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SOMMERHILSEN FRA SKALDEPANDEN

Den 24. juni kunne vi tage afsked med 200
helt fantastiske højskoleelever. Det var 24.
gang, jeg skulle holde afslutningstale for
et forårshold. Den 1. juli er det 25 år siden,
jeg indtog forstanderboligen. Og det har
været 25 år, som både har udviklet skolen
og min forståelse af jobbet som leder på en
højskole.

hylde! Ud over måltiderne
var sommergæsterne
overladt til sig selv.
Det kunne ske, at der
skulle bælges ærter,
eller at bær skulle
nippes og renses. Ellers var det ren vegetering og dasen. I godt
vejr opholdt de fleste
sig ved stranden og
på badebroen, som
var meget privat,
hvilket var angivet
med store skilte. Kun sommergæsterne
måtte benytte strand og bro.

I den lille redaktion er vi blevet enige om,
at tage nogle afsnit fra Høskolehistorisk Forenings artikel om Egmont Højskolen. Noget
er nyt, og noget er hentet fra forskellige
kilder. Men det kan være godt nok efter 25
år – at sætte udviklingen ind i en ”historisk”
sammenhæng.
FERIEHJEMMET HOLSATIA
I 1952 besøgte jeg første gang feriehjemmet Holsatia. Jeg var knapt 4 år gammel. Vi
ankom til trinbrættet ”Holsatia” – ca. 500
meter inden endestationen i Hou – faktisk
der, hvor busstoppestedet befinder sig i dag.
Min fars trehjulede kørestol blev lempet ud
af godsvognen og ned på trinbrættet, og
kort efter var vi installeret i én af hytterne
ved stranden. Mod nord lå der 6 hytter og
mod syd 3 store hytter. Hver hytte kunne
indeholde 2 familier. Inde i selve værelset
var der et bord med 4 stole og en håndvask.
Længere inde var der på hver side to køjesenge. Ikke just en særlig handicaptilgængelig indretning.

I 1956 havde Vanføreforeningen og Sahva
besluttet at sætte Holsatia til salg, da et
driftstilskud fra Socialministeriet blev afslået. I foråret 1956 kom min far med idéen
om at lade Holsatia overgå til højskoledrift
for vanføre elever om vinteren og fortsætte
ferieholdene om sommeren. I tillidsmandskredse og blandt politikere på Christiansborg var der bestemt ikke begejstring for
en særhøjskole for invaliderne. Ikke desto
mindre gav Undervisningsminister, Jørgen
Jørgensen, tilladelsen til at igangsætte
en sådan højskole i oktober 1956 som en
af de sidste bedrifter i sin embedsperiode.
(Mange var dog af den meget fornuftige opfattelse, at der ikke skulle oprettes særlige
højskoler for invalide, men alle højskoler
skulle være for alle). Højskolen kom godt
fra start med 40 højskoleelever og 20 efterskoleelever. Med støtte fra Egmont Fonden,
blev det muligt at bygge en helt ny højskole,
som blev indviet 1961.

Morgenmad, frokost og aftensmad blev indtaget i spisestuerne på ”slottet”. Maden blev
produceret på et kæmpekomfur i kælderen
og sendt op med en snoretrukket elevator.
Den var lige nøjagtig så stor, at en dreng
på 4 år kunne mases ind på den nederste
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Min fars egne oplevelser på sygehuse og
forskellige institutioner gjorde, at han
var panisk angst for, at skolen skulle udvikle sig fra at være en folkehøjskole til
at blive en institution, hvor de ansattes
vilkår og arbejdsforhold var vigtigere end
en opfyldelse af elevernes forventninger
og muligheder. I 1968-69 var der som i den
øvrige højskolebevægelse opbrud og meget
dårlig stemning på skolen. Lærerne og min
far kommunikerede kun skriftligt, og i 1970
gik lærerne til bestyrelsen og forlangte min
far fyret, ellers ville de kollektivt forlade
skolen. Bestyrelsen ville ikke efterkomme
lærernes ønske, og i foråret 1970 blev der
(næsten) ansat en helt ny flok lærere.

forlod mine forældre højskolen og flyttede
til Dølby ved Skive.
Når venner, familie eller mine børn spurgte,
om det ikke kunne være spændende, hvis
jeg søgte stillingen som forstander i Hou,
svarede han altid, at det ville blive over hans
lig, og at jeg i øvrigt ville blive gjort arveløs, hvis jeg bare tillod mig at søge jobbet.
I dag kan jeg se, at han havde haft nogle
meget store forventninger til det udbytte,
han mente eleverne skulle have af et ophold
på Egmont Højskolen. Han glemte at lytte til
de mange gode fortællinger om den forskel,
højskolen havde betydet for rigtig mange
elever gennem årerne og var mere optaget
af sine egne mangler som leder.

Der er ingen tvivl om, at min far var både
Min far døde i foråret 1990, og der var ikke
frustreret, paranoid og ret alkoholiseret på
noget at arve.
daværende tidspunkt. Han mente ikke, at
skolen havde udviklet sig til det fristed og
det læringsrum, han havde drømt om. I 1972
Egmont Højskolen - 1991

4

OLE – FORSTANDER PÅ TRODS – OG I GLÆDE
At jeg mod min fars trusler og advarsler alligevel søgte jobbet som forstander i 1991,
har jeg ikke fortrudt. Fire forstandere havde
i de mellemliggende år passet godt på skolen
i op- og nedgangstider. Ejvind Mortensen –
min forgænger - havde bygget til og udvidet
og kunne overlevere en veldrevet skole med
en rigtig sund økonomi. En stab af gode
medarbejdere og 3 bestyrelsesformænd,
Henning Olesen (1991-97), Johannes Due
(1997-01), Sonja Mikkelsen (2001- ) har med
udsyn og det rigtige netværk betydet, at vi i
1997 kunne genskabe hytterne ved stranden
og overtage Hou både- og skibsværft. I 2000
kunne vi indvi 24 nye værelser, et administrationshus og en ny spisesal. I 2005 kom
nok en værelsesfløj til med 20 værelser. I
2013 blev Kampmanns svømmehal en realitet
med indvielse af ”Vandhalla” og i 2015 har
vi kunnet indvi ”Langhuset”, ”Midgård”og

