
Afslutningstale, sommeren 2019  

 

Der er gået 10½ måned siden vi var samlet her til åbningen af skoleåret 2018/2019. I sad her i 

hallen med sommerfugle i maverne, og med hver jeres forventninger til et skoleår på Gylling 

Efterskole. Hvad ventede jer, hvordan ville det blive? Hvem skulle I lære at kende, og ville I få alt 

det med, som I hver især drømte om; fagligt, menneskeligt, personligt og socialt? Vi skal nu til at 

sige farvel, og tak, til årgang 154 på Gylling Efterskole.  

Stine og jeg vil gerne, på vegne af alle Gylling Efterskoles medarbejdere, byde jer velkommen til 

afslutningsarrangement på denne sommereftermiddag. Velkommen til forældre, bedsteforældre, 

søskende og alle andre familiemedlemmer der er med os i dag. Vi er glade for at I er med til at 

markere dagen, for den er noget særligt. Den er en mærkedag, for den markerer afslutningen på 

noget vigtigt, og åbningen af døren mod en ny tid som venter. For 50 af jer møder I ind på Gylling 

Efterskole igen efter sommer, for 81 af jer skal I ad nye veje. Tiden flyver afsted, og det er vigtigt at 

være nærværende i den, og det er vigtigt at være taknemmelig for at være en del af den, altså af 

tiden.  

At tiden flyver afsted kan være svært helt at forstå, men når man følger unge menneskers 

udvikling, bliver det synligt. Da Stine og jeg tiltrådte som forstanderpar her på Gylling Efterskole 

for seks år siden var vores børn 9, 14 og 17 år. I dag er de 15, 20 og 23 år gamle. Senere i aften skal 

vi til 9. klasses afslutning for Alma, og Ellen er tidligere i dag blevet student. Sebastian er for længst 

fløjet fra reden. Så er det tydeligt, som tiden går, selv om vi voksne siger, at man ikke kan se det på 

os. 

De sidste 6 uger har haft fokus på afgangsprøver på Gylling Efterskole. I har knoklet med hver 

jeres, og I har arbejdet sammen med hinanden, og med vores lærere. Tilbage står en masse 

erfaringer, og en bedømmelse kogt ned til et tal. Det tager I med, men I skal tage mere med fra 

den tid. I har vist jer selv og andre, at I kan, og I har vist at I kan mere end det vi kan måle. Nogle 

har oplevet svære tider, mens andre har oplevet små eller endda meget store succeser. Det kan I 

bruge til noget. Både de små og de store succeser, for I kan bygge videre på begge dele. Og vi har 

set jer arbejde målrettet, og det er også vigtigt. 

I april var Stine og jeg til årsmøde i ordblindeefterskolerne. I den forbindelse var der foredrag med 

Mads Justesen, som var fodboldspiller i Hobro, da klubben rykkede op i Superligaen fra næsten 

ingenting, og senere slog FCK i Parken. Når han skulle forklare klubbens succes, som var imod alle 

odds, så svarede han, at ”små succesoplevelser avler større drømme”. Hvis han har ret i at det var 

forklaringen på Hobros succes, så skal I lade jer inspirere, at lade jeres succes avle større drømme. 

I skal turde drømme, og I skal tro på jer selv, for I har vist at I kan, - nu skal I bare gå efter det. I skal 

vide, at vi tror på jer. 

Der er megen fokus på unge mennesker og på præstationer. Vi måler og vejer, og vi lægger på den 

måde pres på vores unge mennesker. Men der er så meget mere til livet. Man bliver ikke lykkelig 

af det ene tal frem for det andet, men man kan bruge den styrke man oplever, til noget på sin vej. 



Ikke styrken ved tallet, men ved at have arbejdet så godt som man kunne. Når man gør det, kan 

man ranke ryggen. Når man ranker ryggen kan man se mennesker i øjnene, og være ved sig selv. 

Og det er vigtigt.  

I har fået karakterer, men det får man ikke karakter af. Det sagde jeg også sidste år ved denne tid, 

men det kan tåles at blive sagt igen, fordi det er vigtigt. Man får karakter ved at stå ved sig selv, 

ved at være noget for sig selv, og ved at være noget for andre. Man får ikke karakter alene, men 

ved at forholde sig til sig selv i forhold til, og sammen med andre. Man får karakter ved at indgå i 

et fællesskab.  

