
 
 

 
 

FUS bestyrelses beretning 2018 
11 gange om året udkommer bladet ”Efterskolen”. Det er et blad, som holder alle ansatte og 
bestyrelsesmedlemmer på efterskolerne orienteret om alt, hvad der sker på landets efterskoler. 
Det være sig elementer som har betydning for efterskolernes økonomi i almindelighed, samt tiltag 
og ændringer som kan få betydning for økonomien i de enkelte kategorier af efterskoler.  Det er 
også i dette blad, man kan læse om nyt i efterskolelandskabet – hvilke efterskoler åbner, lukker 
ændrer profil eller bygger til. Der er altid en række indlæg fra folk fra efterskolen og fra gode 
mennesker, som har noget at sige til os, som har tilknytning til efterskolen. Et af årets udgaver af 
bladet behandler specifikt Årsmødet for efterskolerne, som første weekend i marts hvert år 
afholdes på Nyborg Strand, således også i år.  
 
Tilskudsrevision 
Årsmøde 2018 var imødeset med lidt ekstra spænding. Dette gav sig også udslag i antal deltagere 
på mødet. Næsten 1.400 deltog i år. Det var dermed en markant ny rekord.  Årsagen til den store 
deltagelse, kan sagtens tænkes at skulle findes i, at bestyrelsen for Efterskoleforeningen i år skulle 
fremsætte det forslag om tilskudsrevision, som de på Årsmødet 2017 fik mandat til at udforme. 
Forslaget blev også omtalt i sidste års beretning for Frijsenborg Efterskole.  
 
Som følge af sidste års vedtagelse blev der nedsat en arbejdsgruppe, som i 2017 har afholdt 5 
møder og afsluttet sit arbejde med udgivelsen af en rapport, som efterfølgende er blevet drøftet. 
Det er sket på tre medlemsmøder rundt i landet. Her deltog flere end 120 skoler.   
 
Processen i arbejdsgrupperne afslørede store grundlæggende holdningsmæssige forskelle i 
efterskolelandskabet. Dette er jo egentlig ikke så overraskende. Den frihed, som alle skoler har til 
at lave præcis den skole, som man ønsker og mener er den rigtige , danner naturligvis et meget 
varieret efterskolelandskab med et meget forskelligartet syn på mange ting – også på de 
økonomiske rammer, som skolerne skal arbejde under. Meget forenklet sagt, så mener de små og 
mindre skoler, at det skal være lidt lettere at drive en skole som deres, og at de store skoler skal 
bidrage lidt til det via en lidt mindre stordrifts gevinst for dem. Dette møder ikke helt uventet 
modstand hos en række af de meget store skoler. Det skal dog bemærkes, at den ret lange debat 
på Årsmødet afslørede en forståelse fra en række større skoler. En forståelse for at der skal være 
en fornuftig fordeling af tilskuddene, som gør det muligt for helt små og mindre skoler at drive en 
almen efterskole. Fra samme side hørte man også forståelse for, at efterskolen har en forpligtelse 
til at kunne inkludere svage elever og elever fra familier som har økonomisk dårlige 
forudsætninger for at kunne sende deres unge på efterskole. Set ud fra dette viste debatten sig at 
være både sober og godt nuanceret.  
 
Der er ingen tvivl om, at mange skoler gerne havde set mere vidtgående vedtagelser som i langt 
højere grad gennem en tilskudsrevision kunne tilgodese de skoler, som ikke sigter efter at blive så 
store som muligt og derigennem høste stordriftsfordelene. Vi på vores skole hører til dem, som 
gerne havde set, at livet gennem tilskudsrevisionen kunne blive lidt lettere for os, som prøver at 
drive skole med klart fokus på den enkelte elev og dennes behov. Vi synes tilskudssystemet i 
højere grad skulle tilgodese os, der forsøger at drive en alment dannende efterskole med plads til 



 
 

 
 

både stærke og svage elever. For elever fra både stærke og mindre ressourcestærke hjem. Man 
kan sige, at der med vedtagelsen af de 4 punkter, internt blandt efterskolerne og til omverdenen, 
samt ikke mindst til landets politikere er sendt et signal om, at man blandt efterskolerne godt er 
klar over, at man skal udøve en slags selvjustits, når det gælder tilskudsfordeling. Det er et klart 
signal om, at vi erkender, at der skal være plads til alle typer skoler store som små, og at der skal 
være plads til alle elever stærke som svage.    
 