”Asgård” – 24 elevværelser, som burde kunne
skabe standard for boliger, der er til at betale og hurtige at opføre og tilgængelige
for mennesker med omfattende handicap.
Det har været livsbekræftende, at så mange
fonde, firmaer, frivillige, organisationer
og offentlige myndigheder i den grad har
støttet skolen gennem snart 60 år. Det er
blevet en skole, hvor værdierne værdighed,
myndighed og solidaritet er blevet de bærende søjler.
Når jeg bliver spurgt, hvad der har glædet
mig mest, er det vores fælles evne til at få
værdigrundlaget til at fungere og glæden
over den indflydelse, som tidligere Egmont
elever i dag har på handicappolitikken i
Danmark. Rigtig god sommer og husk – din
gamle højskole bliver 60 år den 1. november
i år.
Ole
Egmont Højskolen - 2016
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SIDEN SIDST
af Jens Bork
formand for Elevforeningen
Så er det igen et år siden, Den Lille Grønne NYE BYGGEPLANER PÅ EGMONT
sidst udkom, og igen har det været et år med Der arbejdes i øjeblikket på højtryk på at
masser af aktiviteter på Egmont Højskolen. få spisesalen og køkkenet udvidet. Det, der
arbejdes på med spisesalen, er, at solgården
Det er med stor glæde, at vi kan konstatere,
skal overbygges, så den kan blive en del af
at der fortsat er stor interesse for at være
spisesalen, da det på grund af de mange eleelev på Egmont. Her på forårsholdet har der
ver kniber med pladsen. Køkkenet skal også
været 202 elever, og der er også stor inte
have den store tur og mindst mere køleplads.
resse for at blive elev til efteråret, hvor 204
Lillesalen skal også udvides, da der på grund
elever er indskrevet – og der er lang vente
af de mange elever ikke er plads. Hvis alt
liste. Det er utroligt flot, når man hører, at
går vel, skal byggeprojekterne gerne starte
mange andre højskoler har problemer.
sidst på efteråret. Til sommer næste år vil
Der er fortsat mange, der gerne vil være det meste nok være klar til brug.
assistent på de lange kurser, og vi må med
glæde konstatere, at alle er meget engage SOMMERSJOV I HOU 2016
rede, hvilket jo er med til at gøre Egmont Elevforeningen er igen i år med til at ar
til en unik og spændende højskole.
Der er igen stor interesse for sommerkur
serne i år på Egmont, hvor der afholdes seks
sommerkurser fra uge 26 til og med uge 31.
Alle kurserne er så godt som udsolgt i skrivende stund, og nogle af kurserne har været
det længe, så der bliver liv og glade dage på
Egmont de næste uger. Kurset Sommersjov,
som Egmonts Elevforening er med til at arrangere, var optaget for længe siden. Temaet
for Sommersjov i år er ”Klima” med fokus på
de voldsomme ting, der sker med klimaet. rangere sommerkurset Sommersjov i uge 28
den 11.-17. juli i samarbejde med Dansk HanVANDHALLA
dicap Forbunds Ungdomskreds og Egmont
Det er godt tre år siden, Vandhalla blev
Højskolen. Kurset er i skrivende stund fyldt
indviet. Det har vist sig at være et fantaop, og der er oprettet venteliste. Temaet for
stisk aktiv for Egmont Højskolen, at der er
Sommersjov i år er »Klima«, så der skal nok
kommet en svømmehal med alle de muligblive gang i den igen i år.
heder, det giver. Egmont bruger tilbuddet
i undervisningen, det lokale samfund har
taget rigtig godt mod tilbuddet og bruger
Vandhalla. Læs mere om Vandhalla på adressen: www.vandhalla.dk
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ELEVSTÆVNET 2016
Elevstævnet ligger i år i weekenden den
28.-30. oktober. Vi er for længst startet
med planlægningen. Ved stævnet sidste år
var der igen rekordstor deltagelse med mere
end 700 festglade deltagere lørdag aften.

I elevforeningen har vi medlemmer, der har
gået på Egmont i halvtresserne – spændende
bliver det.
Invitation til stævnet vil blive udsendt først
i september måned. Vi glæder os til at se
rigtig mange til stævnet 2016.

Til stævnet 2016 satser vi på, at der skal
være lige så meget gang i den. Det vil være
super godt, hvis vi igen kan sætte deltager
rekord. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at det
skal blive et super stævne.

MATERIALE TIL ÅRSSKRIFTET
Deadline for materiale til Egmont Højsko
lens årsskrift er den 20. november 2016. Vi
håber, du har lyst til at skrive lidt om, hvad
du oplever eller synes, der er relevant for
Til stævnet 2016 vil Egmont Højskolens 60 årsskriftet. Vi glæder os til at høre fra dig.
års jubilæum blive fejret. Vi er i fuld gang
med at invitere spændende mennesker, lige Elevforeningen ønsker alle en rigtig god
fra socialministeren til hvem der ellers kan sommer og glæder os til at se rigtig mange
være relevant. Vi satser på at rigtig mange af jer til elevstævnet.
gerne vil være med til at fejre jubilæet, og
»VI MØDES PÅ EGMONT«
at vi kan få nogle de elever, der har gået på
Egmont igennem de mange år til at komme.

Fra dette års Egmont-Festival
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Standup komiker Mikkel Klint Thorius
på sidste års elevstævne
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ØKONOMIAFTALE: LILLE SEJR FOR VELFÆRDEN
I weekenden indgik regeringen og KL en
aftale om kommunernes økonomi. Med
den aftale blev omprioriteringsbidraget
sløjfet. DH har hele tiden været modstandere af omprioriteringsbidraget, som
ville have medført store nedskæringer på
velfærden i kommunerne. Det er derfor
en lille sejr for velfærden, at omprioriteringsbidraget er blevet fjernet, mener
DH’s formand Thorkild Olesen.

lægges også op til bedre brug af data på
det sociale område, der skal give øget gennemsigtighed i, hvad pengene bruges på.
Derudover følger aftalen op på allerede
igangværende initiativer som inklusionseftersynet, forenkling af lov om aktiv beskæftigelsespolitik og opfølgning på regeringens
mål for sundhed.

