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Forstanderen har ordet
Forandringer er et livsvilkår
I øjeblikket foregår der forhandlinger om store forandringsprocesser, der også vil
påvirke vores skole.
Lærernes arbejdstid er i den grad til debat i forbindelse med
overenskomstforhandlingerne, og selv om pressens fokus naturligvis er rettet mod
folkeskolen, skal man ikke tage fejl af, at den samme proces og de samme
diskussioner foregår på vores område. Der er hårde forhandlinger i gang mellem
Moderniseringsstyrelsen på arbejdsgiversiden og Frie Skolers Lærerforening på
arbejdstagersiden.
Idrætsefterskolen Ulbølle
Rødkildevej 8,
5762 V. Skerninge
www.ieu.dk
Tlf.: 62 20 30 77

”Men det er utrolig

dejligt at mærke, at
vi som samlet gruppe
er klar til at få det
allerbedste ud af de
kommende
forandringer.”

Hvor det ender, ved vi af gode grunde ikke, og det er nok også naivt at tro, at vi som
skole har ret meget indflydelse på det endelige resultat, der jo langt hen ad vejen er
afhængig af aftalen på folkeskoleområdet.
For en gangs skyld er det heller ikke sikkert, at vi er i stand til at anskue denne
problematik i absolut enighed mellem ledelse og medarbejdere. Fra ledelsens side
er vi interesseret i at få større lokal frihed til at lave aftaler, der passer til skolens
virkelighed, og der er naturligvis fra lærernes side tale om en vis usikkerhed
omkring, hvad forandringerne kan føre til.
Men det er utroligt dejligt at mærke, at vi som samlet gruppe er klar til at få det
allerbedste ud af de kommende forandringer, og vi vil gå til arbejdet med stor tro på
og tillid til hinanden og vi er overbevist om, at vi sammen vil skabe gode løsninger.
Samtidig har vi indledt forhandlingerne om lovgrundlaget for den fremtidige støtte
til elever med særlige forudsætninger på specialefterskoler. Forhandlingerne foregår
med stor interesse fra alle parter i at nå den bedste løsning til gavn for de unge. Vi er
selv centralt placeret i forhandlingerne via Efterskoleforeningen og har netop lagt
hus til et stort besøg fra Undervisningsministeriet, der ønskede at se en skole i
”aktion” som et led i deres analyse.
Det var et forrygende godt besøg, hvor skolen var i topform og gæsterne oprigtigt
interesserede.
Det er vores vurdering, at også denne forandring vil vi være klar til at håndtere og få
noget positivt ud af.
Når forandringens vinde blæser, er der nogen, der bygger læhegn og andre, der
bygger vindmøller.
Vores udgangspunkt er så absolut at bygge vindmøller, og vi glæder os til det. (Kan
man vælge andet, når man allerede har solceller på taget?)

Nyhedsbrev
Marts 2013

Halindvielse:
Vores officielle indvielse af idrætshallen blev en helt fantastisk dag. Gode taler, inspirerende optrædende udefra,
super god mad og sidst men ikke mindst elevernes helt fantastiske indvielsesshow med Parkour, eventyr, dans og
sang. Et show, der i den grad bar præg af energi, livsglæde og sammenhold. Et show der berørte alle os, der så det,
dybt. Vi har lavet en video af showet, der kan ses på følgende link:
http://www.youtube.com/watch?v=bRWXCokA-Vs
Vi har glædet os meget til at få hallen, og man kan roligt sige, at vi ikke er blevet skuffede. Vores planlægning af
dagligdagen er blevet meget nemmere, vores muligheder for at bruge idræt som pædagogisk læringsredskab er
blevet utroligt meget bedre, og allerede nu kan man vel konstatere, at det egentlig er utroligt, at vi overhovedet
har kunnet lave vores skole uden hal. Hallen er i hvert fald i dag med til at sikre vores fremtid og vores pædagogiske
udvikling.
I forbindelse med den udendørs færdiggørelse efter halbyggeriet, arbejder vi stadig på at skabe et fitness- og
parkourområde, hvor der også skal være adgang for byens borgere. Vi har søgt fonde til byggeriet, og vi har lige
fået oplyst, at vi findes på en liste fra Lokale-Anlægs Fonden, hvor vi har fået bevilget 150.000 kr. til anlægget.
Samtidig har vi søgt LAG midler, og vi håber stadig, at dette giver et positivt resultat. Bliver dette tilfældet går
arbejdet i gang i foråret, så vi kan åbne endnu en idrætsfacilitet til fælles glæde for alle til sommer.
I forbindelse med åbningen af hallen bad vi vores elever om at nedskrive de ord, de tænker på, når de træder ind i
hallen. Vi samlede derefter ordene i nedenstående collage og gav ordene størrelse efter, hvor mange gange, de var
blevet gentaget. Det kom der dette billede ud af. Et billede, vi er meget glade for, da det jo netop udstråler alle de
værdier, vi synes, er vigtige for vores skole. Vi vil hver dag forsøge at leve op til elevernes ønsker og er stolte af, at
det netop er disse værdier, de forbinder med deres skole.
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Skitur
Som sædvanligt har vi været på skitur til Pfunds i Østrig, og som sædvanligt har det været en god tur med mange
fælles positive oplevelser for alle.
En af fordelene, når man vælger at tage på ski, er, at nogle af de fastlåste hierarkier i forhold til idræt i elevgruppen
blødes op og ændres. Pludselig er det nye elever, der på forhånd mestrer en idræt, og pludselig må andre, der i
dagligdagen mestrer tingene, starte forfra.
Fælles for alle vores elever var dog, at de opnåede succes og gav den gas på allerbedste vis. Det var en fornøjelse at
følge, hvordan alle ambitiøst forsøgte at blive bedre, og hvordan alle hjalp og støttede hinanden.
Samtidig kan det ikke understreges nok, hvor glade vi er for vores samarbejdspartner i Østrig. Det er et dejligt hotel
med en meget imødekommende atmosfære. Det kan kun anbefales at besøge stedet - også privat, hvis man er til
Østrig, uanset om det er sommer eller vinter. Stedets hjemmeside har følgende link:
http://www.schoene-aussicht-pfunds.at/
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Videnscenter
Vi har længe gået med en ambition og en drøm om, at den viden, vi efterhånden har på skolen om at skabe
inkluderende, anerkendende miljøer med idræt som pædagogisk redskab, bør udbredes til andre til gavn for alle unge
med særlige læringsforudsætninger.
Det er derfor en stor glæde at kunne fortælle, at vi har indgået et partnerskab med to andre efterskoler (Tolne
Efterskole og Karise Efterskole) og University College Syddanmark (UC syd) om at udvikle uddannelsestilbud til
efterskoler, der ønsker at igangsætte ansvarlige inklusionsprocesser på deres skoler.
Samarbejdet sikrer, at vi på alle områder kan tilbyde viden og hjælp til at skabe inkluderende miljøer, uanset om der
efterspørges teoretisk, ledelsesmæssigt eller praktiske input og viden.
Vi ser dette som et første skridt til at stable et videnscenter på banen, der også på sigt kan have tilbud til folkeskoler
og andre pædagogiske miljøer, der ønsker at arbejde etisk forsvarligt med inklusion.
Vi gør det, fordi vi tror på, at et sådant tilbud vil være med til at udvikle vores eget tilbud og især for at leve op til
vores vision om, at vi har et ansvar for at påvirke det omgivende samfund i en retning, som sikrer, at også mennesker
med særlige behov og læringsforudsætninger har muligheder for at leve et værdigt liv.
Se skolen hjemmeside www.ieu.dk for at få mere at vide om projektet.

