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Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev
Haslev, den 11. september  2019

Ansøgning om kommunalt tilskud

Ansøger
Den selvejende institution Haslev Efterskole – Håndværk, Design og Teknologi.
www.haslevefterskole.dk
CVR-nummer 40 41 47 70
Bankkonto: 5292 313286
Formand William Markussen
Rysagervej 21 4690 Haslev
Tlf. 21 44 81 22 Mail: wm@wm-online.dk

Ansøgning
I fortsættelse af undertegnedes deltagelse i Byrådets Temamøde den 22. august 2019 hvor jeg 
orienterede om status for etablering af Haslev Efterskole - Håndværk, Design og Teknologi ansøger 
vi hermed om et kommunalt tilskud på 15 mill. kr.

Da vi har måtte konstatere, at det grundet manglende finansiering, ikke er muligt at etablere 
efterskolen per august 2020 er det muligt at fordele det kommunale tilskud over 2 budgetår, fordelt 
med 10 mill. kr. i 2020 og 5 mill. kr. i 2021

I henhold til LBK nr. 94 om Efterskoler §28 er der hjemmel til at en kommune kan give tilskud til 
etablering af en efterskole.

Som meddelt på temamødet er et kommunalt tilskud nødvendiggjort af, at den oprindelige 
finansieringsplan med tilskud fra diverse fonde på samlet 20 mill. kr. desværre ikke lykkedes, da vi 
har fået afslag fra alle de søgte fonde.

Kommunen kan med god ret spørge hvorfor kommunen så skal indgå i finansieringen med 15 mill. 
kr. Det vil vi nedenfor fremføre en række argumenter for:

 Kommunen kan med sit tilskud bidrage væsentligt til at Haslev fortsat kan kalde sig en 
skoleby.

 Med sit tilskud får kommunen en virksomhed med 29 årsværk plus afledt lokal 
beskæftigelse og en omsætning på 23 mill. kr.

 En væsentlig partner til kommunens 10 klasse center og til elever i 8. klasse der kan 
anvende efterskolens værksteder og øvrige ressourcer.

 Mulighed for at der i  tilknytning til efterskolen, kan etableres et iværksættermiljø og et 
experimentarium inden for grøn omstilling, et kreativt center for teknologiudvikling, 
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arkitektur, kunsthåndværk og design og mange andre muligheder som et kreativt skolemiljø 
åbner op for. 

 Og ikke mindst sparede omkostninger for kommunen til etablering af infrastruktur ved en 
ændret lokalplan. Omkostninger der sandsynligvis er betydelige, særligt hvis overvejelser 
om en vejføring via Bråbyvej realiseres.

 Til sidst er vi overbeviste om at et tilskud fra kommunen, der betyder at planerne om en 
efterskole kan realiseres, vil møde stor begejstring fra Haslevs borgere, ikke mindst fra 
beboere i nærheden af Skolegade og fra de mange der har veneration for 
Haandværkerhøjskolen og Skoleparken.

Mere om Haslev Efterskole - Håndværk, Design og Teknologi
Resume
Aldrig har der været flere efterskoleelever - og sjældent har der været mindre søgning til 
erhvervsskolerne.  Haslev Efterskole - Håndværk, Design og Teknologi 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.  

En ambition der taler direkte ind i den brede politiske aftale “ Fra folkeskole til faglært -  
Erhvervsuddannelser til fremtiden ”, som har til formål at fremme praksisfagligheden i grundskolen  
og tilskynde flere elever med “ hovedet og hænderne skruet godt på ” til at tage en 
erhvervsuddannelse, så tallet i 2025 kommer op på 30% af en ungdomsårgang, hvor det i dag er 
19%.

Jf. ligeledes vedhæftede støtteerklæring fra Dansk Byggeri.

Vision  
Haslev Efterskole er en moderne efterskole, hvor værksteder og maskiner ligner virkelighedens, og 
hvor dygtige faglærere deler ud af deres glæde og viden om materialer, værktøj og håndværkets 
stolte traditioner. Vi vil skabe et miljø, som udfordrer praktisk, kreativt og intellektuelt, og som 
åbner unge menneskers øjne for en fremtid på baggrund af en ungdomsuddannelse. 