Aftalen lægger også op til at der skal arbejdes videre med regelforenkling, styring og
Omprioriteringsbidraget er i stedet erstateffektivisering.
tet af et såkaldt moderniserings- og effektiviseringsprogram, hvor kommunerne ”Jeg kan være bekymret for hvordan sådanne
skal aflevere på 0,5 mia. kr. om året til effektiviserings- og styringsforslag kommer til
statskassen. Men det beløb er mindre, end at se ud,” siger DH’s formand.
hvad omprioriteringsbidraget lagde op til.
”Jeg er enig i, at det er en god idé med forenk”Efter flere års nedskæringer på handicap- linger til gavn for både borgere og kommuner,
området, ville det have været katastrofalt men de forenklingstiltag vi hidtil har set,
med et omprioriteringsbidrag. Og selv om drejer sig primært om kommunernes mulighed
kommunerne stadig skal levere et bidrag med for økonomistyring og ikke om, hvordan vi
moderniserings- og effektiviseringsprogram- sikrer, at borgerne får den nødvendige støtte,”
met, er det alt andet lige bedre end ompriori- fortsætter Thorkild Olesen.
teringsbidraget,” siger Thorkild Olesen.
”Jeg mener derfor, at det er afgørende, at de
”Når det er sagt, bemærker jeg, at handi- forenklingsforslag som KL har udarbejdet –
capområdet ikke er nævnt som prioriteret hvor enkelte er gengivet i økonomiaftalen – og
kernevelfærd, og det synes jeg er meget be- som skal drøftes med regeringen i efteråret,
skal drøftes i åbenhed og med inddragelse
klageligt,” lyder det fra DH’s formand.
af alle væsentlige parter. Ellers risikerer vi,
Der findes dog andre positive elementer i afat forenklingerne får et skævt fokus og kun
talen. Bl.a. lægges der op til, at borgere med
omhandler økonomistyring,” afslutter Thorkomplekse behov skal have en handlingsplan
kild Olesen.
på tværs af sektorer. Et initiativ DH længe
har advokeret for, da borgere med handicap mmh@handicap.dk
ofte har handlingsplaner, hvor der er behov
for en koordineret
indsats på tværs
af eksempelvis social- og beskæftigelsesområdet. Der
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FOLKEMØDE:
PÅ JAGT EFTER DE GODE LØSNINGER
Fredag og lørdag var Dansk Handicap Forbund med i to debatter i Center for God Forvaltning, hvor der blev debatteret livligt om
den øgede digitalisering og udfordringerne
omkring sagsbehandlingen af familier med
børn med handicap.

tagerne, men hvis det gøres på den rigtige
måde, er der store fordele at hente i teknologien for den enkelte, sagde Susanne Olsen.
”Forestil jer fx, at man som borger har mulighed for at følge sin egen sag i kommunen, på
samme måde som vi kender det, når vi sender
pakker. Her har vi mulighed for at hente en
’track and trace’ på pakken, og dermed kan
vi følge, hvor pakken befinder sig lige netop
nu. Det ville da være fantastisk, hvis man
udviklede et lignende system i kommunernes
sagsbehandlingen,” konstaterede Susanne
Olsen, der blev mødt med stor anerkendelse
hos alle tilhørere for idéen.

I det lille telt på Kæmpestranden i AllingeSandvig på Bornholm, hvor Center for God
Forvaltning holder til, var man fredag og
lørdag på jagt efter de gode løsninger på de
udfordringer, der er i forhold til den øgede
digitalisering i samfundet og i en anden debat om oprettelsen af såkaldte forældreråd
i kommunerne, som skal hjælpe på kommunikationen mellem familier med børn med
handicap og kommunernes sagsbehandlere. FORÆLDRERÅD STYRKER DIALOGEN
Samme idérigdom var udgangspunktet for
Begge debatter var præget af stor spørge- debatten lørdag, hvor Susanne Olsen samlyst, og de intime rammer indbød i særlig men med repræsentanter fra Københavns og
grad tilhørerne til at spørge ind og deltage i Køge Kommuner diskuterede mulighederne
samtalen med de inviterede paneldeltagere. for bedre dialog mellem kommunernes forI begge debatter deltog landsformand Su- valtning og forældre til børn med handicap.
sanne Olsen som paneldeltager, og i begge Københavns Kommune indførte i 2013 et
slog hun på tromme for det positive i bru- såkaldt forældreråd for at imødekomme en
gerinddragelse.
krise mellem kommunens forvaltning og
byens familier med børn med handicap. I
FØLG DIN SAG I NUTID
Køge Kommune arbejder man på at oprette
I digitaliseringsdebatten blev der især lagt
et lignende råd, og landsformand Susanne
vægt på, at en øget digitalisering ikke må
Olsen var med som for at tale familiernes
ske, uden at borgerne er med.
sag.
”Hvis man oplever, at det bliver presset ned
”Vi hører om familier, som har op til 12
over hovedet på en, så er der stor risiko for, at
sagsbehandlere, og når familier samtidig skal
vi støder nogle mennesker fra os, og dermed
passe et almindeligt liv med arbejde, familie
marginaliseres de i forhold til den digitaliseog venner, mens de også skal passe et barn,
ring, vi ser i samfundet,” siger Susanne Olsen.
som kræver mere end mange andre børn,
Og netop marginalisering af udsatte grupper bliver det hurtigt meget uoverskueligt for
er en af de store udfordringer i forhold til familierne,” fortalte Susanne Olsen.
den øgede digitalisering, fortalte paneldel-

