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Månedens leder
Nu bygger vi hal
Så er vi for alvor i gang med dette store byggeri.
Som det fremgår af billederne, har vi nu taget det endelige skridt mod opfyldelsen af
vores mål om at opføre en idrætshal.
Første spadestik blev taget af samtlige elever d. 25. april. Der var indkøbt fine
grønne spader til alle, og det var en god oplevelse, at første spadestik var en fælles
opgave. Efter spadestikket skrev alle elever navn på deres egen spade, og det er
vores håb, at vi finder et sted i hallen, hvor vi kan hænge alle spaderne op.
Idrætsefterskolen Ulbølle
Rødkildevej 8,
5762 V. Skerninge
www.ieu.dk
Tlf.: 62 20 30 77

”….at skolen er til for
elevernes skyld, og vi vil
til stadighed gøre os
umage med at få dette
til at gennemsyre
skolens virksomhed –
også i den praktiske
dagligdag.”

Når vi valgte denne lidt utraditionelle løsning, var det for at markere, at vi stadig er
optaget af at fastholde den helt grundlæggende værdi, skolens virksomhed har
bygget på siden første dag. Nemlig, at skolen er til for elevernes skyld, og vi vil til
stadighed gøre os umage med at få dette til at gennemsyre skolens virksomhed –
også i den praktiske dagligdag. Derfor var denne lidt formelle opgave også var
overladt til eleverne. Det er for deres skyld, vi bygger hal.
Byggeriet er godt i gang og kører planlagt. I skrivende stund kører de første beton
biler ind på byggepladsen, og det er fantastisk at følge, hvor hurtigt byggeriet skrider
frem. Vi forventer at holde rejsegilde midt i juni, og at hallen er klar til at blive
indviet i slutningen af oktober. Det er spændende hver dag at følge byggeriet, og vi
glæder os til at udfylde de nye rammer, hvor vi for alvor får mulighed for at opfylde
den pædagogiske ambition om at bruge idræt som pædagogisk læringsredskab.
Sideløbende med det fysiske byggeri af hallen er vi nemlig godt i gang med at
forberede os til den nye pædagogiske virkelighed, hallen giver. Sammenhængen
mellem teoretiske undervisningslokaler og hallens nye undervisningsrammer skal
udnyttes fuldt ud, og næste skoleår byder bl.a. på et forsøg med at lave
”bevægelsesmatematik” for de af vores elever, der vil profitere af en sådan
undervisningsform.
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Sidste nyt om……
Projektuge
Den første uge i maj afviklede vi projektuge, hvor vores ønsker om at koble idræt og læring for alvor blev udlevet.
Temaet for ugen var OL og de mange fysiske ”OL aktiviteter” blev suppleret af masser af historie- og
samfundsfagsundervisning bundet op på de mange historiske og politiske begivenheder, der har fulgt OL’s historie,
af psykologiundervisning med fokus på at præstere som individ og som hold samt mange andre af de aspekter, der
hører til idrætten og de olympiske lege.
Køkkenet medvirkede ligeledes i ugen med menuer fra nogle af de forskellige lande, som OL er blevet afholdt i.
Vi havde besøg af OL guldvinder Thor Kristensen, der fortalte om fascinationen af OL .
Det blev alt i alt en forrygende uge, der blev afsluttet af:

Bedste- og forældredag
Hvor de mange aktiviteter blev præsenteret for alle fremmødte.
En af de bedste dage på året er vores tradition med afholdelse af en sådan bedsteforældredag
Det er dejligt at se den helt umiddelbare glæde, der er ved samværet mellem 3 generationer og bedsteforældrenes
accept af ALLE deres børnebørns kompetencer og udfordringer.
Dagen bød på sang og fælles oplæg om værdierne ved et efterskoleophold, på stor frokost på en dag, hvor
køkkenet virkelig var i topform, og på fælles idrætsaktiviteter for alle aldre.
Sådan en dag viser, at der ligger nogle meget vigtige værdier i gensidig ubetinget anerkendelse på tværs af
generationer, mellem familiemedlemmer og mellem venner forenet i interessefællesskaber. Det er værdier vi skal
værne om i det danske samfund. Alt for meget af den pædagogiske debat har i mange år alene drejet sig om,
hvordan vi kan tage konkurrencen op med kineserne. Faktum er nok, at det kan vi ikke, hvis det alene gælder om at
producere mest muligt, billigst muligt. Men vi kan konkurrere ved at skabe et samfund, hvor sammenhængskraft og
anerkendelse af alle menneskers ret til et værdigt liv forenes med ønsket om den bedst mulige konkurrenceevne.
Et samfund, der også i fremtiden har plads til vores elevgruppe.
Tak til jer bedsteforældre for at komme og med jeres væremåde huske os på disse universelle værdier.
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Det sker på IEU
Gammel elevdag:
D. 2. juni har vi gammel elevdag, og vi glæder os til at se så mange som muligt af de gamle elever. Det er altid en
fornøjelse med dette gensyn, og heldigvis er der rigtig mange gode historier at fortælle denne dag. Vi har et
meget godt billede af, hvad der er blevet af de fleste af vores gamle elever, og rigtig mange af dem går det
gudskelov godt. For andre har årene efter efterskolen måske været knapt så succesfulde og for dem håber vi, at
en gammel elevdag kan være med til at give den portion ekstra mod til at komme videre. Det er skolens
ambition at udvikle vores efterværn, så vi i endnu højere grad end nu kan hjælpe alle godt af sted.

Ny elevdag:
D. 3. juni har vi ny elevdag for alle kommende elever til skoleåret 12/13. Vi er gudskelov så privilegerede, at vi
har udsolgt til det kommende år, og vi glæder os til at se alle nye sammen med de kommende 2. årselever til en
hyggelig dag med informationer og aktiviteter.

