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Efterskolen som 11dvidet familiefællesskab
j

JUBILÆUM: I år er
det 20 år siden, ved
tægterne for Sven
strup Efterskole blev
formuleret. Skolen
har gennemgået en
enorm udvikling og
er af flere omgange
blevet udvidet og
renoveret.

det. Forældre i dag kan ikke
holde ud, at deres børn bli
ver kede af det. De vil gerne
være med på sidelinjen. Man
gør ikke børn robuste, man
gør dem sarte, siger Gitte
Edelgaard.
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Af Mia Than West
SVENSTRUP: For 20 år siden
satte fem lærere fra den da
værende Roholte Efterskole
sig. sammen. De havde alle
en drøm om at starte de
res egen efterskole, hvor de
kunne udvikle og udfolde
deres kreativitet og ideer.
Den drøm blev til virkelig
hed, og i 1999 købte de den
tidligere folkeskole i Sven
strup af Næstved Kommu
ne.
Vedtægterne blev formu
leret og siden godkendt ved
den stiftende generalfor
samling samme år. Sven
strup Efterskole blev en
realitet, og skolen har i dag
stadig de samme værdier og
den samme forstander, som
dengang det hele startede.
- Vi har gennem alle årene
været en boglig efterskole.
Vi vil rigtig gerne være de
bedste. Vi er stadigvæk tro
mod de værdier, vi starte-

Albert Sylvest Andersen, 17 år, og Andreas Steen på 16 år har køkkentjansen og hjælper til i køkkenet.

præg af. Der var graffiti på første 14 dage: Vi forsøger
væggene og ledninger, der også at gøre det i løbet af
var klippet over. Alt hvad vi året. Det gør dem mere nær
overhovedet kunne, bræk værende, når de ikke har en
kede vi selv ned, husker Git telefon i hånden, forklarer
te Edelgaard, der til at starte Gitt� Edelgaard, der for ny
med selv var en del af besty lig rundede 60 år.
Hårdt arbejde
relsen, indtil skolen åbnede,
!Fem forskellige linjer
Bygningen på Dybsøvej og hun blev f9rstander.
Det første år var hårdt Skolen har gennemgået en
havde fra 1990 og frem til kø
bet været anvendt til flygt arbejde, hvor de søgte di enorm udvikling i løbet af
ningecenter på forskellige verse tilladelser og satte årene, hvor den af flere om
tidspunkter. Det var derfor bygningen i stand. For at gange er blevet renoveret
noget af et arbejde, der ven gøre reklame for den nye og udvidet. Det er vigtigt for
tede forude, da gruppen gik efterskole uddelte de blandt bestyrelsen og forstanderen
i gang med at forvandle den andet brochurer, og efter at følge med tiden og udvik
skolen blev portrætteret i lingen.
til en moderne efterskole.
I 2005 blev hallen og to
- Det bar det virkelig meget bankens årsskrift.
værelsesfløje bygget, så der
Ingen telefoner
blev plads til flere elever. I
I august 2000 var Svenstrup 2014 fik efterskolen anlagt
Efterskole klar til at åbne en kunstgræsbane, og sene
dørene for 68 elever. Det var ste tilbygning i 2016 er sko
landets første efterskole for lens auditorium.
ikke-rygere. Dengang havde
Der går i dag 144 elever
eleverne ingen mobiltelefo fordelt på en enkelt 9. klasse
ner, og de stod i kø ved sko samt fem 10. klasser. Elever
lens telefonboks for at ringe ne går på efterskolen i 10 må
hjem.
neder, og de fleste går direk
Eleverne måtte have en te videre til handelsskolen
stationær computer med pr. eller gymnasiet.
værelse. I dag er det et krav,
Der er 28 ansatte, og efter
at alle elever skal have egen skolen tilbyder fem forskel
bærbar computer med, og lige linjer: Dans, fodbold
mobiltelefoner er blevet al (som er skolens største lin
Svenstrup Efterskole var mandag vært ved årets SM-finaler i fodbold lemandseje. Derfor er der je), kreativ, musik og sport.
for efterskoler. Efterskolen stillede selv med hele tre hold i finalen, der restriktioner for brugen.
- Vi er en meget bredt fav
- Der er ingen telefoner de nende efterskole. Vi får fat i
blev spillet på skolens kunstgræsbane.
Fotos: Anders Ole Olsen
nogle af de kreative, de mu
siske og dem, der er til fod
bold og sport. Vi skal ikke
være større. Vi har nået vo
res ønske om, hvor vi skal
være, siger Gitte Edelgaard.
de med. Her er tryghed og
nærvær, og det er stadigvæk
familiært. Det er et udvidet
familiefællesskab, fortæller
forstander Gitte Edelgaard
til Sjællandske.