”En enklere indgang til kommunen ville gøre
det mere overskueligt for familierne, og det
vil gavne både borgere og familier. Samtidig
er det en måde at anerkende familiernes situation på og imødekomme dem med dialog,”
fortsatte hun.
I Københavns Kommune har forældrerådet
været med til at forenkle indgange til kommunen, og siden oprettelsen af rådet, har
man oplevet en nedgang i klagesager på
området i kommunen.
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FOLKEMØDE:
ARBEJDSMARKEDSDEBAT BLOTLAGDE MULIGT PARLØB
Dansk Erhverv og Dansk Handicap Forbund
mødtes torsdag i debat, og det blev tydeligt, at de to interesseorganisationer, trods
uenighed på nogle områder, danner fælles
front på andre.
Beskæftigelsesstatistikkerne for mennesker
med handicap har over en lang årrække
ligget stabilt på godt 40 procent, så der er
bestemt rum for forbedring i forhold til at
få flere mennesker med handicap ud på arbejdsmarkedet. Men er handicap en hindring
for job i et videnssamfund?

ikke bør tilstræbes for enhver pris. Fx, fortalte Inger Steen Møller, vil det for mange
arbejdsgivere ikke være muligt at skabe et
meningsfyldt job i 13 minutter om dagen.
Vi skal bevare respekten for den enkelte,
lød det.
Dansk Erhverv mente modsat, at selv få
minutters arbejde om dagen er til gavn for
den enkelte og samfundet generelt.
Inger Steen Møller kunne desuden fredag
opleves på Speakers Corner på Folkemødet, hvor hun kredsede om dette emne og
konsekvenserne af den førtidspensions- og
fleksjobreform, som ligger til grund for
oprettelsen af mini-fleksjob. Hør talen i sin
fulde længde på linket i bunden af denne
artikel.

Sådan lød oplægget i en debat mellem
blandt andet Dansk Erhverv og Dansk Handicap Forbund på Folkemødet onsdag. Dansk
Handicap Forbund var repræsenteret ved
Inger Steen Møller, næstformand for forbundets social- og arbejdsmarkedspolitiske
LIGE MULIGHEDER – PÅ GODT OG ONDT
udvalg, og hun var ikke i tvivl.
Bortset fra de enkelte uenigheder, fandt
”Kunsten er at kompensere på den rigtige Dansk Erhverv og Dansk Handicap Forbund
måde. Gør man det, så er der ingen, der har fælles fodslag på spørgsmålet om, hvorvidt
et handicap, og så er det ingen hindring i der skal indføres kvoter, fx for hvor mange
forhold til at få job,” lød åbningsreplikken mennesker med handicap en arbejdsgiver
fra Inger Steen Møller.
skal have ansat. Begge er modstandere af
Laurits Rønn, direktør i Dansk Erhverv, stem- sådan et initiativ.
te i med ’et lille nej’ til, at handicap er en Samtidig vækkede det stor glæde hos Laurits
ændring for at få job og så især gode mulig- Rønn, da både Inger Steen Møller fra panelet
heder for jobskabelse via de nye muligheder, og landsformand Susanne Olsen tilkendegav,
som teknologien har givet arbejdsgiverne. at mennesker med handicap vil ’hyres og
Men selvom de to organisationer i udgangs- fyres på lige fod med andre’. Det sagde de
punktet var enige om dette, så lagde de som en hilsen til de udfordringer, der er omogså begge vægt på, at udfordringen er kring ligebehandlingsloven, som gør mange
svær, og at der er nogle ting, som man ikke arbejdsgivere bange for at give mennesker
med handicap en chance hos dem, af frygt
er enige om.
for at de ikke ville kunne komme af med
Et af stridspunkterne er mini-fleksjobbene, personen igen.
som, selvom de virker i mange tilfælde,
12

Det er et liv med lige muligheder, Dansk blive naturligt for kommende arbejdsgivere
Handicap Forbund arbejder for, og hvis man at tænke ansættelsen af et menneske med
ønsker lige muligheder, så sker det på godt handicap som en mulighed.
og ondt, lød det fra Susanne Olsen.
”Hvis man oplever at være sammen med fx
mennesker med handicap fra barn og bliver
GODE OPLEVELSER PÅ ET TIDLIGT
vant til at se mange forskellige mennesker, så
TIDSPUNKT
I kampen for at skabe et liv med lige mu- er det ikke så farligt. Derfor er den rigtige og
ligheder for mennesker med handicap lagde gode inklusion i Folkeskolen en god idé. Når
Inger Steen Møller vægt på vigtigheden af inklusion ikke virker, så vokser kommende arden gode og velovervejede inklusion fra bejdsgivere op med et billede af, at mennesker
børnehaven og hele vejen op igennem ud- med handicap er besværlige. Det må ikke ske,
dannelsessystemet. Via positive oplevelser og derfor er den gode inklusion så vigtig,” lød
på et tidligt tidspunkt, lød det, vil det det fra Inger Steen Møller.
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BREDT FORLIG OM GYMNASIEREFORMEN
I fremtiden bliver det sværere for unge at
blive optaget i gymnasiet
•
•
Så faldt gymnasiereformen på plads med
en bred aftale vedtaget af blå blok, Socialdemokraterne, SF og De Radikale d. 3.
juni 2016.