Forslagene skal nu til urafstemning på de enkelte skoler. Vedtages de her, er de 4 punkter 
grundlaget for de forhandlinger som Efterskoleforeningen skal føre med Folketinget og 
undervisningsministeriet.   
 
Ny ledelses struktur på FUS 
På det sidste har Frijsenborg Efterskole været omtalt i Efterskolebladet – mere specifikt i januar 
udgaven.  Det har vi, fordi bladet fandt den nye ledelsesstruktur med 2 ligestillede forstandere 
interessant og derfor værd at omtale.  
 
Som mange ved, vedtog bestyrelsen efter ønske fra forstander Jens Petersen og viceforstander 
Brian Oversen for knapt 3 år siden, at gøre ledelsen af Frijsenborg Efterskole mere smidig. Dette 
blev udmøntet ved i højere grad i det daglige at give viceforstanderen mandat til at træffe 
beslutninger, som rettelig ville høre under forstanderens kompetencer, når denne helt naturligt 
ind imellem er fraværende. Efter at denne ordning har været implementeret i godt et par år, 
fremlagde ledelsen sidste år over for bestyrelsen en ny plan som reelt i det daglige sidestiller de 2 
forstandere. Formelt vil det stadig være Jens Petersen, som har det juridiske ansvar som 
forstander. På alle andre områder er Jens og Brian sidestillede forstandere og de bærer begge 
titlen FORSTANDER. 
Efter en rigtig grundig behandling over hele 3 bestyrelsesmøder, besluttede bestyrelsen at vedtage 
det forslag, som Brian og Jens havde stillet til ny ledelsesstruktur. Den nye struktur blev effektiv fra 
1. januar i år. Vi har dermed en ledelse, som vi mener er rigtig stærk. Brian og Jens supplerer 
hinanden på en helt fantastisk måde. Brian har primært fokus på administration og 
personaleledelse. Jens primærområde er det pædagogiske. Når den ene af vore forstandere ikke er 
på skolen, dækker den anden alle områder. Dette betyder, at der stort set altid er en leder til 
stede. Det stiller naturligvis store krav til den interne kommunikation de to forstandere imellem, 
hvilket Brian og Jens er meget opmærksomme på. Efter bestyrelsens mening er der indlysende 
fordele ved den nye struktur. Mest af alt den kendsgerning at de to kan give deres primære 
fokusområder fuld attention, og at to sæt skuldre bedre bærer de mange opgaver, som er 
forbundet med at lede en efterskole. Det er aftalt mellem bestyrelsen og ledelsen, at 
bestyrelsesformanden og ledelsen med mellemrum, har opfølgende samtaler om, hvordan den 
nye ledelsesstruktur fungerer.  
 
Kort efter artiklen i Efterskolebladet blev bragt, kom den første henvendelse fra en anden 
Efterskole. Det var fra ledelsen på en skole, som rent faktisk er ret forskellig fra vores skole. De 
havde ladet sig inspirere af vores nye ledelsesstruktur. De påtænker lige nu at indføre en lignende 
konstruktion i ledelsen af deres skole.  



 
 

 
 

Sammen med ledelsen på Frijsenborg Efterskole ser bestyrelsen den nye ledelsesstruktur som en 
konstruktion, der ikke helt utænkeligt kan vise sig at være et eksempel til efterfølgelse på andre 
skoler. Hvis Frijsenborg på den måde igen kan være pioner på et vigtigt område, synes vi, der er 
grund til en vis stolthed.  
 
