
Haubro har gennem de seneste 100 år mar-
keret sig på Danmarkskortet som det sted, 
hvor mange unge mennesker har skabt sig et 
netværk af sociale relationer, som har haft 
utrolig stor betydning for deres liv. Det fæl-
lesskab, et efterskoleophold giver, har net-
op vist sig afgørende for, hvordan HU som 
institution har medvirket til at danne det 
enkelte individ gennem de mange år. Meget 
er sket, siden det første elevhold bestående 
af 30 unge mennesker, nu er afløst af knap 
170 elever. Det har ganske naturligt krævet 
en gennemgribende restaurering over tid, 
hvorfor skolen i dag fremstår som en mo-
derne uddannelsesinstitution med alt, hvad 
dette indebærer.

I de senere år har der været stor fokus på 
den grønne klima-omstilling med henblik 
på at reducere CO2-udslippet mest mulig på 
skolen. Når vi i bestyrelsen tegner de store 
linjer, sammen med medarbejderne og le-
delsen, er det netop på baggrund af tid og 
trend, skolens økonomi og et kig ud i den 
omkringliggende verden.

De store linjer var netop det, vi arbejdede 
med – sammen med alle skolens medarbej-
dere – umiddelbart før skolestarten i august 
måned. Her havde vi sat hinanden stævne 
på friluftspladsen bag skolen. I røg og damp 
fra den lækre mad, som blev tilberedt over 
bålet, fik vi netop debatteret vision og frem-
tid for HU. Sammen fik vi her klarsyn for, 
at skolens værdigrundlag står soleklart og 
bundsolidt. Fællesskabet i medarbejderflok-
ken er utrolig stærkt, så fundamentet for at 
videreudvikle skolen er således klart til ste-
de. 

De største udfordringer i denne proces sy-
nes at være i faciliteterne omkring at kunne 
udfolde sin faglighed som dedikeret under-
viser.

Indstillingen til bestyrelsen og ledelsen fra 
strategi-dagen er klart, at der skal kigges på 
mulighederne for at skabe bedre faciliteter 
for at udfolde især idræts- og sportsfacilite-
terne. Det arbejde er allerede sat i gang.

Møder man en tilfældig dag ind på skolen, 
oplever man normalt, at det summer af liv 
og aktiviteter, da fællesskabet og det sociale 
netop har overordentlig stor betydning for 
eleverne. Desværre har det ikke, i perioder 
af de to år været muligt at opleve dette, da 
såvel jubilæumsåret og 2021 momentvis har 
været meget anderledes. Det skyldes natur-
ligvis den igangværende Corona -krise, som 
mere eller mindre har sat vort samfund i stå. 
I skrivende stund ved vi endog ikke, hvornår 
det er muligt at få en nogenlunde normal 
hverdag tilbage igen. 

Eleverne har som bekendt været hjemsendt 
flere gange, hvor der har været etableret 
fjernundervisning. I den anledning skal der 
lyde en stor tak til personalet for den måde, I 
har håndteret disse svære perioder på. Yder-
ligere har eleverne ikke kunnet dyrke de 
fællesskaber og sociale islæt, et udenlands-
ophold og de mange gymnastikopvisninger 
giver. Det er jo netop sådanne oplevelser, 
et efterskoleophold giver vore unge men-
nesker, hvorfor disse er meget værdsat. Det 
oplever bestyrelsen bl.a. hvert år, når vi har 
evalueringssamtaler med udvalgte elever in-
den et skoleårs afslutning.

Som nævnt indledningsvis skulle vi have fej-
ret HU`s 100 års jubilæum i november 2020. 
Et jubilæumsudvalg havde i den anledning 
udarbejdet en plan for jubilæets afholdelse. 
Det indebar såvel en reception på selve da-
gen samt en jubilæumsfest i Haubro-hallen, 
hvor alle sejl var sat ind på at skabe de ret-
te rammer. Et orkester skulle bl.a. medvirke 
til at løfte stemningen for de ca. 700 ’gamle’ 

bestyrelsens
jubilæumshilsen
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Preben Krøldrup
på bestyrelsens vegne

elever og ansatte, der var plads til. Tilmel-
dingerne var begyndt at tikke ind, men som 
med alt andet i dette samfund, måtte vi des-
værre udsætte arrangementerne til restrik-
tionerne bliver ophævet. Men glæd jer, vi 
vender stærkt tilbage. 

Bestyrelsen må desværre tage til efterret-
ning, at det efterskoleophold, elever og for-
ældre havde set så meget frem til, er blevet 
en del anderledes, end vi havde ønsket os. 
Vi ser dog meget frem til, at der snart bliver 
mulighed for, at I elever kan vende tilbage 
til skolen igen netop med henblik på at kun-
ne føle det fællesskab, som er så unikt på en 
efterskole.

Afslutningsvis vil bestyrelsen gerne rette en 
stor tak til samtlige medarbejdergrupper, 
der hver dag gør en stor indsats til glæde og 

gavn for den skole, vi alle holder så meget 
af. Også en stor tak til skolens ledelse for et 
godt og konstruktivt samarbejde.

Bestyrelsen består af:
Formand Jan Bruun 
Medlemmerne Preben Krøldrup, Sarah Ann 
Kristensen, Birgitte Olesen, Louise Mads-
gaard, Ole Kjær Nielsen, Heidi Birch
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