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Hjælp Karise Efterskole til at styrke brobygningen mellem elever og de lokale i et  

Multihus i centrum af Karises gl. kulturmiljø. 

Vores elever skal se verden, ses af verden og være en del af verden: 

Baggrund: I 2004 satte en gruppe forældre med børn med særlige behov, sig sammen. Deres mål var at 

skabe en efterskole hvor fællesskab og engagement var i fokus. Det skulle være en skole der tydeliggjorde, 

at alle mennesker har ret til et ligeværdigt liv, uanset evner og social baggrund. Valget faldt på Karise som 

destination for projektet, og i sommeren 2006 åbnede Karise Efterskole dørene for det første elevhold. 

Dengang som i dag skulle de unge mennesker opdage og udnytte deres potentiale. De skulle lære at nyde 

og yde i tilværelsen for at blive så livsduelige som muligt. Karise Efterskole er i dag kendt for en høj 

faglighed indenfor specialpædagogik, og vi har en engageret bestyrelse og et pædagogisk og 

udviklingsorienteret lærerteam. Sammen arbejder vi fortsat på at optimere rammerne for fællesskaber, 

der fungerer og giver venner for livet. 

    

Indledning: I daværende bevarende lokalplan fra 1997 nr. 200 – 13 for Karise bymidte kan det aflæses i 

lokalplanen ”at Karise, som så mange andre mindre byer dengang var præget af samfundsudviklingen”, 

idet læseren skal forstå, at udviklingen er gået den forkerte vej. Det pointeres dog samtidig, ”at Karise 

bymidte har en række gode muligheder for at udvikle sig, men det kræver et godt samarbejde mellem 

lokalsamfund og kommune”. 

Den senere lokalplan 200 – 15 opererer med et iværksættergymnasium i det gamle plejehjem og da det 

ikke lykkedes overtog Karise Efterskole bygningen i 2006 og vi har lige siden drevet en velrenommeret 

institution – en specialefterskole for unge med særlige læringsforudsætninger.  

 

Den bevarende lokalplan opererer med nye muligheder for bymidten og nærværende projektbeskrivelse 

synes således at bygge bro til de bekymringer som forvaltningen problematiserede tilbage i 1997 og 1998 

idet nærværende projekt taler sig ind i det kulturfællesskab, der i kraft af Leopold allerede er til stede i 

centrum af Karises Kulturmiljø. Nu vil vi yderligere udbygge rammerne for Efterskolens kerneaktiviteter og 

styrke kulturmiljøet. 

 

Hvad skal Multihuset kunne? Og hvem forventes at løse opgaven? 

Dansk Halbyggeri opfører mange multihaller og multihuse i disse år. Multihusene er typisk en kombination 

af et moderne forsamlingshus og en sportshal. Multihuse opføres ofte i de mindre landsbyer, hvor der er 

et ønske om et attraktivt sted at mødes. Det gør det muligt for lokale foreninger, erhvervsliv og aktive 

borgere at samles om en lang række idrætslige, undervisningsmæssige, kulturelle og sociale aktiviteter. 

Efterskolen forventer i de kommende år at styrke sit elevoptag med denne nybygning. Vi er samtidig i en 

konkurrencesituation på et marked, der lige nu også kæmper med en Covid 19 pandemi. De ekstra 
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kvadratmeter under tag er også væsentlige i en tid hvor afstand til hinanden i skolefællesskabet er en 

faktor, som vi skal tilrettelægge hverdagen ud fra.  

Multihuset bliver Efterskolens nye kultur- og idrætshus og kan potentielt være et naturligt samlingssted 

for alle borgere i Karise - både sportsligt, kulturelt og socialt, når skolen åbner dørene ved 

særarrangementer. Vi forventer dagligt, at holde fælles daglige samlinger i Multihuset ligesom skolens 

performancelinje og idrætslinjen naturligvis skal have plads i Multihuset.  

 

Forventede partnerskaber i nærmiljøet: 

Efter at have talt med Michael Bjerre, der er uddeler Super Brugsen i Karise og i øvrigt bosiddende i 

byen, så er det vores håb, at vi ved fælles hjælp kan bygge og udstyre et mindre fitnesscenter i tilknytning 

og klods op ad multihuset. Vi forventer at holde møde med Karise Idrætsforening og Karise 

Håndværkerforening om etableringen og den fælles drift og brug inden længe. Vores lokale undersøgelse 

peger på, at der mangler et mindre fitnesscenter i byen. Borgerne skal i dag til Faxe by for at træne, men 

vi håber på i fællesskab at kunne tilbyde en nøglekortordning, så der fremover kan være fælles adgang for 

borgere og elever. 

