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Haslev Efterskole

Kære medlem af skolekredsen!

 
Haslev, den 26. maj 2021
 
”Bjørnen sover, bjørnen sover, i sit lune bo”. Sådan lyder en kendt børnesang og uden
nærmere sammenligning, må vi erkende, at det er et halvt år siden, vi sidst gav lyd fra
os.

 
 
Efter en sommer hvor det gik fremad, tog Coronaen til hen over efteråret og vinteren
med forøget nedlukning til følge. Først nu i det sene forår er der åbnet op for
mødeaktiviteten.

 
 
Med forårets komme inspireres vi af spiringen, og håbet er stadig lysegrønt, hvorfor
kampen for etableringen af ”Haslev Efterskole – Håndværk, Design og Teknologi”
fortsætter.
 
Vinterhalvåret har dog ikke sat en stopper for ”bjørnens ” aktivitet.
Umiddelbart efter sidste nyhedsbrev havde Dagbladet en artikel med overskriften:
”Troen på efterskolen er intakt”, hvor bl.a. direktør Thomas Jørgensen fra byggefirmaet
Ths. Jørgensen & Søn A/S i Faxe ikke er i tvivl om, at Haslev Efterskoles har en
berettigelse: ”Det er godt tænkt med den efterskole. Vi skal have nye indgange til
håndværksfagene”.
 
Den 2. november havde Dagbladet fornyet fokus på sagen med overskriften: ”Tanja
Larsson arbejder for Haslev Efterskole”. Faxe Kommunes socialdemokratiske
folketingsmedlem, Tanja Larsson, er blandt andet ordfører for fri- og efterskoler.
 
På baggrund af et møde mellem borgmester Ole Vive, Faxe Kommune og EUC ved
John Norman, modtog Faxe Kommune den 2. nov. et svar med ønske om: ”Som det
ser ud er der ikke offentlige institutioner, der kan eller ønsker at tilvejebringe den
nødvendige kapital.

 
 
Vi finder det derfor relevant at genoptage dialogen om en lokalplansændring”. Faxe
Kommune ved Ole Vive gjorde i svarskrivelse til EUC opmærksom på: ”Det er således
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den nuværende lokalplan, som fortsat vil være gældende i forbindelse med jeres salg
eller udlejning af ejendommen til anden part”.
 
Den 2. dec. genfremsætter bestyrelsen sit tilbud til EUC om køb af ejendommen, da vi
er blevet bekendt med, at Faxe Kommune i mail af 9. november 20 har meddelt EUC
Sjælland, at kommunen ikke er indstillet på at påbegynde en ny lokalplanlægning, der
muliggør boligbyggeri på hele eller dele af grunden, og det derfor er den nuværende
lokalplan, der er gældende. EUC meddeler i svarskrivelse: ”Tak for henvendelsen, vi
har drøftet den på bestyrelsesmødet den 9. december 2020 og jeg skal oplyse om, at vi
ikke har ændret synspunkt”.
 
Det nye år blev indledt med en indirekte støtteerklæring, idet statsmister Mette
Frederiksen i sin nytårstale bl.a. sagde: ”I det nye år vil vi etablere flere muligheder for,
at unge kan uddanne sig lokalt – tæt på hvor de bor og kommer fra”.
 
Mange veje til målet afsøges, hvorfor der tages kontakt til undervisningsministeriet,
som resulterede i en genfremsendelse den 15. feb. af vores købstilbud samt ønske om
dialog. EUC meddelte, at ønsket ville blive behandlet på formandsmødet den 4. marts.

 
 
På baggrund af formandsmødet meddeler EUC: ”Det fremsendte tilbud er senest
drøftet af skolens bestyrelse primo december 2020. Det genfremsende tilbud er drøftet
på formandskabsmødet primo marts, drøftelsen har ikke givet anledning til ændringer”.
 
I et indslag i Nyhederne den 6. apr. udtalte Pernille Rosenkrantz-Theil: ”Ingen grøn
omstilling uden elektrikere”. Det affødte en henvendelse til ministeren, hvor der blev
gjort opmærksom på arbejdet for etablering af en efterskole for kloge hænder og
kreative hjerner – Haslev Efterskole – Håndværk, Design og Teknologi.
 
Henvendelsen til ministeren bliver besvaret af ministeriet, som redegør for procedurer
omkring salg af Haandværkerhøjskolen. Ministeriet sender en kopi af svaret til EUC.

 
I starten af april er der taget kontakt til Dansk Byggeri, som tidligere har sendt en
støtteerklæring.
 
Dansk Byggeri, der er repræsenteret i EUC`s bestyrelse, betragter sagen som et
anliggende mellem Haslev Efterskole og EUC.
 
Endelig kunne vi mødes fysisk den 25. maj, hvor vi drøftede mulighederne for det
videre forløb på baggrund af det sidste halve års proces, som beskrevet i ovennævnte.

 
Blandt andet drøftelse af muligheder for inddragelse af andre parter med interesse for
at etablere en efterskole forankret i det lokale.
Parter med interesse for at anvende bygningerne til såvel efterskole, lokale og



kommunale tilbud.
 
Som nævnt har vi alle været meget begrænset i vores aktiviteter i det seneste år.
Sidste års generalforsamling blev aflyst og indeværende års har vi udskudt til efteråret.

 
 
Vi planlægger at holde generalforsamling i begyndelsen af september. Nærmere
orientering når datoen er fastlagt.

 
 
Med venlig hilsen

 
William Markusssen
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