En ny efterskole i historiske rammer   
Gennem næsten 100 år har Haslev Haandværkerhøjskole huset en bred vifte af 
erhvervsuddannelser. De historiske bygninger er med sine fantastiske detaljer og bygningsarbejder 
desuden et ideelt sted for fremtidens elever at lade sig inspirere kreativt og håndværksmæssigt. 
Matriklen rummer allerede elevfløje, industrikøkken, værksteder, klasselokaler og fællesarealer.     

Værdigrundlag  
Haslev Efterskole har rødder i Grundtvigs skoletanker. Vi danner rammerne for, at hver enkelt elev 
i løbet af et skoleår vil udvikle sig menneskeligt, fagligt og som en del af flokken. Vi lægger vægt 
på et stærkt og forpligtende fællesskab, hvor nøgleordene er respekt, tryghed og 
ordentlighed. Eleverne vil både møde den almene undervisning, kunst, kultur og den 
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håndværksfaglige praksis. Tilsammen åbner det en verden af læringsmuligheder, dannelse og 
kompetencer, som er med til at skabe fremtidens robuste og empatiske samfundsborgere og 
håndværkere.    

Elevantal og skolestart  
Efter at vi har måtte konstatere at det ikke er muligt at etablere efterskolen per august 2020 er målet 
nu, at 60 elever starter i august 2021 stigende til 120 i skoleåret 22/23 og fuld belægning på 160 fra 
skoleåret 23/24. Skolen tilbyder til en start 10. klasse.     

Skolekredse  
Blandt lokalbefolkningen i Haslev og omegn er der massiv opbakning til at puste nyt liv i 
Haandværkerhøjskolen med en ny erhvervsrettet efterskole. To skolekredse danner grundlag for 
Haslev Efterskole: Én for enkeltpersoner og én for virksomheder. Hver person tegner sig for 100 
kroner årligt og virksomheder for 500 kroner årligt. Pr. 8. september 2019 er der 169 personlige 
medlemmer og 18 virksomhedsmedlemmer.  Skolekredsene har i alt pt. indbetalt ca. 125.000,- til 
foreløbig drift og støtte.  

Økonomi  
Behovet for kommunalt tilskud og donationer fra fonde, virksomheder og enkeltpersoner er 
nødvendigt, da der ikke stilles statslige midler til rådighed til etablering af en efterskole. Statslige 
midler via taxameterordningen og forældrebetaling vil i drift fasen give Haslev Efterskole mulighed 
for en god økonomi.

Samlet investeringsramme: 35 mio. kr. Tænkes finansieret ved 15 mio. i bank- og realkreditlån, 15 
mill. kr. i tilskud fra Faxe Kommune samt 5 mio. kr. i donationer, hvoraf der er opnået tilsagn fra 
Haandværkerhøjskoleforenings Fond på 1 mill. kr. 

 Der budgetteres med 25 mio. kr. til køb af Haandværkerhøjskolens bygninger og 10 mio. kr. til 
ombygninger, udstyr og inventar. 

Revisionsfirmaet Beierholm har udarbejdet detaljeret drifts- balance- og likviditetsbudget, der viser 
en balanceret driftsøkonomi efter tre år med de gældende tilskudssatser.   Det kan oplyses af der er 
indgået aftale med Sparekassen Fyn-Sjælland om 15 mill. kr. i bank- og realkreditlån, og om 
dækning af driftskredit på ca. 3 mill. kr. indtil driftsøkonomien er i balance.

Prognosen, der er udarbejdet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 
1348 af 23.11.16 om regnskab for frie skoler, er vedlagt som Bilag 1.

Bestyrelse  
Ved efterskolens stiftende generalforsamling d. 26. marts, blev der konstitueret en bestyrelse 
bestående af erfarne og kompetente skolefolk samt virksomme aktører fra det private erhvervsliv.     

