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Kære medlem af støttekredsen
 
For godt en måned siden, den 26. marts, sad vi bænket på Emmaus for at søsætte en
fælles drøm om at realisere Haslev Efterskole i Haandværkerhøjskolens bygninger.
 
117 stemmeberettige medlemmer valgte en bestyrelsen for Haslev Efterskole med
følgende sammensætning: William Markussen, Lissi Braae, Niels Houmann, Bent Ole
Bærenholdt, Kirsten Nielsen, Carl Axel Lorentzen, Sven Erik Gade. Som suppleanter
valgtes: Morten Haupt-Hansen og Henrik Nielsen.
På det første bestyrelsesmøde konstituerende bestyrelsen sig med Willian Markussen
som formand og Niels Houmann som næstformand.
 
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 vil kombinere efterskolelivets fællesskab og dannelse
med traditionelt håndværk og moderne teknologi for at hylde praktiske færdigheder og
anspore unge mennesker til at tage en erhvervsrettet uddannelse efter 10. klasse.
 
Haslev Efterskole:
Håndværk: (Bygningshåndværk – Klassisk håndværk – Møbelsnedker)
Design: (Boligindretning – Kreativitet – Arkitektur)
Teknologi: (Digitalisering – Robotter – Droner)
Gastronomi: (Sundhed – Kokkekunst – Råvarekendskab)
 
Skolen vil have rødder i Grundtvigs skoletanker. Vi danner rammerne for, at hver enkelt
elev i løbet af et skoleår vil udvikle sig menneskeligt og fagligt. Vi lægger vægt på et
stærkt og forpligtende fællesskab, hvor nøgleordene er respekt, tryghed og
ordentlighed. 
Som sagt ønsker vi at skabe en ny efterskole i historiske rammer. 
 
Gennem næsten 100 år har Haslev Haandværkerhøjskole huset en bred vifte af
erhvervsuddannelser og skolen rummer allerede elevfløje, industrikøkken, værksteder,
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klasselokaler og fællesarealer.
Målet er, at mindst 60 elever skal starte i august 2020 og i skoleåret 2022/23, hvor
skolen vil være fuldt udbygget, vil vi byde 150 elever velkommen.
 
Økonomi er i den sammenhæng et væsentligt og nødvendigt element. Vi har en
udfordring, som lyder på en investeringsramme på 35 mio. kr. De tænkes dækket ved
fondsmidler og donationer på 20 mio. kr. og et lånefinansieret beløb på 15 mio. kr. Et
detaljeret drifts-, balance- og likviditetsbudget viser en balanceret driftsøkonomi efter
tre år med de gældende tilskudssatser. 
 
På nuværende tidspunkt er der sendt fonds-ansøgninger til 8 fonde, som skønnes
relevante i forhold til vores projekt med en ramme på 20. mio. kr.
 
Først på efteråret håber vi på positiv afklaring omkring økonomien, så vi kan indfri
målet om start fra skoleåret 2020/21.
 
Senest 1. oktober skal ansøgning om oprettelse af en efterskole være afleveret til
Undervisningsministeriet. Lige nu er et større skrivearbejde i gang. 
Skolens indhold skal nøje beskrives og i den forbindelse har vi taget kontakt til
fagpersoner på de enkelte områder.
 
Skolens logo, som indleder dette brev, er ikke det endelige, men det vi valgte som
udgangspunkt i relation til ansøgningen af fonde. I forhold til profil – navn – logo –
brevpapir m.m. har vi indbudt til en konkurrence annonceret via Haslev Posten med
deadline 1. maj. Den gav fin feedback og bestyrelsen vil i nær fremtid tage stilling til de
indkomne forslag.
 
Den uvurderlige støtte til projektet: Haslev Efterskole har pr. 22. maj 162 personlige
medlemmer og 17 virksomhedsmedlemmer. 
 
Vi holder fanen højt. Vi krydser fingre og håber, vi kommer i mål. Ikke mindst jeres
støtte giver et fantastisk rygstød til det kommende arbejde.
 
Med venlig hilsen
William Markusssen
Formand for Haslev Efterskole
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