 

Vi er dybt forbundne 

Forfatter Tor Nørretranders udtaler ”Hvis man tror, at ens egen succes har meget at gøre med, om andre 

mennesker i samfundet også har succes, så er der tale om sammenhængskraft. Der er utroligt meget 

samfundsvidenskabeligt, biologisk og psykologisk forskning fra de sidste par årtier, som viser, at vi er 

enormt afhængige af, hvordan andre mennesker har det. Vi er dybt forbundne.” 

Kommunerne kan ikke skabe fællesskaber, men Faxe Kommune har nu en enestående mulighed for at 

hjælpe os på vej. 

Faxe Kommune kan tænke Multihuset som yderligere en nyskabelse for borgernes møde med hinanden 

og vores elever. Multihuset med fitnesslokalet er et add on, så de lokale og vores elever har en chance for 

at møde hinanden. Vi vil med dette projektforslag tilbyde nye former og rammer for det folkelige 

fællesskab mellem byen og Efterskolen. De mange fælles kræfter, der forhåbentlig bliver lagt i 

fitnesshuset, kommer også til at betyde noget for driften, når projektet står færdigt. 

 

Et Efterskoleophold i Karise er også et møde med et lokalsamfund af medborgere: 

Medborgerskab handler om, at den enkelte borger og elev har mulighed for at bruge de rettigheder, som 

den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Det handler også om, at den enkelte 

borger har kompetencer til at gøre brug af disse rettigheder, og i praksis har mulighed for at deltage og 

være medbestemmende i fællesskaber, fx ved at tage ansvar og bidrage til lokalsamfundet ud fra egne 

forudsætninger. Med andre ord handler medborgerskab om inklusion. Vores elever med 

udviklingshæmning har ofte utilstrækkelige muligheder for at udnytte medborgerskabet. Kendskabet til 

egne rettigheder er ofte mangelfuldt, og kompetencerne til at handle er begrænsede. Det skyldes ikke 
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blot funktionsnedsættelsen. Det er også en konsekvens af socialiseringen, både i de nære fællesskaber, i 

uddannelses- og sociale tilbud og i samfundet generelt. Et byggeri der inviterer lokale borgere indenfor i 

hverdagen hvad enten det er i fitnessrummet eller ved festlige lejligheder i Multisalen, ser vi som relevant 

praksistræning og dybt meningsskabende for både de lokale og vores elever. Kendskab fremmer venskab. 

 

Vi fastholder samtidig historien i Apoteket 

Bestyrelsen har med sit strategiske opkøb af apoteket på Bredgade, for år tilbage, klogt støttet tanken om 

tilbygning til skolen og udbygningen af skolens kerneaktivitet til nu også på sigt at omfatte et botilbud i 

Apoteket, idet kommende udslusede elever fra Efterskolen vil kunne komme i botræning med 

pædagogiske tilsyn, inden de påbegynder deres STU-uddannelse. 

Apoteket har en særlig tiltrækning og en eksisterende historie og identitet, som kan være den fælles 

ressource, bofællesskabet kan bygge videre på. Bygningen, der har en umiddelbar arkitektonisk værdi, kan 

renoveres med værelser på 1. salen og genanvendes med fælles samlingsrum ligeledes på 1. salen og 

administration i stue niveauet. På den måde kan Efterskolen sikre kulturel bæredygtighed i Karise og 

udvide kerneydelsen med accessorisk virksomhed i form at botræning i det tidligere apotek, der 

forhåbentlig bliver kommende nabo til Multihuset? 

Med håb om politisk opbakning og forvaltningens støtte 

 

Troels Brandt 

Forstander 

Diplom i offentlig ledelse 

Master 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 1: Sammenhængskraften er under pres i kommunerne, mener syv ud af ti danskere i ny undersøgelse. Samtidig 

opstår der nogle steder nye lokale fællesskaber. I takt med at samfundet forandrer sig, forandrer vores mødesteder 

sig også. 

Note 2: Karise Efterskole er en selvejende institution med selvstændig ledelse. Bestyrelsen ansatte i januar 2020 ny 

forstander udefra, med det opdrag at professionalisere og udvikle på specialefterskolens kerneydelser. Virksomheden 

har henved 40 medarbejdere hvoraf mange er bosiddende i Faxe kommune.  