I har det seneste lille år været en del af et forpligtende fællesskab. Et fællesskab, som er noget 

ganske særligt, og noget som alle jer unge, vil kunne huske, og vil se tilbage på med glæde fordi 

det var trygt, nærende og udviklende. I voksede i fællesskabet, og I kunne se værdien af det. I 

voksede ved at lære andre at kende, så I kunne lære jer selv at kende. I oplevede at have værdi for 

andre, fordi I havde værdi for jer selv, og det er vigtigt. I er værdifulde, og det er vigtigst. I 

åbningstalen for 10½ måned siden talte jeg om at hvis I var i tvivl om jer selv, kunne vi tilbyde jer 

”at stå i lære som værdifulde”. Det håber vi at I har været, og går ud af døren og oplever jer 

mindst lige så værdifulde, som da I kom.  

På Gylling Efterskole har det været vigtigt for alle os i personalegruppen at give jer mest muligt 

med herfra. Vores håb er at I går herfra med styrket faglighed, en større menneskelig styrke, med 

evne til vedholdenhed, øget livsmod og robusthed. Alle egenskaberne skal I bruge i jeres videre liv, 

hvad enten det er her på efterskolen, eller om I drager videre. I skal bruge kompetencerne på jeres 

uddannelser, for der er de vigtige. Vi har forsøgt at skabe rammen om et værdifuldt ungdomsliv 

for alle jer unge, som nu har fået 10½ måneds mere livserfaring. Det har i fået i dagligdagen på 

skolen, på vores ture ud af huset, på vores rejser, og ikke mindst i det vigtige møde med andre 

mennesker. Der hvor man er nysgerrig, bliver klogere på andre, og senere klogere på sig selv.  

Vi, som forstanderpar, er dybt imponerede over vores medarbejderes arbejdsindsats. Alle skolens 

34 medarbejdere, uanset hvor de arbejder i huset, har de unges trivsel og udvikling i sigte. Alle 

som én kæmper for at give jer mest muligt med ud i livet. Vores lærere skaber 

omdrejningspunktet i undervisningen og i fritiden. I har alle noget på hjerte, og det mærker man 

tydeligt. I har ambitioner, og gør jer store anstrengelser for at vores unge får mest muligt udbytte 

af efterskoleopholdet. I møder de unge hvor de er, og arbejder målrettet på at give jer mest muligt 

med herfra. Det er inspirerende at følge. Ikke mindst er jeres forventninger til vores unge 

mennesker en vigtig faktor, da man vokser ved at blive mødt af forventninger, - som man kan 

indfri. Det gør ingen bedre end jer. 

På Gylling Efterskole har vi fantastiske overgangsfrekvenser til ungdomsuddannelserne. Vi kender 

ikke til skoler, som matcher vores tal. De seneste år har vi haft overgangsfrekvenser til 

ungdomsuddannelserne på så godt som 100%. De resultater tiltrækker, naturligvis, både 

mediernes og det politiske niveaus opmærksomhed- for hvordan gør de det i Gylling? Svaret er at 

turde stille krav, og have forventninger.  



Svaret er at gå efter en uddannelse, som udfordrer de unge, men hvor kravene kan 

imødekommes. Svaret er at lytte til de unge, og ikke til vores forventninger, forældrenes 

forventninger og samfundets forventninger. De unge skal selv have noget i klemme, de skal ville 

det, for de skal ofre noget for at komme i mål. Og det har I også haft, kære elevhold. 

Vi slipper jer elever, når I rejser herfra. Men I skal tage styrken med fra det I har mødt her, og tage 

det med videre. Det skal helst føles lidt som en omsorgsfuld, men fast, hånd på din lænd, når du 

cykler i modvind derude i livet. For du vil komme til at mærke modvind ind imellem. Sådan er livet 

simpelthen.  

Nogle gange er ”Gylling-hånden” i lænden ikke nok at mærke på afstand, og så er det fantastisk at 

se de elever, som tidligere er rejst herfra, komme tilbage til deres faglærere, kontaktlærere eller 

en af os andre for faglig hjælp eller støtte. Det skal I også være meget velkomne til, hver og en af 

jer, til enhver tid. 

