køkkenholdet selv lave 
madplan og købe hvad vi har brug for, for et 
beløb som vi får af lærerne. 

Du får et rigtig godt sammenhold med alle 
på skolen, fordi skolen er så lille, som den 
er. 

Man lærer også at sejle i joller. Vi tager 
til Assens havn og skifter til badetøj og 
våddragt, gør jollerne klar, og så bliver 
man sendt afsted. Man kan også tage 

duelighedsbevis på skolen, og du kan tage 
traktorkørerkort. 

Ridning er for alle, selv for drenge, og 
man skal prøve det nogle gange før man 
bestemmer, om man vil have faget eller ej. 

Du får også lært, hvordan du skal passe 
vores dyr og vi lærer at muge ud hos 
de forskelige dyr. Du kommer til at lave 
forskellige opgaver rundt på skolen, hvor 
der er brug for det, fx at hjælpe til nede i 
den nye stald med at få bygget færdig. 

Så for at sige det på en anden måde, kan 
et til to år på VE gøre meget for dig. Du 
udvikler dig på en måde du måske ikke 
vidste du kunne.

For mig har det at være her i to år betydet, 
at jeg er blevet mere komfortabel med mig 
selv og min krop, fordi alle her på skolen har 
respekt for hinanden og vi støtter hinanden 
gennem alt. 

Skrevet af Nadja Hacke, VE 16-17 og 17-18

Hvad et eller to år på VE kan gøre for dig
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Højtider på Vestfyns Efterskole
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Praktisk, ridning og jollesejlads
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Elevernes dagbog fra Tanzania

Rasmus – Lørdag: Så er kommet til Afrika 
(Entebbe) og jeg sidder på et hotel, nok 
sagt på godt dansk: et motel, men det er 
fint. Anders og jeg har et fint soveværelse 
med bruser og bad. Jeg kan bare se, at i 
lufthavnen i Entebbe er det ikke ligesom i 
København. Så det bliver spændende at 
se, alt det vi skal opleve. Det er morgen, og 
kl. er ca 5 (dansk tid, men 7 om morgenen 
hernede). Da vi vågnede sagde Anders: 
”Gud, vi er sgu i Afrika”. Ja, det havde jeg 
heller ikke tænkt over. Nu sidder jeg her 
ude foran hotellet og vi skal ned til Ækvator. 
Det er rigtig hyggeligt at være her, det er 
lummert, men hyggeligt. Sveden den løber 
ned ad mig. Glæder mig til at komme 
videre.

Shilla skriver 29.01.18: I dag var vi på en 
skole hvor der var små børn. Vi fandt en 
lille pige, som mig, Sabrina og Tubæk var 
sammen med. Vi gav hende en kuglepen, 

og så skrev hun på vores arme. Så skulle 
vi på en anden skole ved siden af, hvor de 
små børn blev slået med en pind. Jeg fandt 
tilbage til den skole, hvor den lille pige var, 
nu var kuglepennen gået i stykker og så 
gav vi hende en ny og satte den på hendes 
trøje, så den ikke kunne gå i stykker. Så 
gik vi hjem og hun gik med os ned til vejen. 
Så skulle vi sige farvel og jeg begyndte at 
græde, fordi hun også græd. Det var hårdt 
at se hende græde. Nogle af de små børn 
fulgte med os hele vejen hjem til KDVTC, og 
så måtte Tubæk, Alex, Sabrina og jeg følge 
dem tilbage til deres skole. Jeg synes vi har 
gjort en god indsats. Og nu sidder jeg og 
tænker på den lille pige, som græd, hun var 
mega sød.

Emma skriver: I dag gik min største drøm 
i opfyldelse, vi var ude og besøge en skole 
for små børn, og de var ca. 4 år gamle. 
De var helt vildt søde. De kyssede mig på 
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kinden og holdt os i hånden. Hvis jeg var 
gammel nok, havde jeg taget en med hjem. 
Jeg sagde også til dem, at hvis jeg havde 
måttet tage en af dem med hjem, havde jeg 
gjort det.

