Aalestrup Naturefterskole
Bestyrelsens og Ledelsens beretning 2020
I lighed med tidligere år kan vi konstatere, at der blandt elever, forældre og personale er tilfredshed
med vores skole. Det skyldes i høj grad et stort engagement og en solid indsats fra hele
personalets side.
2020 har været et meget anderledes år, idet skolen sammen med landets øvrige skoler har været
lukket fra d. 13. marts til d. 18. maj på grund af Covid 19 og eleverne sendt hjem. Det har medført
en lang række ændringer af skolens hverdag, der skulle etableres hjemmeundervisning i de
boglige fag og i den udstrækning det lod sig gøre, netbaseret undervisning i linjefagene. Adgangen
til skolen har været lukket for besøgende osv. Det er selvsagt til stor skade både for eleverne og
efterskolerne som helhed, men vi har delt skæbne med landets øvrige efterskoler. Men skolens
personale har ydet en ekstraordinær indsats og det er bestyrelsens opfattelse at undervisningen
har fungeret godt.
Men mulighed for at være sammen med andre jævnaldrende i en meget påvirkelig og for en del,
vanskelige alder, har været stækket ganske betragtelig. Sammenholdet og det at være sammen
med andre unge mennesker, er jo netop det der gør et efterskoleophold helt unikt.
Hjemsendelsen betød, at eksamen blev aflyst og årskarakteren gjort gældende som
eksamenskarakter.
Men det er bestyrelsen opfattelse, at eleverne, på trods af hjemsendelsen gennem hele skoleåret,
har haft en stærk tilknytning til skolen og sikkert også eleverne imellem via internettet. Det skyldes i
høj grad lærernes helt ekstraordinære indsats, med indslag på facebook og instagram. De talenter
der har udfoldet sig her, vil sikkert sætte nye tanker i gang, om brugen af internettet i den
fremtidige skoledrift.
Skolen er nu i gang med sit 24. elevhold.
For at fremtidssikre skolen skal Bestyrelsen og skolens personale løbende udvikle pædagogikken,
undervisningsformerne, de fysiske rammer, udbuddet af valgfag, osv. - så skolen til stadighed kan
matche det eleverne efterspørger, i konkurrence med andre sammenlignelige efterskoler. En synlig
og styrket markedsføring, udviklet målrettet mod de elever og forældre, der skal vælge efterskole,
skal løbende udvikles og være i fokus.
Aktivitetsbygning (PUNKT) benyttes til mange forskellige aktiviteter der understøtter linjefagene.
Men planen er, at der på sigt skal indrettes undervisningslokaler i takt med, at skolen løbende
realiserer den udviklingsplan der er vedtaget om, at elevantallet i løbet af en årrække skal øges.
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Selv om elevoptaget de sidste 3 år har været faldende kan vi nu se at elevsøgningen med de nye
markedsføringstiltag begynder at virke. Der er stor søgning til skolen i 2021 / 2022 og 2022 / 2023.
I bestyrelsen ser vi frem til et styrket og resultatorienteret samarbejde med skolens personale
omkring udvikling af skolen.
Det er bestyrelsens og ledelsens opfattelse, at vi har en rigtig god skole, i stadig udvikling.
Nye anlægsopgaver på skolen
Der er i året 2020 ikke udført større anlægsopgaver på skolen.
Skolens økonomi i finansåret 2020
Bestyrelse og ledelse har for tredje år i træk måttet notere sig et underskud på 971.966 kr. mod de
foregående år på 463.115 kr. og 757.413 kr. Årsagen hertil er primært et fald i årselevtallet.
Tilgangen af elever var i foråret mindre end tidligere. Finansåret 2020 er afsluttet med et års elevtal
på 91,2, det er for lidt til at sikre skolen i fremtiden. Bestyrelsen ser regnskabet som meget
utilfredsstillede og udviklingen skal vendes, hvis skolen skal overleve og derfor er der igangsat
initiativer, der skal vende udviklingen.
I kontrast hertil har vi oplevet et skoleår, præget af få og små konflikter - ro og harmoni.
Markedsføringen er udvidet og meget af det sker nu på internettet, med hjælp fra Webbureauet
Infoserv, der har specialiseret sig i digital markedsføring og det ser ud til at virke.
Der er ingen tvivl om, at markedsføring på nettet er fremtiden og det er her man skal markere sig i
konkurrencen om elevernes gunst, når der skal vælges skole.
Et større elevoptag skal konsolidere skolens økonomi, og give mulighed for en opsparing til
fremtidige byggeprojekter. Bestyrelsen ser fortsat købet af PUNKT som en nødvendig investering i
skolens fremtidige udviklingsmuligheder, herunder muligheden for en øget elevtilgang, bedre og
mere varierede undervisningstilbud mv.
Den trængte økonomien har gjort, at skolen har et efterslæb på vedligeholdelse og investeringer i
det hele taget. Det skal der også rettes op på.
Målet er, at have et fuldt elevhold et halvt år før skolestarten, og at skolen over en årrække sparer
op til fremtidige investeringer.