 
Nye fitness/motions faciliteter.  
For knapt et par år siden inviterede skolens ledelse en af skolens lærer til at komme med et indlæg 
på et ordinært bestyrelsesmøde. Indlægget handlede om de fitness/motions faciliteter, som skolen 
tilbyder eleverne. Skolen har et rum, hvori man finder brugbare redskaber til formålet. Rummet er 
imidlertid ikke begunstiget af naturligt lys, og det ses i det hele taget ikke som det optimale rum, 
når eleverne skal motiveres til frivilligt at dyrke de relevante motionsformer. Derfor blev 
bestyrelsen af læreren præsenteret for et velargumenteret forslag om at optimere faciliteterne på 
dette område. Bestyrelsen anbefalede på den baggrund ledelsen at udarbejde forslag, som kan 
forbedre faciliteterne for fitness/motion. Der er siden fremlagt forskellige forslag om indretning af 
et større og langt bedre lokale til formålet. Dette vil kræve en ombygning af den bestående 
bygningsmasse. Det siger sig selv, at dette vil være forbundet med betydelige omkostninger. Lige 
nu undersøges en udvalgt model for ombygning og indretning af et mere brugbart lokale til 
formålet. Bestyrelsen har givet mandat til, at ledelsen får udarbejdet detaljerede løsningsmodeller 
med deraf følgende pålidelige økonomiske konsekvenser. Bestyrelsen håber, at der i overskuelig 
fremtid kan igangsættes en etablering af et lokale, som kan tilgodese den store gruppe elever, som 
ønsker at bruge disse faciliteter. Det er ledelsens og bestyrelsens opfattelse, at det føles unaturligt, 
at en moderne skole som vores på nuværende tidspunkt ikke råder over tidssvarende fitness og 
motion faciliteter. Vi forventer, at det vil være fremmende for optaget af nye elever at få skabt en 
forbedring på dette område. Desuden mener bestyrelsen også, at et så velargumenteret forslag fra 
skolens ledelse og personale om muligt bør følges op. Planerne har på en række bestyrelsesmøder 
været genstand for en grundig debat.  
 
 
Erhvervsuddannelser. 
I en kommende udgave af Efterskolebladet vil der blive bragt et indlæg om fagskoler kontra 
gymnasiale uddannelser. Den er, på opfordring af Efterskolebladets redaktør, skrevet af denne 
skoles bestyrelsesformand.  
Historien handler om den kendsgerning, det er, at vi på rigtig mange efterskoler, herunder også på 
Frijsenborg, i mange år har haft et uskrevet succes kriterie. Kriteriet gælder andelen af elever fra 
en årgang, der efter de har forladt efterskolen, påbegynder en gymnasial uddannelse. Ofte hører vi 
en historie om en elev, som starter sit efterskoleophold med lavt socialt og fagligt selvværd. Når 
denne så hen i mod afslutningen af skoleåret med stolthed meddeler, at nu er ambitionsniveauet 
steget fra et mål om en praktikplads hos f.eks. en frisør til en længerevarende uddannelse via en 
gymnasiet, ja så kan ingen af os vel sige sig helt fri for at sidde og klappe lidt i vore hænder.   
Det er naturligvis fantastisk, at efterskolerne, herunder ikke mindst FUS, igen og igen skaber 
solstrålehistorier, når det gælder at løfte de unges faglige og sociale niveau, og dermed også øge 
uddannelsesparatheden.  



 
 

 
 

Men kan succeskriteriet ikke ligeså godt være opfyldt, når en elev siger til os, at skoleopholdet har 
resulteret i, at vejen nu via en fagskole går mod en uddannelse som tømrer, bager eller 
automekaniker?  Det burde det vel, men man har måske som skolefolk en holdning om, at det 
trods alt er lidt finere, at vore elever vælger en gymnasial uddannelse frem for en praktisk – 
eller….? 
 