•
Med reformen indføres et karakterkrav
på 2 for at blive optaget på STX (alment
gymnasium), HHX (handelsgymnasium),
HF (højere forberedelseseksamen) og HTX
(teknisk gymnasium). DH har advaret mod •
at indføre karakterkrav, da det kan betyder,
at unge med handicap får vanskeligere ved
at komme i gymnasiet.
”En ungdomsuddannelse er en vigtig nøgle til,
at personer med handicap på længere sigt kan
blive inkluderet på arbejdsmarkedet. Vi ved,
•
at der er elever med handicap, der ikke har
fået tilstrækkelig hjælp, eller som måske har
haft meget fravær i grundskolen på grund af
handicap. De kan have et problem med at leve
op til karakterkravet. Derfor er jeg bekymret
•
for, at det nu bliver sværere for de unge at
blive optaget på en gymnasial uddannelse”
siger DH’s formand Thorkild Olesen.
Med reformen bliver det samtidigt langt
sværere at gennemskue, hvad der skal til for
at blive optaget på gymnasiet.
Fakta om reformen:
• Der indføres en styrket uddannelsesparathedsvurdering.
• For at blive erklæret uddannelsesparat skal
elever, der søger ind på stx, hhx og htx,
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opfylde et minimumkarakterkrav på 5,0 i
deres uddannelsesparathedsvurdering.
Elever, der søger ind på toårigt hf, skal
opfylde et minimumskrav på 4,0 i deres
uddannelsesparathedsvurdering i 9. klasse.
For en positiv uddannelsesparathedsvurdering, må det faglige niveau ikke falde
til under minimumsniveauet fra 8. til 9.
klasse. Niveauet i uddannelsesparathedsvurderingen skal bekræftes ved elevernes
afgangseksamen.
Elever med et gennemsnit på mindst 6
i de bundne prøvefag ved folkeskolens
afgangseksamen får en mulighed for at
blive optaget uden at have en positiv uddannelsesparathedsvurdering.
Elever, der ikke opnår et resultat ved folkeskolens afgangseksamen, der svarer til
uddannelsesparathedsvurderingens 5,0,
får krav på optagelse på en gymnasial
uddannelse, hvis de opnår et gennemsnit
på mindst 3 i gennemsnit af de bundne
prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen.
Hvis de søger direkte ind på hf i 10. klasse,
kan de optages, hvis de har opnået 02 i
dansk og matematik i Folkeskolens afgangseksamen. Hermed bliver folkeskolens
afgangsprøve nu en afgangseksamen.
De elever, hvis standpunktskarakterer i april
måned i 9. klasse opfylder uddannelsesparathedsvurderingens minimumskrav på 5,0,
men som får mellem 2 of 3 i gennemsnit i de
bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen, er forpligtet til at gennemføre en
vejledningssamtale for at udfordre elevernes
valg af ungdomsuddannelse, hvorefter eleven har krav på optagelse på en ungdomsuddannelse, eleven ønsker, det være sig en
gymnasial uddannelse, en erhvervsuddannelse eller eux.

25 ÅRS JUBILÆUM
ET STORT TILLYKKE TIL OLE LAUTH MED DE 25 FANTASTISKE ÅR
SOM FORSTANDER PÅ EGMONT HØJSKOLEN
Der er utroligt, som tiden går. Den 1. juli
kan Ole Lauth fejre 25 års jubilæum som
forstander på Egmont Højskolen. Jeg kan
huske, da Ole tiltrådte som forstander for
25 år siden– da så Egmont Højskolen meget
anderledes ud. Dengang var der plads til
godt 80 elever.

Ole er meget engageret i handicappolitikken.
Der bliver taget mange kampe med hjemkommunerne m.m., for at folk kan få en anstændig tilværelse på trods af de udfordringer,
et handicap kan give. Også på landsplan er
Ole en aktiv debattør, der bliver lyttet til,
og som vi er mange, der kan takke.

Kort efter at Ole startede,
kom der gang i udvidelsen af Egmont. Det første store tiltag var en ny
elevfløj. Dernæst fulgte
en udvidelse af spisesalen,
skovfløjen og ikke mindst
Vandhalla med udvidelsen
af hallen og træningsfaciliteter. En kæmpe indsats,
der betyder, at Egmont
Højskolen i dag er en af
Danmarks største højskoler med mere end 200
elever på de lange kurser.
En af de ting, som Ole har
iværksat, og som jeg er
meget imponeret over, er, hvor godt det
fungerer med, at der er ansat elever som
assistenter for dem, der skal have en hjælper
med på deres højskoleophold. Og hvad det
giver af sammenhold i elevgruppen mellem
dem med handicap og dem uden. Et koncept,
der er blevet meget populært og et godt
springbræt til at komme videre med uddannelse, når man skal fra Egmont.

Nu når man tænker tilbage
på Egmont Højskolens
historie, må man sige,
at Lauth har været navnet. Det var Oles far, der
selv var handicappet, som
startede Egmont Højskolen i 1956, og som var
forstander frem til 1972.
Ole tiltrådte i 1991 og
frem til i dag. I de snart 60
år Egmont har eksisteret,
har der i 41 af årene stået
Lauth på dørskiltet til
forstanderboligen – det i
sig selv er imponerende.
Fra Elevforeningens side
har vi haft et fantastisk samarbejde med
Ole disse første 25 år og selv om Ole er 67
år, har han lovet at fortsætte i hvert fald et
par år endnu, og det er vi rigtig glade for i
Elevforeningen.
Jens Bork
Formand
Egmont Højskolens Elevforening
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ELEVHOLD EFTERÅR 2015 – FORÅR 2016
Daisuke Shinma
Adam Blak Jagd
Agnes Bugge
Aki Shibata
Aleksander Billesø Jacobsen
Alexander Pregaard Christensen
Alexander Stucke Carlsen
Amanda Guyot
Anders Nielsen
Anders Vase Yde
Andrea Plesner Bloch
Andreas Diemer Wartho Pedersen
Andreas Lindberg
Andreas Schultz Markvorsen
Andreas Sheridan
Ane de Place
Ane-Sophie Madsen
Anju Ishige
Ann-Katrine Ravndal
Anna Amalia Ørgaard Christensen
Anna Buch Klausen
Anna Hald Lauenborg Lorentzen
Anna Sofie Fornitz Vording
Anne Blok
Annika Phariss
Anthony Gyening
Asako Tanaka
Asger Carøe Sørensen
Astrid Neergaard Sørensen
Astrid Tolstrup
Benjamin Brenya
Benjamin Friis Hansen
Benjamin Lyngkilde
Benjamin M. Rousing Løfquist
Bent Lorenzen
Berit Aagaard Sørensen
Bjørn Thiesen
Bo Thyrri Sørensen
Buyankhuu Batchuluun
Camilla Jakobsen
Camilla Winther Bogø
Casper Houbjerg Brok
Casper Østergaard Hove
Cathrine Broe Mølgaard
Catrine Rosbirk
Cecilie Fog Andersen
Cecilie Holmelund Pedersen
Charlotte Bram Rudbeck
Charlotte Stougaard
Chorouq Al Helfi
Christian Tams Carstensen
Christina Kira Damgaard Hunnicke
Christina Nørskov Christensen
Christine Zimmermann-Nielsen
Christinna Moric
Clara Eierslev Oszadlik
Connie Laura Graversen
Cæcilie Lyngø Jensen
Daniel Aneto Olesen
Daniel Blicher Lynge Ottosen
Daniel Fogh
Danny Bolmgreen Pedersen
David Moeslund Emborg
Diana Ossman
Dilan Tanriverdi
Ditte Biltoft
Ditte Helbech Jensen
Ditte Lindblad Jeppesen
Dorthe Rolsted Jessen
Elisabeth Kassow Grønlund
Elisabeth Olsen
Ellen Marie Auken
Emil Duedahl Mønster
Emma Kruuse-Andersen
Erik Kuur
Eriko Mizuno