Personalet
Niels Jørgen Hjort Johansen valgte at opsige sin stilling som forstander til fratrædelse pr.
31.07.2020. Han har gjort et fantastisk arbejde for skolen og fortjener en stor tak. Niels Jørgen har
valgt at lade sig pensionere, for at hellige sig sit og Annettes hestestutteri.
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En enig Bestyrelse har desværre fundet det nødvendigt at stoppe samarbejdet med skolens
Forstander Svend Hansen, med virkning fra 31.12.2020, og til fratrædelse pr 31.01.2021.
Med hjælp fra efterskoleforeningen blev Ole-Kristian Warthoe ansat som konstitueret leder, fra
01.01.2021 til 31.07.2021 Ole har en lang karriere som efterskoleforstander bag sig og det mærkes
tydeligt på hans overblik og evne til at træffe beslutninger. Personalet er glad for, at der igen er en
stærk og målrettet leder på skolen.
Skolen skal derfor i gang med at finde en ny forstander, der i samarbejde med skolens personale
kan styre dagligdagen og bære ansvaret for at realisere bestyrelsens visioner, om at skabe en
moderne og velfungerende skole.
Det er bestyrelsens og ledelsens opfattelse, at personalet også i år har ydet en stor indsats, som vi
alle både kan være stolte af og tilfredse med, på trods af mange udfordringer.
Kvaliteten af undervisningen og det sociale fællesskab blandt eleverne, står og falder med dygtige
og engagerede medarbejdere.
Skolen har i alt 28 ansatte fordelt på 23,4 årsværk. Heraf 14,1 årsværk i lærerstaben. De øvrige
9,3 årsværk er fordelt på servicemedarbejdere, køkkenpersonale, administration samt forstander.
Skolens bestyrelse, forstander og personalet har gennem året haft et godt samarbejde. Det håber
vi også kan fortsætte fremover.
Elevholdet 2020-2021
Efter sommerferien startede der 90 nye elever på skolen, hvor de i den periode hvor skolen har
været åben, har tilbragt al deres skoletid og en stor del af deres fritid. Bestyrelsen og skolens
ledelse har indtryk af, at der også i år hersker en god stemning blandt eleverne. 5 elever har forladt
skolen i løbet af skoleåret, bl.a. to af eleverne er bortvist fra skolen og de tre sidste har forladt
skolen af årsager der ikke kan tilskrives skolen. Skolen har i år haft meget få disciplinære sager.

Linjefag
I skoleåret 2020 / 2021 er der udbudt fire linjefag, adventure, heste, lystfiskeri og jagt. De tre sidste
linjer har eksisteret siden skolens start og har i betydelig grad og i tråd med bestyrelsernes
oprindelige hensigt, markeret sig på landsplan, inden for de enkelte fagområder. Det gælder både i
forhold til de landsdækkende organisationer på områderne og i forhold til de faglige udfordringer.
Efterhånden som skolen har nogle år på bagen, kan bestyrelsen og ledelsen konstatere, at
bemærkelsesværdigt mange af eleverne på de tre ”gamle” linjer er blevet uddannet inden for
erhverv med tilknytning til linjefagene. En meget glædelig udvikling, der understreger kvaliteten i
det arbejde vi udfører. Adventurelinjen har markeret sig fagligt stærk på skolen, takket være en
energisk indsats fra de to linjefagslærer.
Der er på alle skolens fire linjer + en ny golflinje, tilmeldt tilstrækkeligt med elever til, at de vil blive
gennemført i skoleåret 2021 - 2022.
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Forholdet mellem 9 og 10 klasse.
Med et forventet elevoptag på ca. 100 elever har målsætningen været en fordeling med to 9.
klasser samt tre 10. klasser. Den lavere tilmelding til det igangværende skoleår har fortrinsvis ramt
søgningen til 9. klasse, således er der pt. én 9. klasse og tre 10. klasser med et elevantal på 82.

Næste års elevhold
Til det kommende finansår er der budgetteret med et årselevtal 97,2. Pr 01.03.2021 er der
indskrevet 110 elever til 2021 / 2022. Det svarer nogenlunde til det forventede antal årselever.
Både Jagt- og hestelinjen er fyldt og der er pt. venteliste til hestelinjen. Adventure- og fiskelinjen
har på nuværende tidspunkt få ledige pladser.
Som noget nyt er der startet en Golflinje med pt. 3 tilmeldte. Bestyrelsen har tiltro til en fremtidig
golflinje, idet en af skolens servicemedarbejdere er golfinstruktør. En øjeblikkelig status på
tilmeldingerne tyder på, at skolen bliver fyldt op i 2021 / 2022. Prognosen for 2022 / 2023 ser også
lovende ud. Det lader til, at den forbedrede markedsføring har virket.

PR
Med udgangspunkt i de sidste års fald i elevoptaget, har skolen styrket sin PR-indsats betydeligt.
Der reklameres på nettet med hjælp fra firmaet Infoserv, med speciale i markedsføring.
På grund af Covid19 har det ikke været muligt at lave større arrangementer for kommende elever.
Forældre og kommende elever har enkeltvis haft mulighed for at besøge skolen sammen med
linjefagslærerne. Men som nævnt lader det til at markedsføringen på nettet har virket.
Skolen satser derfor også fremover på en styrket markedsføring på nettet og gennem de sociale
medier.

