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Forstanderen har ordet
Skoleafslutning
Så fik vi afviklet sidste skole uge i skoleåret 2011/12, og det blev en helt forrygende
uge. Som sædvanlig kan man se tilbage på ugen lidt slidt, lidt sørgmodig, men også
meget glad, fordi det er tydeligt, hvor meget skoleåret har udviklet de unge
mennesker, og hvor meget det har betydet for dem.
I løbet af sådan en uge bliver der på efterskolen holdt afslutning på bofløjene og på
linjeidrætterne, der bliver spillet den altafgørende fodboldkamp mellem ansatte og
elever (2-1 til de ansatte :-)), der bliver ryddet op og gjort rent, og der bliver holdt
afslutningstur til Langeland med masser af sjove aktiviteter.
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”…. eksklusion med øje
for udvikling og
anerkendelse af den
enkeltes unikke
forudsætninger kan
være nøglen til livsvarig
inklusion.”

På STU'en bliver der ligeledes holdt afslutninger ovenpå to hårde uger med
kompetenceafprøvning, og en speedbådssejllads var her et af højdepunkterne.
Fælles for alle aktiviteter i løbet af ugen var viljen til at give fællesskabet det
allerbedste sammen med erkendelsen af, at opholdet nærmede sig slutningen.
Det hele samledes i et brag af en afslutningsfredag, hvor vi først holdt rejsegilde på
den nye hal, og om aftenen festede med gallamiddag, band og diskotek til kl. 04.00.
En fantastisk fest, med mange følelser, flotte taler af mange elever og ønsket om at
få så meget ud af den sidste tid som overhovedet muligt.
Lørdag kunne vi så sige farvel og fortælle hinanden, at et godt efterskoleophold/STU
ophold altid vil være begyndelsen på noget nyt.
I disse tider, hvor inklusion er nøgleordet i mange politiske og pædagogiske debatter
må man bare konstatere, når man ser hvordan en kortvarig eksklusion i et
inkluderende og anerkendende læringsmiljø, kan udvikle mennesker, at
Eksklusion med øje for udvikling og anerkendelse af den enkeltes unikke
forudsætninger kan være nøglen til livsvarig inklusion.
God Sommer
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Sidste nyt om……
Fondsmidler
Hvilken fantastisk dag i slutningen af maj måned.
I forbindelse med vores halbyggeri har vi søgt fondsmidler for at kunne opfylde drømmen om at skabe de bedste
faciliteter, i bestræbelserne på, at bruge idræt som læringsredskab for unge med særlige læringsforudsætninger.
I slutningen af maj måned fik vi udbytte af disse ansøgninger, da
A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL
bevilgede 1,8 mill. kr. til projektet.
Det er rigtig mange penge (15 % af byggesummen) og gør, at vi ikke behøver at gå på kompromis i vores
bestræbelser på, at lave et godt og sammenhængende idræts – læringsmiljø.
Det betyder bl.a., at vi har kunnet lægge nye planer for ude-områderne i forbindelse med hallen og for yderligere
læringsrum i hallen.
Ud over, at pengene sikrer, at vi kan gennemføre projektet, er vi også meget glade og stolte over, at få denne store
anerkendelse fra Danmarks helt førende virksomhed.
Som A.P. Møller søger også vi at gøre vores absolut bedste hver dag, og vi har stadig store mål for skolens udvikling.
Halbyggeriet går for øvrigt lige efter tidsplanen. Væggene er rejst (en hel side på en arbejdsdag) og inden vi går på
sommerferie, er der tag på. Vi glæder os helt vildt.

Så er vi godt i gang med sommerkurset 2012
30 unge mennesker mødte spændte ind søndag eftermiddag for at indlede det sommerkursus, der samtidig er et
praktikophold i forhold til en opstart på et efterskoleophold fra august 2013.
Her mandag eftermiddag er alle netop taget ud til deres første linjeidrætsundervisning, og humøret er i top. Så
småt begynder der at danne sig et rigtigt efterskoleophold, og alle trives.
Det er fantastisk livgivende at begynde arbejdet med et nyt skoleår, der venter langt ude i fremtiden, umiddelbart
efter at have afsluttet et igangværende år. Det giver mening at se kontrasten, og man får for alvor øjnene op for,
hvor meget et efterskoleophold betyder for den enkelte unge.