Ludvig skriver: Jeg vil gerne fortælle om i 
går, hvor vi var ude og køre i bjerge. Vi var 
nede og se en slags museum ude i skoven. 
De viste hvilke redskaber de brugte i gamle 
dage. Det var meget spændende at se de 
huse de havde, mange af tingene var lavet 
af græs og træ. Da vi kørte hen til museet 
var der også mange lerhytter. Jeg var meget 
træt i mine ben efter den dag. Den bus 
jeg sad i, havde den vildeste chauffør. Han 
skiftede gear hele tiden, og vi fløj frem og 
tilbage i bussen. Det var mega sjovt og vi 
troede at bussen ville bryde sammen midt i 
det hele, men der skete ikke noget.

Isabella: Det her er den bedste dag 
indtil videre. Vi var på besøg på en skole 
hvor der var over 1000 elever og 32 
lærere. Alle børnene var mega søde og 
imødekommende. Jeg synes dog ikke det 

er i orden, at lærerne stadig må slå børnene 
i skolen, hvis børnene ikke hører efter….. 
Da rundvisningen på KDVTC var færdig, 
skulle vi samles på en eller anden form for 
altan, bare på jorden. Afrikanerne dansede 
for os og så skulle vi lave boogie wooge for 
dem og så lavede afrikanerne akrobatik for 
os.

Tubæk: Ejeren af skolen var en dansker og 
gift med en afrikaner. Hun fortalte historien 
om skolen, både hvad formålet er, og 
hvordan de havde det på skolen. Jeg synes 
det var spændende at høre om skolen og 
at høre hvordan det er for en dansker at 
bo i Afrika. Jeg synes det er fedt at man 
som dansker kan få en skole op at køre 
i Afrika og at hun på samme tid kan lave 
skolesangen bedre end i resten af Afrika. 
Drengene havde tidligere købt en ged på 
markedet. Jeg synes det er vildt skørt og 
mærkeligt, men det er typisk drenge at gøre 
sådan noget!
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Karagwe… Et sted i Tanzania

En gang i tidernes morgen, for ca. 16 år 
siden, tog Vestfyns Efterskole for første 
gang til Karagwe i Tanzania.

Vi var alle meget spændte på mødet med 
det afrikanske kontinent og mødet med en 
helt ny kultur. 

Idéen til at tage til Karagwe var opstået på 
baggrund af venskabet med de mennesker, 
der deltog i Demokratikursus på VE tilbage 
i tiden! Dengang hed vores kontaktperson 
Onesmo og han havde også været i 
Danmark. Han var meget interesseret i at 

invitere os ned og vise sit område frem.

En helt anden historie om Karagwe starter 
på en højskole i Silkeborg, hvor nogle lokale 
ildsjæle fra Tommerup deltager. Tiden 
dengang var ikke anderledes end den er 
nu: De unge ildsjæle var trætte af uoplyste 
danskere, der fremturede med racistiske 
udtalelser og havde nok i sig selv.

De startede ULD- 80, Karagwes Venner. 
Foreningen har arbejdet med projekter 
i Afrika i 35 år, med en start i Lesotho 
og Kenya. De sidste 20 år har de alene 
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arbejdet med projekter i Karagwe provinsen, 
der er et distrikt i det nordvestlige hjørne af 
Tanzania!

En af de helt store solstrålehistorier er 
KDVTC, en håndværkerskole beliggende i 
Karagwe. ULD – 80 støttede skolen i 8 år 
med hjælp fra Danida og nu kører skolen 
på 8. år som et selvstændigt projekt. 
KDVTC bliver anset som en af de bedste 
skoler i Tanzania og skolen rummer bl.a. en 
kostskoleafdeling for unge ml. 15 og 25 år.

Nu skriver vi 2018, skolen hedder stadig 
Vestfyns Efterskole, og vi beslutter at tage 
tilbage til Karagwe med årets elevhold. Vi 
får etableret kontakt til KDVTC´s nuværende 
skoleleder Thomas Pascal og Sabby 
Rwazo, som vi mødte i Karagwe allerede 
i 2002. Forinden er jeg (Helle) rejst til 
Karagwe, for at finde ud af, om KDVTC kan 
være vores base. Om der er nogle kyndige 
folk til at guide os rundt, og om stedet 
stadig er et spændende rejsemål for vores 
elever her ca. 18 år senere. Da jeg 8 dage 
senere rejser hjem til Vestfyns Efterskole 

