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Kære medlem af skolekredsen
 
For godt fem måneder siden, den 26. marts, sad vi bænket på Emmaus for at søsætte
en fælles drøm om at realisere Haslev Efterskole i Haandværkerhøjskolens bygninger.
 
Målet var sat og arbejdet kunne begynde. Visionen for Haslev Efterskole er en
moderne efterskole, hvor værksteder og maskiner ligner virkelighedens. En ny
efterskole for kloge hænder og praktiske hjerner.
 
Haslev Efterskole: Håndværk, Design, Teknologi og Gastronomi.
En ny fugl Føniks skabt i historiske rammer på Haslev Haandværkerhøjskole, der
gennem generationer har lagt hus til en bred vifte af erhvervsuddannelser.
 
Som tidligere nævnt er den store udfordring tilvejebringelsen af den nødvendige
økonomi, hvor behovet for fondsmidler er anslået til ideelt 20 mio. kr. Vel vidende, at 9
ansøgninger ud af 10 ville få afslag, gik vejen til etableringen af Haslev Efterskole
gennem nåleøjet til de danske fonde, der sidste år uddelte 16 mia. kr.
 
Et større udredningsarbejde gik i gang og det stod klart, at nåleøjet blev stærkt
reduceret. Fondene er underlagt en fundats, som sætter nogle rammer for, hvad fonden
kan støtte. Derudover kan fondens bestyrelse have et sæt retningslinjer, for at snævre
det yderligere ind, hvorfor fonden i princippet ikke har mulighed for at støtte vores
projekt.
 
Trods denne erkendelse sendte vi i foråret 8 ansøgninger afsted med håbet om, at tre
af dem nok gav størst mulighed for positiv behandling. De tre er Poul Due Jensens
Fond (Grundfos), Ole Kirk´s Fond (Lego) og A.P. Møller Fonden til almene Formaal.
Den positive forventning til de to førstnævnte fonde er alene begrundet i to
grundlæggeres tilknytning til Haslev Haandværkerhøjskole, hvor de begge har fået
deres håndværksmæssige uddannelse.
 
Hen over sommeren fik vi hurtigt svar fra FLS Industries A/S´ Gavefond, Nordea-
fonden, Fabrikant Mads Clausens Fond, Velux Fonden og Realdania. Trods positive
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tilkendegivelser omkring vores projekt kunne de ikke i henhold til deres fundats give
støtte til vores køb af Haslev Haandværkerhøjskole.
 
Tilbage havde vi de tre fonde, vi knyttede størst håb til. Sidst på sommeren kom så
tilbagemeldinger fra Kirks Fond (Lego) og Due Jensens Fond (Grundfos) som
desværre heller ikke kunne bidrage.
 
Et spinkelt håb knyttede sig til A P Møller Fonden, som meldte tilbage, at de ønskede
yderligere oplysninger før de kunne tage stilling til vores projekt. Desværre var nåleøjet
heller ikke stort nok og vi må erkende, at det ikke er muligt at opnå fondsmidler til
dækning af køb af Haslev Haandværkerhøjskole.
 
Fondene var generelt meget positive og anerkendte behovet for en efterskole for kloge
hænder og praktiske hjerner. Støtte til projektet kunne være aktuelt når skolen var
etableret.
 
Støtte og opbakning til projektet er også modtaget fra Dansk Byggeri, som udtaler: Der
er et stort behov for at fremme undervisning i håndværk og teknologi på
grundskoleniveauet, så flere unge får øjnene op for de muligheder for en spændende
fremtid, der er i fx bygge- og anlægsbranchen.
 
Vi kigger ind i en fremtid, hvor vi alene på bygge- og anlægsfagene risikerer at mangle
17.000 faglærte om blot 10 år. Samtidig er der en massiv efterspørgsel på dygtige
bygningsingeniører og bygningskonstruktører.
 
En efterskole med fokus på håndværk, design og teknologi kan bidrage til at flere unge
får øjnene op for uddannelser, hvor vi både som branche og samfund har brug for flere
medarbejdere.
 
Dansk Byggeri vil derfor støtte oprettelsen af Haslev Efterskole, Håndværk, Design,
Teknologi og stiller sig til rådighed for sparring og samarbejde i forbindelse med
etablering og drift af efterskolen.
 
På baggrund af svarene på ansøgningerne er der i bestyrelsen enighed om, at
fondsansøgninger til de ”store” fonde nu er udtømte, og at finansiering ad denne vej
ikke længere er mulig. Det betyder, at skolestart i august 2020 ikke længere er mulig.
I dette lys har bestyrelsen fået foretræde ved byrådets temamøde den 22. august, hvor
William Markussen fik mulighed for at orientere byrådet om fremdriften i planerne om
etablering af Haslev Efterskole. Byrådet blev orienteret om, at udsættelsen af opstarten
til august 2021 og etableringen af Haslev Efterskole, efter afslag fra flere fonde, nu var



afhængig af et kommunalt tilskud på 15 mio. kr.
 
Bestyrelsen vil efterfølgende fremsende en officiel ansøgning til kommunen om et
tilskud på 15 mio. kr.
 
Vi holder fortsat fanen højt. Vi krydser fingre og håber, vi kommer i mål. Ikke mindst
jeres støtte giver et fantastisk rygstød til det fortsatte arbejde.
 
Med venlig hilsen
William Markusssen
Formand for Haslev Efterskole
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