Forsknings- og udviklingsprojekt
I forlængelse af vores ambitioner vedr. etablering af videnscenter har vi sagt ja til at deltage i et forsknings- og
udviklingsprojekt sammen med 26 andre skoler og uddannelsessteder organiseret i Foreningen Ligeværd.
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Projektet er forankret i et Ph.d. projekt med arbejdstitlen: God uddannelse til alle – at blive menneske og borger
gennem lærende deltagelse og 2 udviklingsprojekter med formålet at beskrive og belyse spørgsmålet om god
uddannelse for unge med særlige læringsforudsætninger.
I en tid, hvor inklusion er på alles læber, hvor mange specialskoler med særlige ekspertise i undervisning af unge
med særlige læringsforudsætninger lukkes, og megen god viden dermed risikerer at gå tabt, har vi vurderet, at det
endog er meget vigtigt at støtte et sådant projekt, der kan være med til at sikre den bedste uddannelse til alle unge.
Nogle unge, der lige nu er udskilt i specialundervisningssystemet vil givet i fremtiden have gavn af at blive
inkluderet i ”normal”skolen, hvis man altså formår at ændre det pædagogiske paradigme, men vi er overbeviste
om, at andre stadig vil have gavn af at blive ”ekskluderet” til specialundervisningssystemet for her at opbygge
kompetencer til senere at blive inkluderet i samfundet.
Vi ser frem til forskningsprojektets resultater og glæder os til at være med.

STU-uddannelsen
I konsekvens af, at det går rigtig godt på vores STU-uddannelse, har vi besluttet at udvide de to huse, uddannelsen
bor i, ved at inddrage deres terrasser til beboelse. Det skaber langt bedre boforhold for vores elever og skaber
samtidig mulighed for at optage 2 elever mere.
For 3. år i træk ser det ud til, at det lykkes at få alle STU eleverne gennem hele deres uddannelsesår, og i år er der
rekord mange elever (13) på uddannelsen.
Til næste år er der allerede nu 17 seriøst interesserede elever til uddannelsen. Vi håber meget, at de involverede
kommuner vil godkende ansøgningerne og vise størst muligt hensyn til lovens krav om individuel stillingtagen, også
til et bo-tilbud, selvom vi anerkender, at alle kommunekasser er pressede.

Samarbejde med Dansk Firma Idræt
Vores STU uddannelse har indledt et meget spændende formaliseret samarbejde med Dansk Firma Idrætsforbund,
der har store perspektiver.
Vi skal hjælpe med at gennemføre store events, som f.eks. løb af forskellig art, og vores elever skal påtage sig
forskellige opgaver i forbindelse med arrangementernes forberedelse og gennemførelse. Det er opgaver, der gør en
forskel og opgaver, der er virkelige og nødvendige at gennemføre for at opnå succes. Det betyder meget i
forbindelse med vores uddannelse til idrætsmedhjælper at få opgaver i den ”virkelige” verden.
Samtidig håber vi, at samarbejdet giver os en unik mulighed for at få forbindelse med firmaer, der deltager i
arrangementerne, og vi håber, vi derigennem kan synliggøre de mange kompetencer, vores elever har og på den
måde åbne for indgåelse af aftaler om praktikker og måske rigtige jobs.