Japan
8000 Aarhus C
8240 Risskov
Japan
5620 Glamsbjerg
6200 Aabenraa
3000 Helsingør
8310 Tranbjerg J
9400 Nørresundby
9800 Hjørring
8700 Horsens
5000 Odense C
2600 Glostrup
7500 Holstebro
5000 Odense C
8543 Hornslet
8464 Galten
Japan
6052 Viuf
7900 Nykøbing M
5500 Middelfart
6000 Kolding
5463 Harndrup
6740 Bramming
2730 Herlev
Ghana
Japan
8581 Nimtofte
8660 Skanderborg
7800 Skive
Ghana
9620 Aalestrup
8382 Hinnerup
8990 Fårup
6470 Sydals
4040 Jyllinge
8300 Odder
8000 Aarhus C
Mongoliet
8620 Kjellerup
8270 Højbjerg
8752 Østbirk
7770 Vestervig
9000 Aalborg
4180 Sorø
6100 Haderslev
8600 Silkeborg
5610 Assens
8300 Odder
6705 Esbjerg Ø
8800 Viborg
8300 Odder
8300 Odder
5230 Odense M
8260 Viby J
5700 Svendborg
9620 Aalestrup
6100 Haderslev
7140 Stouby
8200 Aarhus N
6500 Vojens
3330 Gørløse
5240 Odense NØ
4520 Svinninge
8300 Odder
6818 Årre
8560 Kolind
8350 Hundslund
8240 Risskov
8000 Aarhus C
4690 Haslev
8000 Aarhus C
8220 Brabrand
8355 Solbjerg
8220 Brabrand
Japan

Esben Kvist Lund
Ester Marie Aagaard
Fie Amalie Schlosser
Frederik Hviid
Frederik Mønster Sohne Pedersen
Frederik Vejlgaard Venø
Frederik Willems
Frederikke Smed Weinholt Jensen
Freya Rytter
Frida Kari Lien-Iversen
Gustav Due Poulsen
Gustav Raschke Nielsen
Gustav Søndergaard Nymand
Hans Kappel Skau
Hayla Silva Søndergaard
Heidi Olsen
Helena Halgrener
Helle Squillaci
Henriette Hansen
Ida Katrine Bruun
Ina Hartmann Hansen
Inger Bjerre Bjørnild
Irene Namigayo
Isabella France Jarsmer Mathiesen
Jacob Førgaard Nielsen
Jacob Juul Damgaard
Jacob Kowal Kjærås
Jacob Kruse Juhl
Jacob Nørbæk Krag
Jacob Vinter Bisgaard
Jakob Dalgaard Wissing
Jakob Merke
Janni Holm Nielsen
Janni Roldsgaard
Jasmin Madsen Christensen
Jeppe Vinther Sørensen
Jes Bergholt Bach
Jes Jørgensen
Jes Meinertz Byg
Jesper Nørgaard
Johan Hattens Gudmandsen
Johanne Rygård
Jonas Andersen
Jonas Bauditz Christensen
Jonas Bertelsen
Jonas Ebbe Kjeldgaard Termansen
Jonas Kassow Grønlund
Jonas Sindberg Østergaard
Jonathan Max Moltke Nielsen
Josefine Kappelskov Klange
Juliane Bøgelund Thomsen
Julie Bundgaard
Julie Foss Madsen
Kairi Tobita
Kana Nakano
Kanako Kobayashi
Karoline Balle Hvidberg
Karoline Fangel Jürgensen
Katia Kirsten Hanotte Friis
Katrine Ravnholt Møller
Kent Dumstrei
Kia Prior Lohmann Andersen
Kim Nielsen Borg
Kira Krogh Gregersen
Kristian Krogh Jensen
Kristian Nørmark
Kristine Dahl Nielsen
Kristoffer Bredahl Eisenhardt
Lars Emil Egeberg Simonsen
Lars Møller
Lasse Juhl Koch
Lasse Kromann
Lasse Nikolas Nielsen
Lasse Rasmussen
Lasse Aagaard Jensen
Laura Lykke Pedersen
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8260 Viby J
7620 Lemvig
8300 Odder
8220 Brabrand
7300 Jelling
5200 Odense V
5500 Middelfart
8000 Aarhus C
2500 Valby
8000 Aarhus C
8752 Østbirk
8620 Kjellerup
8660 Skanderborg
6500 Vojens
9500 Hobro
5450 Otterup
6400 Sønderborg
7900 Nykøbing M
8920 Randers NV
6818 Årre
5580 Nørre Aaby
5762 Vester Skerninge
Uganda
8500 Grenaa
6752 Glejbjerg
8300 Odder
5500 Middelfart
8000 Aarhus C
8660 Skanderborg
6200 Aabenraa
8660 Skanderborg
9550 Mariager
7700 Thisted
5500 Middelfart
7080 Børkop
8270 Højbjerg
8450 Hammel
6800 Varde
6100 Haderslev
8300 Odder
8300 Odder
8210 Aarhus V
8700 Horsens
2770 Kastrup
8230 Åbyhøj
8600 Silkeborg
9260 Gistrup
8680 Ry
8660 Skanderborg
8330 Beder
7400 Herning
9690 Fjerritslev
8520 Lystrup
Japan
Japan
Japan
8541 Skødstrup
6100 Haderslev
2920 Charlottenlund
9000 Aalborg
6360 Tinglev
5620 Glamsbjerg
8452 Vestbirk
9000 Aalborg
8800 Viborg
9000 Aalborg
9500 Hobro
1909 Frederiksberg C
6000 Kolding
9500 Hobro
7500 Holstebro
5260 Odense S
2720 Vanløse
8543 Hornslet
8471 Sabro
7870 Roslev

