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Haslev Efterskole

Kære medlem af skolekredsen
 
Som tidligere nævnt var der på baggrund af svarene på fonds-ansøgningerne i
bestyrelsen enighed om, at fondsansøgninger til de ”store” fonde var udtømte, og at
finansiering ad denne vej ikke længere var mulig. Fondene var generelt meget positive
og anerkendte behovet for en efterskole for kloge hænder og praktiske hjerner.
 
I dette lys havde bestyrelsen fået foretræde ved byrådets temamøde den 22. august,
hvor William Markussen fik mulighed for at orientere byrådet om etablering af Haslev
Efterskole. Byrådet blev tillige 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.
 
Ansøgningen blev den 2. oktober behandlet på Økonomiudvalgets møde, hvor
direktionen indstiller, at der meddeles afslag på ansøgningen. I brev af den 8. oktober
meddeler Faxe Kommune, at resultatet af Økonomiudvalgets behandling er et afslag på
ansøgningen.
 
I Dagbladet blev man den 28. oktober mødt med følgende overskrift: Drømmen om en
efterskole i Haslev er bristet. Men længere nede i artiklen kunne man læse: ”Vi har ikke
lovet nogen at åbne på et bestemt tidspunkt, så kommer der en rig onkel, så kan
skoleplanerne stadig realiseres”.
 
Selv om den rige onkel endnu ikke er dukket op, har en enig bestyrelse på sit seneste
møde besluttet at fortsætte med bestræbelserne på at fremskaffe det nødvendige
økonomiske grundlag for oprettelsen af Haslev Efterskole i Haandværkerhøjskolens
bygninger.
 
På baggrund af Økonomiudvalgets afslag den 2.oktober er der i brev til borgmesteren
stillet følgende spørgsmål: Med hvilken begrundelse kan Faxe Kommune give et
etableringstilskud på 7,2 mio. kr. til den Selvejende Institution FGU Midt og Østsjælland
med hjemsted i Køge Kommune, når der gives afslag på et etableringstilskud til den
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Selvejende Institution Haslev Efterskole – Håndværk, Design og Teknologi med
hjemsted i Faxe Kommune?
 
På Byrådets møde den 20. juni 2019 blev der givet 7,2 mio. kr. til den Selvejende
institution (private!) FGU-Skolen i Faxe. Et flot tilskud, særligt i betragtning af, at det
ikke var budgetsat.
 
Bestyrelsen har på sit møde den 12. november besluttet at genfremsende ansøgning til
Faxe Kommune med tilhørende bilag om tilskud til etablering af Haslev Efterskole –
Håndværk, Design og Teknologi. Ansøgningen er tillige sendt til borgmesteren og
gruppeformændene for de politiske partier.
 
Når vi har valgt at genfremsende ansøgningen om tilskud til Haslev Efterskole skyldes
det et ønske og en forhåbning om at ansøgningen vil blive behandlet på et
Byrådsmøde.
Vi mener, at der er et stort alment ønske fra borgerne i Faxe Kommune om at få
klarhed over hvad de folkevalgte mener om projektet, en klarhed borgerne ikke kan få
hvis ansøgningen kun behandles i Økonomiudvalget.
 
En drøftelse i Byrådssalen vil give borgerne information og klarhed over hvad
politikerne mener om etablering af en sådan efterskole og indsigt i begrundelser for
støtte og afslag fra de enkelte politiske partier.
 
Hvis en sådan drøftelse desuden kunne medvirke til klarhed over hvad Byrådet har af
planer og ønsker for Skolegade, Skoleengen og Skoleparken og ikke mindst over de
betydelige indgreb i hele området en boligbebyggelse af Haandværkerhøjskolen, en del
af Gymnasiegrunden og den nødvendige ændring i infrastrukturen (herunder vejføring
fra Bråbygade over Skoleengen) vil betyde, så vil mange Haslevborgere blive glade.
Plan- og Kulturudvalgets har i møder gennem de seneste måneder behandlet
problemstillingen.
 
Udvalget besluttede den 27. august at: ”sagen sendes tilbage til yderligere behandling.
Der ønskes et planmæssigt forslag til vejbetjening af hele lokalplanområdet…..og et
notat, der beskriver konsekvenser samt de lovgivningsmæssige muligheder for
etablering af den alternative vejadgang” Udvalget besluttede den 25. september, at
tilbagesende sagen til administrationen …”med anmodning om at udarbejde et udkast
til et helhedsorienteret kommuneplantillæg for området”
 
Vi holder fortsat fanen højt og må erkende, at der er brug for mange kræfter, hvorfor vi
opfordrer til at I, medlemmer af skolekredsen, har lyst til at hjælpe med til at sætte
fokus på problemstillingen.



 
Ønsker vi et forsat undervisningstilbud på Håndværkerskolen gennem etableringen af
Haslev Efterskole i stedet for en bebyggelse af grunden med boliger og adgangsvej
gennem Skoleengen til Bråbyvej.
 
Med venlig hilsen
William Markusssen
Formand for Haslev Efterskole
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