er min fornemmelse klar. Vi skal tilbage til 
Karagwe med alle elever. Og vi skal endnu 
engang bo på KDVTC og mærke den 
afrikanske puls. Så en kold januaraften 
2018 starter turen mod Tanzania. 10 dage 
senere rejser vi tilbage med rygsækken 
fuld af spændende og lærerige dage, fra 
en del af verden, som ikke ret mange unge 
mennesker bliver forundt at møde i 15 - års 
alderen. I vores møde med en anden kultur 
er vi blevet klogere på os selv, og har set 
den del af verden, hvor mødet med smilet 
og latteren fylder mere end bekymringen 
for, om mascaraen lige sidder godt den dag 
og om den røde bluse passer til de grønne 
bukser. Hernede er vigtigheden af det 
næste måltid stadig aktuelt og kampen for 
at alle børn kommer i skole – hver dag. På 
den måde lærer vores elever at sætte pris 
på den verden de kommer fra, og får en lille 
smule indsigt i, at verden kan se anderledes 
ud, men stadig være et godt sted at leve og 
bo. Vi er forskellige og dog så ens! 

Skrevet af Helle Jørgensen
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Et Hønseeventyr, af Anders Smith Lorenzen

En vinteraften i november gik Rasmus og 
jeg og kedede os. Imidlertid var vi også 
blevet trætte af de gamle høns vi havde på 
skolen, de lagde nærmest ikke æg og var i 
det hele taget lidt jammerlige.

Så vi begyndte at slagte hønsene og 3 
tirsdage senere var vi færdige. Det blev til en 
fantastisk suppe den dag, da vi kogte de 15 
høns.

Det sidste af vinteren var vi hønsefri og 
gik og gjorde os klar til det store rykind. 
Planerne var skudsikre!

Først indkøbte vi 8 høns og 1 hane til det 
ene hønsehus, og så skulle det andet hus 
bruges til det fjerkræ, vi selv ruger ud.

Jeg tog min rugemaskine med ned på 
skolen, og vi hentede æg hos en gammel 
nisse i Glamsbjerg. Der kom 11 kyllinger ud 
af de 20 æg i første omgang. I mellemtiden 
var vores gæs og ænder også begyndt 
at lægge æg, så da første hold var ude af 
maskinen, røg der straks nye æg i. Det kom 
der dog kun en enlig ælling ud af.

Den uge hvor Thomas var på ferie, faldt 
jeg over et godt tilbud. Så da jeg kom om 
søndagen havde jeg både 2 løbeænder 
med til selskab til den ene ælling fra 
rugemaskinen, og så havde jeg også lige 
købt 6 mere til en god pris, så var der jo til 
juleand næste år.

Jeg havde også snakket med en dame i 
Tommerup der havde 18 høns til salg for en 
røverkøbs pris, kun 150 kr., så det kunne jo 
ikke gå helt galt! 

Så da Thomas kom tilbage fra ferie, var der 
blevet købt 8 ænder og 18 høns, dvs. vi 
havde fordoblet bestanden med ca. 150%. 

Ugen efter faldt vi for en anden god handel, 
nemlig nogle perlehøns. De var jo sjove, så 
nu skulle der være en fin fjerkræbestand 
igen.

Og som Rikke sagde, - hellere få tilgivelse 
end tilladelse….
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Tankerne bag turen til Dybbøl var, at vi 
skulle se Dybbøl centeret og få et bedre 
indblik i selve krigen og hvordan soldaterne 
levede. Det var mest til os elever som skulle 
op til prøven i historie og som havde trukket 
krigen i 1864. Det var en super spændende 
tur med en masse god viden omkring krigen 
i 1864, og det hjalp en del til vores prøve 
i historie. Vi havde én til at rundvise og 
fortælle os om de forskellige udstillinger, de 
havde på stedet. De havde lavet en skanse, 

som skulle ligne en skanse fra dengang 
krigen blev ført, og det var rundt om Dybbøl 
centeret at de rigtige skanser havde ligget. 
Der var dog ikke kun ”undervisning” på 
turen , vi hyggede også rigtig meget både 
på turen derhen og på hjemvejen. Vi kørte i 
vores egen bus og det var super sjovt, der 
var en masse grin. Og når det er Lasse der 
kører, er der ikke stille i bussen før man er 
hjemme igen. 

