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Vi vil indsamle  
5 millioner kroner
Det kræver omkring 38 millioner kroner at købe 
Haandværkerhøjskolen, etablere den som efterskole 
og drive den de første år. Hovedparten vil kunne rejses 
gennem lån og fonde, men de 5 millioner skal vi finde 
ad anden vej.

Alle bidrag tæller, og alle kan bidrage: Private, 
virksomheder, fonde, foreninger osv.

Vi håber, du har lyst til at støtte op om projektet. 
Det er også en stor hjælp, hvis du fortæller om 
indsamlingen til alle, du kender, der kunne være 
interesseret i at bidrage til en ny efterskole for kloge 
hænder og praktiske hjerner. 

En efterskole til gavn for 
hele Haslev (og Danmark)
Der mangler faglærte håndværkere i Danmark. Med 
Haslev Efterskole - Håndværk, Design og Teknologi får 
Danmark en håndværksefterskole, som kan kickstarte 
glæden og interessen for håndens arbejde og få flere 
unge til at vælge erhvervsuddannelserne.

Samtidig får lokalbefolkningen i og omkring Haslev et 
kreativt og kulturelt kraftcenter, hvor alle er velkomne. 
Drømmen er åbne værksteder og mødelokaler, hvor 
mennesker på tværs af alder og interesser kan mødes 
om ideer og projekter.

Skolen skal være et levende miljø med iværksætteri, 
grøn omstilling, rådgivning og udvikling, der er tæt 
knyttet til det lokale erhvervsliv, Faxe Kommunes 10. 
klassestilbud og ikke mindst det nye fag 'håndværk 
og design' for grundskolens 7. til 9. klasser.

3.261 HAR ALLEREDE 
SKREVET UNDER
Borgerne har talt. Byrådet har lyttet. 
Den gamle Haandværkerhøjskole skal ikke være boliger!

Nu har vi brug for din hjælp til at bringe liv, læring og fællesskab tilbage i de 
historiske bygninger i Skolegade ved at støtte indsamlingen for 
Haslev Efterskole - Håndværk, Design og Teknologi. 



Det vil vi
Vi vil skabe en efterskole med 
fællesskab, dannelse og praktisk 
faglighed som grundpiller. 

Vi vil skabe et miljø, som udfordrer 
unge menneskers kreativitet og 
evner, og som motiverer dem 
i retning af de erhvervsrettede 
uddannelser. 

Den nye Haslev Efterskole er 
en moderne efterskole, hvor 
værksteder og maskiner ligner 
virkelighedens, og hvor dygtige 
faglærere deler ud af deres glæde 
og viden om materialer, værktøj 
og håndværkets stolte traditioner. 

Fremtidens elever
Haslev Efterskole er for unge 
mennesker med “kloge hænder 
og praktiske hjerner”. 

Vores drøm er, at rejsen mod at 
blive fremtidens håndværker, 
designer, iværksætter, kok, 
robotteknolog, arkitekt og 
meget mere begynder på Haslev 
Efterskole - Håndværk, Design og 
Teknologi. 

Målgruppen er elever, som har 
lyst til at lære færdigheder, de kan 
bruge i hverdagen og arbejdslivet. 
Man behøver ikke kunne en 
masse på forhånd, blot man er 
nysgerrig og har lyst til at udvikle 
sig. 

Vores mål er, at 60 elever 
skal starte på første årgang i 
august 2021. Når skolen er fuldt 
udbygget, forventer vi at have 
plads til 155 elever. 

Det står vi for
Den nye Haslev Efterskole har 
rødder i Grundtvigs skoletanker. 
Vi danner rammerne for, at hver 
enkelt elev i løbet af et skoleår 
vil udvikle sig menneskeligt, 
fagligt og som en del af flokken. 
Vi lægger vægt på et stærkt og 
forpligtende fællesskab, hvor 
nøgleordene er respekt, tryghed 
og ordentlighed.

Eleverne vil både møde den 
almene undervisning, kunst, 
kultur og den håndværksfaglige 
praksis.

Tilsammen åbner de en 
verden af læringsmuligheder, 
dannelse og kompetencer, 
som vi mener er med til at 
skabe fremtidens robuste og 
empatiske samfundsborgere og 
håndværkere.



Vil du vide mere?
www.haslevefterskole.dk  
www.facebook.com/haslevefterskole 

Kontakt
Bestyrelsesformand William Markussen

Støt indsamlingen
Alle kan støtte indsamlingen, og både små og store bidrag 

er meget velkomne.

Du kan bidrage med det samme eller give tilsagn om at 
bidrage, når efterskolen realiseres.

MobilePay: 931068

Kontonummer: 5292 313286

Hvis Haslev Efterskole - Håndværk, Design og Teknologi 
mod forventning ikke realiseres, får du naturligvis dine 

penge tilbage.

phone-square

envelope

21 44 81 22

wm@haslevefterskole.dk 