På Gylling Efterskole har vi opbygget et stærkt, inkluderende læringsmiljø; vores unge trives rigtig 

godt. Vi arbejder omsorgsfuldt, fagligt yderst kompetent, og med eleven i centrum. Dette gøres 

altid med blik for muligheder og den unges potentiale. Blik for individet, og for fællesskabet på 

samme tid. Det er meget imponerende, og vi er meget stolte af det vi kan.  

Et vigtigt led i vores undervisning, både i dagligdagen, og ikke mindst i forbindelse med 

prøveafvikling, er et velfungerende IT-maskineri. Det er Kim, som styrer det, og det gør han 

fantastisk. Systemet er velfungerende, smidigt og så er Kim altid til rådighed, hvis elever eller 

personale har brug for IT-hjælp. Omkring Kim står vores IT-udvalg med Kristian, Henrik og Terje, og 

I er sammen med Kim det helt rette hold til at sikre den bedst mulige understøttende IT omkring 

vores ambition med vores unge på Gylling Efterskole.  

Vores tekniske serviceteam dækker et stort og vigtigt område på skolen. Vi er hver dag 160 

mennesker på efterskolen. Vi har 25 bygninger, heraf elever fordelt på 15 værelsesgange, 3 

tjenesteboliger, undervisningslokaler, fællesrum, haller, - og I kender selv resten. Bygningerne har 

et stort aldersspænd, - den ældste er vores agerrumslade, som er opført i 1859, altså for 160 år 

siden, og op til i dag, hvor Multihal-bygningen lige ved siden af, er vores nyeste skud på stammen. 

Den stod færdig for 2 år siden. Samtidig udvikler og forbedrer vi hele tiden vores gamle bygninger. 

Vi oplever et naturligt slid på bygningerne, men vi oplever også at vores unge er gode til at passe 

på dem, og det er vigtigt for os, - for de danner rammen om de unge menneskers hjem, mens de 

er hos os. Og der hvor man bor, skal der være rart og trygt. Sådan er det bare. Tak til Jan og hans 

team, og deres 131 rengøringsassistenter, for at passe godt på vores skole.  

Netop bygningssiden gav os dog de største udfordringer dette år, da vi pludseligt måtte omhuse 

en del af jer elever, fordi 2013-fløjen uventet skulle gennemgribende renoveres. Helt ærligt, det 

var virkelig træls, og de måneder som fulgte med det ene og andet praktiske bøvl, ville vi meget 

gerne have været foruden. Men sådan skulle det ikke være, og vi kan så heldigvis konstatere, at vi 

nu er kommet godt på den anden side af tingene. Men det var nogle drøje måneder. Det var det 

bare. 



Der skal dog lyde en ekstra stor tak til jer elever som måtte leve med de ændrede forhold, og også 

til jer forældre som bakkede jeres barn, og os, op i alt bøvlet. Vi er meget taknemmelige for jeres 

store forståelse undervejs. Også en særlig tak til vores personale som i perioden måtte være 

særligt fleksible af forskellige årsager. Tak til dig Jan, for at stå side om side med os, altid, i denne 

proces. Og Tove, tak for din ro og dit kølige økonomiske overblik undervejs. Det var en udfordring 

som måske er endt med at gøre os stærkere, fordi vi i den grad måtte stå sammen og løfte i flok. 

På den måde tager vi noget godt med os fra det. 

Hver dag forkæles vi af dejlig mad fra køkkenet. Det er sund, nærende og indbydende mad. På 

skolen laver vi mad og skaber samtidig en kultur i køkkenet, som har udgangspunkt i vores mad- 

og måltidsværdier. De er vigtige både for det vi spiser og drikker, men også for kulturen, hyggen og 

fællesskabet omkring måltiderne. I 25 år har Arne været køkkenleder hos os, og det er med stort 

vemod at vi på fredag skal sige farvel og tak til Arne for 25 års uvurderlig indsats på og for vores 

efterskole. Arne, du er en fantastisk kok, en højt skattet kollega og køkkenleder, og du er et varmt, 

favnende og rummeligt menneske. Vi kommer til at savne, at alting altid kan lade sig gøre, når 

man spørger dig. På vegne af alle på Gylling Efterskole: Hjerteligt tak, og held og lykke i dit nye, 

spændende job.  