Seneste tilbygning på Svenstrup Efterskole er q,uditoriet m.ef! tifhø_rende tagterrasse.

Lang venteliste
Efterskolen bruger ofte de
smukke naturomgivelser
og sejler blandt andet i kajak
og kano på fjorden. De kø
rer også på mountainbikes
i skoven. Skolen går ind for
genbrug, og der er solceller
og pillefyr. Efterskolen bru
ger mindre energi i dag end
for 20 år siden.
Eleverne bor sammen to,
tre eller fire pr. værelse, og
der er bad og toilet på alle
værelser. De kommer pri
mært fra Sjælland og Lol
land-Falster, og eftersko
len har flere familier, hvor
søskende, fætre og kusiner
også har gået på skolen.
- Der er simpelthen fyldt
hvert år. Vi har også lang
venteliste, og der er fyldt op
to år frem. Vores omdømme
er godt. På den måde er vi en
privilegeret efterskole, siger
forstanderen, der ikke er i
tvivl om, hvorfor de har for
mået at skabe succes.
- Det handler om, at man
laver et godt stykke arbejde.
Vi er ret stabile og har været
heldige og fået omprioriteret
på de rigtige tidspunkter.
Man skal være om sig, og
man skal synes, det er sjovt,
konstaterer hun.
Fælles om ting
I dag er det ikke længere en
livsstil at være efterskole
lærer - men et job. Mange af
de ansatte bor derfor ikke
på skolen. Der er dog altid
to på arbejde om aftenen, og
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■ Svenstrup Efter
skole fejrer 20 års
jubilæum med re
ception tordagden
_ - 16.majfraklokken
/_ .. 15.00til 17.30.
m Her byder skolen
på underholdning
med stand up, taler,
kagebord og lidt at
skåle med.

■

Receptionen fore
går på Svenstrup
· Efterskole, Dybsøvej
64,4700 Næstved.
Tilmeldingerikke
nødvendig, og alle
er velkommen.

en har nattevagt og bliver på
skolen og sover.
På Svenstrup efterskole
tager eleverne del i daglig
dagen. Der er fælles rengø
ring hver dag, og en garig om
ugen er der fælles morgen
motion. Svenstrup Eftersko
le prioriterer maden højt, og
hver dag hjælper fem elever
til i køkkenet.
- Her kan de få lært at ste
ge frikadeller og bage boller,
vaske tøj og gøre rent. Vi går
meget op i, at der skal være
pænt og rent. De lærer, at
ting går hurtigere, hvis man
er fælles om det, forklarer
forstanderen og fortsætter:
- Det kan give dem rigtig
meget mod, nysgerrighed og
ansvarlighed. I?et er glæden
ved at deltage og træde ind i
et fællesskab. Man kan alt,
hvis man øver sig, erklærer
hun.

Pylrede forældre
Det er ikke kun efterskolen,
der har gennemgået foran
dringer de seneste 20 år. Der
er også sket en udvikling
hos forældrene, der ifølge
forstanderen er blevet mere
pylrede og stiller anderledes
krav.
Flere og flere har tendens
til at hente deres børn på
skolen, når de er kede af det
og får hjemve.
- Man græder, når man
starter, og man græder, når Gitte Edelgaard ha; været forstander på Svenstrup Efters/<0/e i alle
man slutter. Og så er der - årene. Hun har boet i forstanderboligen siden 2004, men har netop
period1;1r, hvor de er kede af købt hus i Næstved, hvodl_jJn_..f/xt.trr til ind.ea/�. . .... .:_�:;;_; ·