Turen til Dybbøl, - af Benjamin Bøje Tubæk Nielsen
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Turen til København

Vi startede med at køre i bus fra Vestfyns 
Efterskole kl. 7:30, og efter to timers 
kørsel kom vi til København. Elevrådet 
havde planlagt alt muligt spændende på 
Christiansborg. På Christiansborg så vi bl.a. 
Riddersalen, Alexander den Store’s sal og 
biblioteket. Bagefter gik vi til Amalienborg, 
hvor vi så vagtskifte. Det var også sjovt. 
Senere tog vi til Christiania, hvor skolen 
havde bestilt burgere til os. Jeg var meget 
nervøs for at spise dem, for jeg var bange 
for, at der var hash i dem. Efter vi havde 
spist, fik vi en rundvisning på Christiania. 
Vi så nøgne mænd og kvinder, da vi gik 

forbi badehuset. Jeg var lidt i chok, efter 
vi havde set de nøgne mennesker. Da vi 
kom til Pusherstreet var det rigtigt sjovt, for 
det var lidt ligesom et supermarked, hvor 
helt almindelige mennesker bare kom og 
købte hash. Vi var også på Bakken, det var 
meget hyggeligt. Vi fik sådan et turbånd, så 
vi kunne prøve alle rutchebanerne, og det 
var meget sjovt. Det var alt i alt en god og 
interessant dag, og Nørgaard puttede ikke 
solcreme i mit hår, selvom det var meget 
varmt.

Skrevet af Emma Kristensen
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Endelig kom den dag, som jeg har set frem 
til i noget tid; vi skulle sejle til Lolland. Jeg er 
født og opvokset på Lolland, så jeg tænkte 
vi skulle have en tur derned til. Jeg har over 
en lang periode spurgt Marie, om vi ikke 
nok kunne komme ud og sejle, men fik 
aldrig et rigtigt ja. Men så endelig kom ”ja”et 
og vi fik en dato for hvilken dag vi skulle 
sejle. Mig og Ravn gik i gang med at finde 
ud af, hvad vi skulle have med og hvordan 
det skulle forløbe. 

Fredag d. 1 juni 2018. 
Klokken er 8 og vi er på vej til 
Rantzausminde, vi er 7 i alt. Vi sejler fra 
Rantzausminde 8:30 cirka, og ned syd 
om Langeland. Vi skal lige have en frokost 
pause, og da lægger vi kort til i Bagenkop. 
Det var en dejlig tur rundt om Langeland. 
Der er lang tid vi ligger i Langelandsbælt. 
Vi nærmer os Lolland, og det hele bliver 
tydeligere og tydeligere. Vi kan se mere og 
mere af Nakskov. Ravn og jeg bliver enige 
om, at vi skal sejle ind gennem Nakskov 

fjord. Vi lægger kort til i Nakskov for at finde 
ud af, om vi kan sejle rundt om nogle af de 
øer, som ligger i fjorden. Det kan vi og vi 
sejler videre til Tårs. Vi ankommer til Tårs 
og mine forældre kommer med lækker 
aftensmad og vi går i gang med at grille. 
Vi skulle ikke rigtig lave noget om aften, 
vi skulle bare slappe af. Nogle af os gik i 
vandet vi slog telt op og bare hyggede os. 

Lørdag d. 2 juni 2018.  
Jeg vågnede ved at solen stod lige ned 
i hovedet på mig. Klokken var 7, og vi 
skulle alligevel op og spise morgenmad. Vi 
pakkede vores telt ned og gik ned til båden 
og spiste. Jeg fik lov til at blive hjemme på 
Lolland. De andre begyndte at sejle hjem, 
og jeg stod og vinkede til dem. 

Det var en dejlig tur, vi fik hygget os - tak for 
en dejlig tur!   

Rasmus Seeberg Knudsen 

Sejltur til Lolland-Tårs
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Velkommen til Nørremarksløbet 2018

Årets Nørremarksløb – gammel elevdag afholdes d. 29. september kl. 14-17. 

Kære gamle elever. Vi håber at se rigtig mange af jer!! Vi skal minde om, at det er på denne 
dag, vi har tid til at snakke med jer og mindes de gode stunder på VE. 

Mød frisk til en 4 km gåtur, eller til 7 km løb. Efterfølgende er der kaffe/the/sodavand og 
kage til 25 kr.
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Oplæg til årets prøve var følgende: 1. Æg og dets madfunktionelle egenskaber, 2. 
Proteinkilder og de fem grundsmage, 3. Kød, udskæring og tilberedning, 4. Mad og 
sundhed.