På kontoret har vi en målsætning om altid at behandle alle henvendelser på bedst mulig måde, 

uanset hvem der henvender sig. Er det nuværende eller kommende forældre, er det sælgere eller 

er det forældre, som søger, men er for sent ude- så skal vi hjælpe dem. I frontlinjen er Laila og 

Cathrine, som er mestre i tage imødekommende og hjælpsomt imod alle henvendelser, mens Tove 

som kontorleder sørger for sikker kontordrift, bl.a. ganske uundværligt inden for alt med økonomi, 

mens Anne, Stine og jeg som henholdsvis ledelse og forstanderpar har til opgave at få alle enderne 

på skolen til at lykkes bedst muligt. - Både hvad angår skolens overordnede strategiske visioner, 

personalets arbejdsglæde og udvikling og de unges trivsel, læring og dannelse. Anne, du trådte ind 

i ledelsen pr. 1. maj i år, så meget er stadig nyt. Men det har været en stor fornøjelse at kunne 

byde dig velkommen ombord, og både Stine og jeg glæder os til det fremtidige samarbejde. 

Det er i det hele taget en stor fornøjelse og glæde for os, at stå bag et hold, som arbejder 

målrettet sammen, og hvor ingen kan undværes. Ingen står uden for vores fælles opgave. Til alle i 

personalegruppen skal I vide, at det er med stolthed og glæde at vi arbejder sammen med jer på 

Gylling Efterskole. Tak for jer. 

Til alle jer forældre, som har vist os den tillid at jeres barn har tilbragt det seneste, eller de seneste 

to skoleår hos os: Tak for den tillid I har vist os. Tak for at I valgte os som efterskole, tak for 

samarbejdet, for gode snakke, for opbakning, deltagelse i alt hvad vi har budt ind til. Tak for at I 

har inddraget os i det lette, det glædelige, og det svære. Vi håber I oplever, at vi har løftet opgaven 

godt.  

Til skolekreds og bestyrelse vil jeg gerne på vegne af hele personalegruppen sige jer en stor tak. 

Skolekredsen består af ca. 100 familier, som bakker op om Gylling Efterskole, fortrinsvis med lokal, 

faglig eller personlig interesse for Gylling Efterskole. Blandt skolekredsens medlemmer vælges 

vores bestyrelse, og vi vil meget gerne sige jer en stor tak for samarbejdet i skoleåret, som nu er 

gået. I er af kæmpe stor betydning for det arbejde, som vi gør på efterskolen, og vi ved at det er 



vigtigt for jer, at jeres arbejde kan aflæses i Gylling-elevernes trivsel og læring. Og det kan vi love 

jer, at det kan.  

Tak til Gylling Efterskoles leverandører og forretningsforbindelser; Lis og Nils i Brugsen, Simon 

Kamstrup i Danske Bank, teamet i Realkredit Danmark, Trine Bilgrav Marcussen og Lars Byrialsen 

fra Martinsen Rådgivning og Revision, arkitekt- og byggesagkyndig Jørn Christoffersen, advokat 

Anita Stanek, lokale håndværkere og til leverandører af mad, drikke og sportstøj, og mange andre 

kunne takkes. Tak til Odder Kommune- ikke mindst for den store nødvendige gave, som den 

kommende cykelsti mellem Gylling og Ørting er for vores skole. Og tak til alle vores gode 

naboefterskoler på egnen, Hou Maritime, Rudehøj og Eriksminde, vores gode naboer i Gylling, 

herunder Gylling Boldklub og Gylling Skole. Vi værdsætter vores samarbejde højt. 

Til sidst, til jer alle. Det var alt for skoleåret 2018/2019. Tak fordi I var med. Tak fordi I var her, og 

fordi at vi fik lov til at blive en del af jeres liv. Vi vil meget gerne se jer alle igen. Bliv ved med at 

komme her, kig forbi og sig hej- få jeres forældre til at køre- indtil I får kørekort. Der er kaffe på 

kanden, - også til dem. Når I har fået kørekort, så kom forbi og vis os jeres første bil, og jeres første 

barnevogn… Vi har jo nærmest altid åbent, og vil hellere end gerne følge jer… Og husk altid at 

komme til Gammel Elevdag. 

Rigtig god sommer til jer alle… Vi ønsker jer alt godt i det liv, som venter herfra. 

 