Intentioner og realiteter – værdigrundlag
Da vi startede denne skole, havde vi nogle ideer om, hvordan og på grundlag af hvilke værdier
vores skole skulle udvikle sig. Det er det, man kan kalde for skolens formelde værdigrundlag. Også
i år vil det være på sin plads at vurdere hvorvidt disse ideer er blevet realiseret.
1. Vi har lagt vægt på, at give eleverne en blivende fritidsinteresse, som potentielt kunne være
med til at give dem et mere meningsfyldt og interessant liv senere hen. Vi er sikre på, at de
fleste elever vil give os ret i, at netop deres fritidsinteresse er blevet udbygget under
opholdet. Hvis den interesse og energi, eleverne bruger på deres fritidsinteresser på
skolen, videreføres af eleverne i fremtiden, har vi i hvert tilfælde tilgodeset et af vores
formål.
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2. Vi lagde også betydelig vægt på, at eleverne som udgangspunkt skulle tilbydes almindelig
boglig undervisning på et niveau, der mindst svarer til folkeskolens. Vi er godt på vej, men
vi er nok ikke nået helt i mål på det område. Det er imidlertid bestyrelsens og ledelsens
vurdering, at de elever, der ikke er helt på niveau med gennemsnittet, alligevel når meget
langt på skolen. Det er bestyrelsens og ledelsens håb, at vi med hensyn til de almindelige
veltilpassede elever vil kunne nå endnu længere i de kommende år.
3. Vi lagde også afgørende vægt på, at eleverne gennem deres engagement i linjefagene fik
et tættere forhold til lærerne og derved styrket deres faglige og personlige udvikling. Vi
synes, man må konstatere, at denne intention også er blevet realiseret. Bestyrelsen og
ledelsen vurderer, at denne meget vigtige socialiserings- eller resocialiseringsproces,
eleverne gennemløber under deres ophold vil være et meget væsentlig positivt element i
deres dannelsesproces som for manges vedkommende vil præge dem resten af livet.
Bestyrelsen og ledelsen mener også, at vores pædagogiske ide er et væsentligt fundament
for denne succes.
Alt i alt synes, vi fra bestyrelsen og ledelsens side, at vi kan konstatere en særdeles høj grad
af overensstemmelse mellem vores oprindelige intentioner og realiseringen af dem.
Bestyrelse og ledelse har også i dette skoleår satset betydeligt på en mere struktureret
anvendelse af elevernes fritid om vinteren, hvor nogle af linjefagene naturligt nok ligger i dvale.
Denne udnyttelse af skolens såkaldte frie rum er udbygget med købet af PUNKT bygningen.
Det har en væsentlig betydning for indholdet og oplevelsen af skoleopholdet.
Skolens status som naturefterskole og formålsparagraffen i skolens vedtægter forpligter os til
at tilbyde eleverne et alsidigt forum for debat og oplevelser vedrørende menneskets forhold til
udnyttelse af naturen. Skolen har alene ved sit valg af linjefag skabt fundament for, at disse
intentioner kunne blive opfyldt. Det solide grundlag har betydet, at også skolens øvrige
arrangementer vedrørende menneskets forhold til aktiviteter i naturen, har kunnet skabe både
interesse og debat.
Det er derfor bestyrelsens og ledelsens opfattelse, at skolen i høj grad forfølger sine
målsætninger både med hensyn til fritid, faglighed og pædagogik, samt at dette sker på det
grundlag af skolens vedtægter.
Skolens fremtid
I de kommende år vil skolens konsolideringsplan spille en helt central rolle. Bestyrelsen ser en
konsolidering i sammenhæng med nødvendige fremtidige udviklingsmuligheder i årene frem.
Købet af PUNKT-bygningen sikrer muligheden for at etablere nye undervisningslokaler, som
skolen på nuværende tidspunkt har et stort behov for. En konsolidering af skolens økonomi
skal altså ses i sammenhæng med nødvendige investeringer i fremtidige udviklingsmuligheder.
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Bestyrelsen og ledelsen
Arbejdet i bestyrelsen har i året været præget af enighed, vilje og beslutsomhed, til at skabe
resultater. Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har i denne forbindelse ydet en stor
indsats. Også i fremtiden er der masser af arbejde, der skal tages fat på, og det er vores tro og
håb, at dette fortsætter.
Også det meget vigtige samarbejde mellem forstander og bestyrelse har fungeret upåklageligt
og til bestyrelsens fulde tilfredshed.
Med en generel tak til alle der har ydet en indsats for at få Aalestrup Naturefterskole i det
forløbende år, vil vi slutte beretningen for 2020.
På bestyrelsen vegne
Michael Holm Pedersen
Formand
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På ledelsens vegne
Ole Kristian Warthoe
Konstitueret Forstander

