Formandens beretning 2014

Søren Kierkegaard har sagt: ”at vil man flytte mennesker må man møde dem der hvor de er – også
begynde at flytte dem. Ikke med bedre viden, men med mere viden”. Det er præcis sådan jeg oplever Hobro efterskole.

Som ny formand for bestyrelsen har det været en rigtig god oplevelse at lære Hobro Efterskole
nærmere at kende. Der er nu gået et år siden jeg begyndte som formand – det er gået hurtigt og
jeg er overbevist om at det er fordi, det er gået godt.

Som ny på skolen har der været mange ting at lære, selvom jeg er skolevant på alle måder, er der
jævnt hen dukket ”vi plejer” ting op sammen med ”tavs viden”. Det har så heldigvis givet anledning til at forholde sig til ”vi plejer”. Det har også været trygt, fordi det viser lidt om de rutiner og
den kultur der er på skolen – og det er ikk’ så ringe.
Naturligt nok har jeg mest at gøre med Birgith og Vivse. Vi har arbejdet – uden problemer – med
hvordan jeg så min rolle som formand, vores værdier både i forholdet til at lede en skole, udvikling, i forholdet til konkrete problemstilling og personligt. Vi er heldigvis forskellige, vi ser heldigvis
ting på forskellige måder, og vi har heldigvis og forstået at lytte til hinanden og dermed finde den
mest optimale løsning i situationen. Vi har på en god måde fået ”skudt” os ind på hinanden. Jeg
betragter ikke mig selv eller min funktion som kontrollanten, den bedre vidende eller fejlfinderen.
Det handler om samarbejde, sparring og at jeg stiller min viden til rådighed – så kommer vi længst.

Allan og senere Bodil har hærget – bare rolig det er ikke to elever, men to storme. De to solide
storme hærgede landet i efteråret 2013. Jeg tror Bodil gav nogle få skader, men skolen er solid.
Skolen er også solid når jeg ser på hvordan skolens værdier forvaltes og omsættes:
- I undervisningen
- I udviklingen af medarbejdernes kompetencer
- Af skolens ledelse
- I skolens budgetter

En lærer brugte en dags tid på at fortælle mig om hvordan hun (og hendes kollegaer) arbejder
med deres nye iPad i undervisningen. Fagre nye verden – men en nødvendig verden for at møde

eleverne der hvor de er. Jeg har oplevet hvordan medarbejderne løbende er på efteruddannelse
for at være på omgangshøjde med den pædagogiske situation. Jeg er helt sikker på, at det til stadighed vil gøre os til en attraktiv skole.
Skolens ledelse har en god evne til ret præcist at aflæse den kontekst som skolen er en del af og
agerer på det de ser. Som eksempel kan nævnes det udvidede samarbejde med Tradium (Erhvervsskolen i Randers) som er ved at komme i stand. Det betyder at vores elever i endnu højere
grad bliver introduceret og inspireret til at tage en faglig uddannelse.
En rettidig omhu og god planlægning kom også skolen til gode da politikerne i foråret 2013 sendte
stormen ”lockout” ind over landet. Alle berørte var rigtig kede af den situation. Mange efterskoler
havde en svær tid og døjer i dag med eftervirkningerne. Men også i den situation viste Hobro Efterskole sig at være solid. Resultatet af lockouten i foråret 2013 er skolen ved at omstille sig til så
den nye hverdag kan træde i kraft fra august i år.
Skolens opdragende funktion kommer til udtryk på mange spændende, men også meget fair måder. Kontant og kærlig vil jeg betegne den og igen helt i tråd med værdierne.
Det sidste emne er økonomien. Det arbejdes der konstant, og som de andre emner, seriøst med. I
dag har vi fået opbygget et budgetstyringssystem der sikrer, at ledelsen og bestyrelsen løbende
har et godt og solidt overblik, der giver mulighed for at reagerer rettidigt og sikrer ro.
At ændrede elevtallet til det det er i dag var modigt beslutning og en rigtig aflæsning af skolens
fremtid. Det har givet økonomi til at have fokus på kvalitet og udvikling.

Når jeg ser på Hobro Efterskole er jeg ikke i tvivl om at vores kunder: eleverne og forældrene
(kommunerne) også oplever en solid skole. For eleverne kommer det til udtryk i personlige udvikling, fagligt udbytte og værdier der er langtidsholdbare og som vil følge den enkelte gennem hele
livet. Måske kan de ikke set lige nu – men bare rolig det skal nok komme.

Vi skal fortsætte med at være modige på Hobro Efterskole. Vi skal turde gå nye veje, også veje som
vi selv skaber. Det kan vi tillade os fordi vi har det fundament der skal til: Kompetente og engagerede medarbejdere/ledelse, god økonomi, gode faciliteter og en fyldt skole. For at det fortsat kan
være optimalt skal vi også være en bestyrelse, der kan tage en ”tur i helikopteren”, kigge” ind i
fremtiden” og dermed skabe fremtidens rammer for Hobro Efterskole.

For at sikre det har vi i bestyrelsen besluttet at indstille til generalforsamlingen at vi foretager nogle ændringer i vores vedtægter.