Og ja, vores elever fik meget fine karakterer for deres præstationer i køkkenet…!

Madkundskabsprøve
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Kære Årgang 17-18

For nogle år siden havde Efterskoleforenin-
gen en kampagne som hed, ”Et efterskoleår 
svarer til 7 menneske-år”. Når man sidder 
her i juni måned og tænker tilbage, kan man 
næsten ikke forstå, at der allerede er gået 
11 måneder, siden I startede på Vestfyns 
Efterskole. Omvendt tror jeg, jeres forældre 
vil bakke fuldt op om Efterskoleforeningens 
udsagn. For den udvikling man gennemgår 
på et efterskoleår, svarer i mange tilfælde til 
mere end et almindeligt ”menneske-år”. I er 
vokset på mange forskellige måder. Mange 
af jer er skudt i vejret og I er blevet mere 
voksne at se på. Men den største og vigtig-
ste udvikling er den, man ikke kan se med 
det blotte øje. For nogle af jer har den indre 
udvikling dog betydet, at man fysisk kan se 
at I har ranket jer, at holdningen udstråler 
selvtillid og det er faktisk noget vi ofte hører: 
At naboer og venner fortæller, om den stille, 
forsigtige dreng eller pige, som pludselig 
i løbet af et efterskoleophold har fået en 
meget flottere, mere selvsikker og moden 
holdning!

I er en elevflok som vi uden tvivl vil huske, 
fordi I på mange måder bare er enormt 
rare at være sammen med. Jeg havde en 
weekendvagt for nogle måneder siden, en 
lørdag aften hvor jeg egentlig havde tænkt, 
at I nok gerne ville se en film eller sidde med 
jeres computer på værelset, som så mange 
unge gør det. I gik dog aldrig over på væ-
relset, men blev siddende i spisesalen i flere 
timer, fordi I bare syntes det var hyggeligt at 
snakke, - med hinanden og med mig. Alex 
spørger mig jævnligt, hvordan det egentlig 
er at være forstander. Om det ikke er hårdt, 
irriterende, træls? Men måske også dejligt 
og spændende ind imellem. Bare rolig, Alex. 
Jeg kan rigtig godt lide at være forstander, 
og det hjælper når I opfører jer ordentligt  
Jeg er enormt imponeret og rørt over jeres 
interesse, både for mig og mit liv, men også 
jeres nysgerrighed overfor samfundet og de 
store spørgsmål i livet.

Det er stort når Sofie spørger i kristen-
domstimen, om det er ok at tro på Gud, 
selvom man ikke går i kirke hver søndag. 
Og det er virkelig spændende at diskute-
re etik og moral med jer, fordi I tænker så 
meget over livet, og I er i en alder, hvor man 
også stadig kan rykke ved jeres holdninger, 
og jeres verdensbillede i det hele taget.

I efteråret da vi havde Lutherarrangement, 
var der et par friske elever som fandt på at 
sælge afladsbreve til gæsterne. Jeg kunne 
bagefter slet ikke komme mig over, at de 
havde tjent rigtige penge på det. Og Viktoria 
måtte lige indskyde, at hendes forældre alt-
så troede fuldt og fast på, at der blev samlet 
ind til en minilæsser til skolen. Jeg har været 
henne og kigge på priser for brugte mini-
læssere og regnet ud, at hvis vi holder to 
arrangementer om året og tjener penge på 
denne måde, har vi råd til at købe en mini-
læsser om 216 år. Lad os se, om bestyrel-
sen kan hjælpe med nogle penge inden da, 
for som det ser ud nu, bliver wrapballerne 
ikke mindre år for år…

Vi har i år haft to meget historieinteresse-
rede og historiekyndige elever, som har 
bidraget godt til undervisningen og mindet 
os om de forskellige mærkedage. Det er 
det, som er sjovt ved at arbejde på VE. 
Det, at eleverne i høj grad også kan sætte 
dagsordenen for, hvad der er vigtigt! Fedt 
at Luna lavede fortælling om Fredericia 
Voldanlæg på pigeturen, og sejt at Anders 
lige får noteret på tavlen i spisesalen d. 4. 
maj: ”For 73 år siden lød det: I dette øjeblik 
meddeler Montgomery, at de tyske tropper 
har overgivet sig. Danmark var atter frit!”