Lea Bonde Pedersen
Lea Bækgaard
Lene Lund Andersen
Liat Ebbesen David
Line Hjorth-Jensen
Line Juul Levisen
Line Laxy Jensen
Line Nyborg Sørensen
Line Nørgaard Skands
Line Ringgaard Clausen
Line Stengaard Henriksen
Line Thygesen
Lise Broe Christensen
Lise Hedegaard Kallesøe
Louise Sofie Lautrup Fredriksen
Lærke Hovmand-Olsen
Mads Bergerling
Mads Brandt Mølgaard Nielsen
Mads Grathe
Mads Grønlund
Mads Landbo Heegaard
Mads Rud Lund
Mads Støvring Jørgensen
Mads Søvsø Mikkelsen
Magnus Boje Juul
Magnus Haldrup Berg Jensen
Magnus Leick
Maiken M. Langballe Wetche
Maja Bakkensen Bruun
Malene Andrup Madsen
Malene Høher-Thomsen
Malene Skød Pedersen
Malene Stokkebye
Malene Vestergaard Jessen
Malthe von Tangen Sivertsen
Marc Nygaard Andersen
Marcus Reifling
Maria Isabella Apadana
Maria Lakshmi Dybdal
Maria Skou Madsen
Maria Viola Bak Pedersen
Marie Andrea Darre Jensen
Marie Friis Larsen
Marie Maj Andersen
Marie Stengaard Andersen
Marius Marinus Bror Løssl Winther
Mark Ahnfeldt Dissing
Mark Kornerup Sørensen
Martha Øre
Martin Baunehøj Jørgensen
Martin Hybert Andersen
Mathias Knudsen
Mathias L. Brochdorff Frederiksen
Mathias Nissen Aalbæk
Mathias Vestergaard Götke
Mathilde Jørgensen
Mette Bang
Mette Marie Fredsted
Mette Nguyen Hoa Vo
Mette Nielsen
Mette Stitz
Mia Juul Laursen
Mie Reesen Lyndorff
Mie Rikke Lehmann
Mike Madsen
Mike Tinning
Miki Kobayashi
Mikiko Matsuki
Mikkel Jonas Leabourn Kristensen
Mio Tanokura
Morten Juul Malmskov
Morten Kobberøe Fink
Nadja Lund Stoffregen
Nanna Als
Nanna Dagmar Nikolajsen
Nanna Kaysen
Nanna Louise Laursen
Nanna Møller Knudsen
Natascha Gunborg
Nhi Phuong Vu
Nicolaj Nordahl Lindby

5700 Svendborg
6000 Kolding
9830 Tårs
2100 København Ø
8530 Hjortshøj
9460 Brovst
5853 Ørbæk
8983 Gjerlev J
5631 Ebberup
7660 Bækmarksbro
4180 Sorø
9520 Skørping
7673 Harboøre
7300 Jelling
8000 Aarhus C
8240 Risskov
8600 Silkeborg
8600 Silkeborg
2200 København N
8300 Odder
4690 Haslev
7130 Juelsminde
8660 Skanderborg
8660 Skanderborg
8920 Randers NV
8330 Beder
8680 Ry
8260 Viby J
6818 Årre
7300 Jelling
7400 Herning
7560 Hjerm
5750 Ringe
6100 Haderslev
7500 Holstebro
9400 Nørresundby
7100 Vejle
5000 Odense C
8700 Horsens
8260 Viby J
7600 Struer
2100 København Ø
9220 Aalborg Øst
8300 Odder
7884 Fur
8300 Odder
9500 Hobro
8260 Viby J
8355 Solbjerg
2500 Valby
8300 Odder
5672 Broby
6100 Haderslev
7620 Lemvig
8240 Risskov
2880 Bagsværd
9000 Aalborg
8330 Beder
8381 Tilst
7500 Holstebro
8381 Tilst
8700 Horsens
5000 Odense C
8543 Hornslet
7100 Vejle
8860 Ulstrup
Japan
Japan
8330 Beder
Japan
5260 Odense S
7500 Holstebro
9530 Støvring
2400 København NV
9000 Aalborg
8300 Odder
5600 Faaborg
6051 Almind
3540 Lynge
8210 Aarhus V
9900 Frederikshavn