Formand: William Markussen, tidl. forstander for Haslev Haandværkerhøjskole   
Næstformand: Niels Houmann, tidl. virksomhedsejer og iværksætter  
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Sekretær: Sven Erik Gade, tidl. skoleleder for Nordskovskolen i Haslev  
Medlem: Lissi Braae, formand og stifter for Efterskolen i Ladakh, tidl. forstander ved Efterskolen 
SØS  
Medlem: Carl Axel Lorentzen, konsulent og rådgivende ingeniør i Glasfakta 
Medlem: Bent Ole Bærentholdt, tidl. forstander for Haslev Idræts Efterskole og Aarhus Efterskole   
Medlem: Kirsten Nielsen, bygningskonstruktør og næstformand i Bygningskonstruktørforeningen  
Suppleant: Morten Haupt-Hansen, salgsingeniør  
Suppleant: Henrik Nielsen, virksomhedsejer 

Den stiftende generalforsamling blev et tilløbsstykke, mellem 160 og 170 deltog, det er formentlig 
ikke set hverken før eller siden, at en generalforsamling kan trække så mange deltagere, at flere 
måttes sidde i gangen eller afvises. 

Vedtægter
På den stiftende generalforsamling d. 26. marts 2019 blev også  det fremlagte vedtægtsforslag 
godkendt. Vedtægterne er udarbejdet på baggrund af de gældende standardvedtægter De godkendte 
og underskrevne vedtægter vedlægges som Bilag 2 og referatet fra den stiftende generalforsamling 
vedlægges som Bilag 3

Bygningsbeskrivelse
I vedlagte Bilag 4 er de i alt 9.496 m2 som det samlede bygningskompleks består af detaljeret 
beskrevet. Bygningskomplekset består i hovedtræk af:

Hovedbygningen: Bygningen omfatter i alt 5 etager med i alt 4.829 m²
Værelsesfløj 1: Bygningen omfatter 3 etager og udnyttet tagetage. Areal i alt 1.170 m².
Værelsesfløj 2: Bygning omfatter 2 etager. Areal i alt 740 m²
Værkstedsbygningerne: Bygningerne er i et plan og omfatter i alt 1.999 m²

Indholdsmæssigt grundlag
Efterskoleloven omfatter efterskoler og frie fagskoler, der tilbyder undervisning og samvær på 
kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse, og som er 
godkendt af undervisningsministeriet til tilskud

Haslev Efterskole tager afsæt i Grundtvig-Kolds skoletanker, som danner grundlag for en 
skolekultur og pædagogisk praksis med rod i en grundtvigsk forståelse af kristendom, historie, 
kultur og fællesskab.

Skolen er endvidere rundet af en højskoletradition, hvor tanker om dannelse, elevens menneskelige 
modning og fordybelse og deres forberedelse til livet som voksne samfundsborgere i et demokratisk 
samfund er afgørende. 

På Haslev Efterskole er der plads til mangfoldighed, og den enkelte elev er forpligtet på det fælles. 
Efterskolen er et fællesskab eleverne imellem og mellem elever og skolens medarbejdere. 
Efterskole er noget vi skaber sammen.
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Skolen vil møde eleverne med de almene fag og den håndværksmæssige faglige praksis. 
Håndværkets historie og kultur vil indgå som forståelsesramme for nutidens faglige praksis og 
fremtidsvisioner for håndens arbejde. 

Skolen ønsker at oplyse, engagere og dygtiggøre, så den enkelte gennem læring kan udvikle sin 
personlighed, med henblik på et positivt engagement i livet. Gennem håndens arbejde vil vi lade 
eleven opleve nye sider af sig selv og fremme evnen til at udtrykke sig alsidigt - ikke blot i ord, men 
også igennem kloge hænder - med praktiske hjerner.
Efterskolens mål er at inspirere og dygtiggøre den enkelte og lede videre til en ungdomsuddannelse, 
enten en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Afslutning
Skulle Faxe Kommune ønske yderligere oplysninger eller drøftelse af projektet kommer vi meget 
gerne til et møde, ligesom kommunen er velkommen til at kontakte undertegnede per telefon 21 44 
81 22 eller mail wm@wm-online.dk

Med venlig hilsen

William Markussen
Formand for Haslev Efterskole 
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