Det er godt at vide, hvor man kommer fra, 
og dejligt med nationalisme og flagdage. 
Jeg tror aldrig vores flag har været oppe 
og nede så mange gange, som i dette 
skoleår. Vi har flaget for elever, for lærere, 
for lærerbørn, for Lasses mor, for Dronning 
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Margrethe, fordi der var prøver i dansk og 
måske en gang imellem bare fordi, at solen 
skinnede? 

I den seneste tid har vi brugt meget energi 
på at forsøge at beskrive vores fag praktisk. 
Ikke mindst i forhold til at fortælle de nye 
elever om vores dagligdag. Det er faktisk 
svært at finde et andet ord som beskriver 
”praktisk”, for hvad er dækkende for alle de 
ting, man faktisk laver i praktisk?

Skal det fx hedde håndværk og design? 
Ingen tvivl om, at vores elever også lærer 
rigtig meget både håndværks- og design-
mæssigt. Men faget indeholder så mange 
andre vigtige kvaliteter, som ikke dækkes 
af Folkeskolefaget: ”håndværk og design”. 
Det kunne også hedde ”Erhverv”, idet faget 
på mange måder forbereder vores elever til 
erhvervsuddannelserne, men stadig er det 
som om, det ikke dækker alle aktiviteterne.

Den sidste tid på skolen er altid svær. For 
det er som regel med blandede følelser 
man siger farvel til sin efterskole. Man er på 
den ene side ked af, at efterskoletiden er 
slut, og også spændt på det nye: Om man 
vil få nye gode kammerater, om man kan 
klare sin ungdomsuddannelse, om man har 
valgt rigtigt…. Oveni alt dette har de fleste 
af jer også skullet til prøve, og det har ikke 
altid været nemt. For I vil gerne gøre det så 
godt som muligt. Mange af jer tror slet ikke, 
I kan bestå prøven, men kommer alligevel 
ud med de fineste karakterer. Og her mener 
jeg både et 02, som kan gøre en kæmpe 
forskel for at sikre sin plads på ungdoms-
uddannelsen, og selvfølgelig også de 10 og 
12-taller som blev givet, som I slet ikke selv 
var forberedt på….

Vi lægger stor vægt på, at vores elever 
lærer at transportere sig selv, fx ved at de 
skal cykle på starttur, til Dyrskue, til rom-
kuglespisning i Rikkes have og selvfølgelig 
hver torsdag sammen med Lasse og Helle. 
I evalueringen af dette skoleår er vi nok 
nødt til at overveje, om vi er dygtige nok til 
at holde vores elever i god cykelform. For 

nylig fandt Nørgaard nemlig en fuglerede i 
en piges cykelhjelm, - i cykelkurven. Og det 
tyder jo på, at ikke alle elever har været lige 
flittige på cykelturen om torsdagen…. Det 
må vi stramme op om næste til år, hvor der 
skal cykles både med og uden fugleunger i 
cykelkurven!

Held og lykke derude i den virkelige verden, 
vi håber at se jer til årets Nørremarksløb!

      
Kærlig hilsen Marie
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Forstander

Skolens lærere

Skolens bestyrelse Suppleanter

Helle Jørgensen: 
Afdelingsleder, en-
gelsk, samfundsfag, 
historie, cykling

Rikke Marie 
Andersen: 
Kok, madkundskab, 
samfundsfag, historie

Karin Jensen: 
Dansk, kreativ, 
afspænding, idræt, 
fortælletime

Lone Søe: 
Matematik, tysk, 
dansk, sejlads, UU-
vejleder

Lasse Wewer: 
Engelsk, praktisk, 
UU-vejleder, sejlads, 
cykling, idræt, 
naturfag

Marie Klit

Poul Petersen: 
Tidligere forstander, 
sejlads, praktisk, PR

Thomas Gentsch: 
Matematik, naturfag, 
praktisk, sejlads, 
landbrug og dyr

Henrik Ravn: 
Navigation

Henrik Nørgaard: 
Pedel, idræt, sejlads

Susanna Wisborg: 
Ridning

Formand: Jens Rasmussen, Tommerup
Birgit Faarvang, Tommerup

Martin Krog Hansen, Tommerup
Lene Jultved, Tommerup

Peter Hansen, Årup

Anne Jensen, Middelfart
Jakob Figen Kromann, Bagenkop
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