Nicolaj Rasmussen
Nikita Lindholm Christensen
Nikolaj Heinisch Steffensen
Nikolaj Janaka Hansen
Nikolaj Kjærulff
Noah Sewankambo
Olivia Katharina Friberg
Olivia Opoku
Oscar Arvidsson
Oskar Lund
Pernille Damgaard
Pernille Loft Kolding
Pernille Lundgaard Brams
Pernille Pelck Petersen
Peter Dencker Nielsen
Peter Hessellund Jeppesen
Peter Højlund Andersen
Peter Thusing Næsted
Philip Morsbøl Hunt
Rashid Kalule
Rasmus Burmeister
Rasmus Frost Grønbech
Rasmus Kjærgaard Kristensen
Rasmus Langberg Schmidt
Rebecca Blaabjerg
Ronnie Helbæk Witt Mortensen
Sabine Kjær Strand
Sabrina Lillelund Kolding
Sara Bennedbæk Jørgensen
Sara Søndergaard Kristensen
Sarah Pedersen
Sean Byron Pedersen
Sebastian Bøss
Sebastian Nørgaard Bach
Siff Hansen Hjerde
Signe Bay Dahlgaard
Signe Nøhr Villebro
Signe Pedersen
Signe Wulff Kelstrup
Sigrid Lin Udby Lapsin
Sille Subcleff Larsen
Simon Dalgaard Salmonsen
Simon Frydenborg Schantz
Simon Guldager Andersen
Simon Hansen
Simon Reinholdt Durand
Simon Rosendal Pedersen
Simon Sataa-yu Larsen
Simon Vinther Sørensen
Simone T. Jørgensen Bengtsson
Sissel Brandt Toft Sørensen
Sofie Dalsgaard Bergland
Sofie Møller Østergaard
Sofie Oline Bjerring
Sofie Stougaard Vindum
Sofie Thørring Vinsten
Sofie Valentin Kruse
Stine Astrid Nørgaard
Stine Rønn Nielsen
Surendra Bajracharya
Svend Oliver Haugaard Digens
Søren Fjalland Nørbygaard
Søren Overgaard Petersen
Takayoshi Matsumoto
Therkel Bojer Thomsen
Thomas Feldbæk
Thomas Givskov Jensen
Thomas Holm Munslow
Thomas Skjoldborg
Tilde Sasha Detlefsen
Tobias Borup
Tobias Martin Knudsen
Toke Stein
Tomas Strøbye
Troels Hansen
Troels Laursen
Troels Maabjerg Hansen
Tun Aung Naing
Vibeke Christiansen
William K. Rosendal Ginnerup
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3500 Værløse
8370 Hadsten
4780 Stege
2900 Hellerup
5600 Faaborg
Uganda
8210 Aarhus V
Ghana
8300 Odder
8660 Skanderborg
9550 Mariager
5492 Vissenbjerg
8961 Allingåbro
7300 Jelling
9240 Nibe
5230 Odense M
2400 København NV
7620 Lemvig
8660 Skanderborg
Uganda
7000 Fredericia
6650 Brørup
8210 Aarhus V
7120 Vejle Øst
5500 Middelfart
8362 Hørning
9550 Mariager
8300 Odder
9000 Aalborg
8740 Brædstrup
8361 Hasselager
3400 Hillerød
8722 Hedensted
7130 Juelsminde
9800 Hjørring
7900 Nykøbing M
5871 Frørup
4100 Ringsted
8260 Viby J
8300 Odder
3520 Farum
6600 Vejen
6000 Kolding
8000 Aarhus C
8500 Grenaa
6100 Haderslev
8300 Odder
6100 Haderslev
8270 Højbjerg
8700 Horsens
8250 Egå
8200 Aarhus N
4800 Nykøbing F
4450 Jyderup
8370 Hadsten
1253 København K
6100 Haderslev
8680 Ry
9260 Gistrup
Nepal
5250 Odense SV
6100 Haderslev
7200 Grindsted
Japan
7700 Thisted
8260 Viby J
8200 Aarhus N
8240 Risskov
7830 Vinderup
8000 Aarhus C
8381 Tilst
8462 Harlev J
8464 Galten
2000 Frederiksberg
8240 Risskov
8660 Skanderborg
8240 Risskov
Myanmar
4300 Holbæk
8230 Åbyhøj

ADRESSER, ELEVFORENINGENS BESTYRELSE
Formand, medlem af skolens bestyrelse:
Jens Bork
Vestervænget 39, 7323 Give

jcbork@stofanet.dk
 20 46 25 72

Næstformand, medlem af højskolens bestyrelse:
Wilton Jensen
Bakkedraget 8, 7490 Aulum
Kasserer:
Jørn Skov Hansen
Museumsparken 36, 6623 Vorbasse

orluff52@live.dk
 30 74 24 57
jskovhansen@stofanet.dk
 40 54 91 62

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Tina Laursen
Færøvej 79, 9800 Hjørring

tinabl70@gmail.com
 28 96 37 80

Rene Hansen
Brøndby Møllevej 9, 2605 Brøndby

rph1969@hotmail.com
 27 12 86 40

Johanne Bach
Vestervænget 75, 7323 Give

johannebach@gmail.com
 27 57 74 83

Suppleanter
1. Anita Lorentzen
Bævervej 6, 8700 Horsens

bamselight@gmail.com
 20 77 00 22

2. Klaus Emilius
Adonisvej 89, 8960 Randers SØ

ke@kunstbien.dk
 23 29 76 67

Elevholdsrepræsentant 2016:
Mikkel Jonas Leabourn Kristensen
Byvej 28 B, 8330 Beder

mjlk94@gmail.com
 61 71 07 94

Elevholdsrepræsentant suppleant 2016:
Frederik Willems
Nørreallé 75, 5500 Middelfart

frederikwillems@hotmail.dk
 31 54 48 80

Elevholdsrepræsentant 2015:
Kia Prior Lohmann Andersen
Enebærvej 14, 5620 Glamsbjerg

kiaandersen@yahoo.dk
 23 30 91 70

Egmont Højskolen
Forstander Ole Lauth og Højskolelærer Karin Busk
Villavej 25, Hou, 8300 Odder
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mail@egmont-hs.dk
 87 81 79 00

Hou Søsportcenter
FERIEHUSE SOMMER 2016
Vi har fået afbud fra flere kunder,
så derfor kan du nu leje et feriehus
i uge 27, 31 og 32.
Ring og hør nærmere.

Tag en forsmag på oplevelserne – besøg vores hjemmeside
Villavej 25 · Hou · 8300 Odder · tlf. 87 81 79 99 · fax 87 81 79 79
www.hou-seasport.dk · mail@hou-seasport.dk

EGMONT HØJSKOLENS
ELEVSTÆVNE
&
60 ÅRS JUBILÆUM
28. - 30. oktober 2016
(invitation udsendes omkring 1. september)