Måske er der en holdningsændring på vej i samfundet og dermed også hos os selv. Efter en snak 
med en af skolens vejledere, så hersker der hos forældrene en holdning om, at det er rigtig fint, 
hvis en masse unge vælger en praktisk uddannelse, dog skal det helst være de andres børn. 
 
I hvert fald bliver der fra vores skole gjort et stort stykke arbejde for at oplyse vore unge om, at der 
rent faktisk i de praktiske uddannelser findes et interessant og fuldgyldigt alternativ til den 
gymnasiale vej til målet.  F. eks. har flere af vore elever på det seneste deltaget i DM i skills. 
Fagskolerne indgår også i de muligheder, som de unge tilbydes under brobygningsforløbet.  
Der er dog slet ikke tvivl om, hvad de fleste af vore elever vælger. Hele 53% af denne årgang har 
valgt den gymnasiale vej. 32% fortsætter i et 9. – 10. klasses forløb her eller på en anden skole. 
Kun 12% har valgt en erhvervsuddannelse.  
 
I november 2017 manglede 10.348 unge en praktikplads, viser de seneste tal fra 
Undervisningsministeriet. På den baggrund kan det vel godt klinge lidt hult, når mange 
virksomheder nu beklager, at der ikke findes faglært arbejdskraft nok. Der kan ikke være tvivl om, 
at skal man gøre sig håb om, at få flere unge til at vælge en praktisk uddannelse, så bliver 
virksomhederne nødt til at interessere sig for at tage langt flere praktikanter ind. Der løber alt for 
mange dårlige historier om unge, som i deres stræben efter en praktikplads, i alt for lang tid har 
stemt dørklokker hos virksomhederne.  
 
Samarbejdet 
Gennem den seneste periode 17/18 har der i bestyrelsen været et godt samarbejde. Interessen for 
det der sker på FUS er stor, og det samme er debatlysten i bestyrelsen. Vi føler, at vi på bedste vis 
bliver inddraget i den del af skolearbejdet, som for os kan have relevans.  Samarbejdet med 
ledelsen er i top, og i det omfang det er muligt, nyder vi dialogen med alle blandt personalet. Vi vil 
gene sige alle tak for det gode samarbejde herunder den gode og altid relevante dialog.    
 
En speciel tak til Lone Greve, som i år stillede op til endnu tre år i Efterskoleforeningens bestyrelse. 
Hun blev naturligvis valgt. Det betyder meget for FUS, at vi har en repræsentant, som sidder så tæt 
på beslutningerne i denne for os alle så vigtige bestyrelse.  
 
Flotte resultater 
Vi synes også, det vil være på sin plads at nævne årets flotte økonomiske resultat. Det er ikke 
kommet af sig selv. Det skyldes helt klart det dygtige arbejde på FUS,  som udføres af alle -ansatte 
såvel som ledelse. Vi føler, at der på FUS gøres et flot stykke arbejde for at give vore unge et rigtig 
godt og på alle måder udbytterigt efterskoleophold. Evnen til at fastholde vore elever er 
sammenlignet med andre skoler imponerende.  



 
 

 
 

 
Der bliver på flotteste vis, gennem et dygtigt samarbejde med medierne, slået på tromme for 
vores efterskole – den alment dannende efterskole. Konkurrencen mellem efterskolerne i 
Østjylland er benhård, og mange andre skoler bruger store midler på reklame. Vores efterskole 
prøver til stadighed at fastholde fokus på indhold fremfor smarte glimtende reklamer og slogans. 
Ikke nogen nem opgave, men endnu er det tilnærmelsesvis lykkes at skaffe fuldt hus.    
Vi må dog konstatere, at den næsten selvfølgelige tiltrækning af elever nok til vores alment 
dannende efterskole, nu ikke længere er så selvfølgelig. Det er både ledelse og bestyrelse meget 
opmærksomme på. Derfor er en mulig justering og optimering af skolens promotion og 
kommunikationsstrategi sat på en fælles agenda.  
     
 
 


