Rapport for Vejlefjordskolen 2013-2016
Vejlefjordskolen er en kombineret skole, der rummer så vel vuggestue og børnehave som
grundskole, efterskole og gymnasium. Ingen anden skole i Danmark har en lignende
sammensætning, og det er vi glade for og stolte over. Samtidig er den Adventistkirkens største skole
i Danmark. Selv om størrelse ikke er et mål i sig selv, så må vi sige, at eftersom en stor del af den
danske adventistungdom tilbringer et eller flere år her, udgør den en meget vigtig del af kirkens
arbejde. Det er vi meget bevidste om i vort daglige arbejde, og vi ønsker fortsat at være centrum for
unge adventisters ungdomsuddannelse. Vi lægger vægt på, at de får en god faglig ballast, men i lige
så høj grad, at de får nogle værdier, de kan bygge deres tilværelse på. Samtidig er Vejlefjordskolen
en stor missionsmark for de mange elever, der ikke har adventistbaggrund eller er kristne. Her
oplever vi til stadighed, at unge møder skolens kristne værdier med nysgerrighed og åbenhed.
Værdier og strategi
Skolens værdigrundlag er en væsentlig baggrund for alt, hvad vi gør. Hvert år har vi en temauge
med fokus på værdierne, og alle medarbejdere nyansatte deltager i et kursus hurtigst muligt efter
ansættelsen, hvor tro og værdier er i fokus. Vi tror, at det er vigtigt til stadighed at minde os selv og
hinanden om, hvorfor vi er her og hvorfor vi driver skole. Skolens bestyrelse og lederteam har i
2014-15 formuleret mål og strategi for skolens virksomhed, og også her er værdierne stærkt i fokus.
Skolens 125 år jubilæum
I september 2015 kunne skolen som institution fejre 125 års jubilæum. Efter en ydmyg begyndelse i
København i 1890 har skolen med sin nuværende placering vokset sig stor og livskraftig. Jubilæet
blev fejret med et festligt program i kirken – med deltagelse af bl.a. kommunens borgmester – og
efterfølgende afsløring af et større kunstværk, malet af Vibe Capion, ved undervisningsbygningens
nye indgang, og til sidst reception.
PR
I 3-års perioden 2013-2016 har vi – lige som tidligere - arbejdet meget med at skærpe profilen for
vores efterskole-afdeling. Tilgangen til denne afdeling har i flere år været vigende - konkurrencen
mellem efterskolerne er øget, ungdomsårgangene er faldende og der er behov for at synliggøre
denne del af Vejlefjord-skolen mere end tidligere. Et nyt initiativ er indførelse af IT&Teknologi
som et vigtigt valgfag i efterskolen. Det ser ud til, at netop dette kan være med til at øge så vel
elevtilgangen som det generelle faglige niveau. Og da gymnasieafdelingen allerede for nogle år
siden har føjet dette fag til udbuddet, forventer vi dermed at kunne skabe endnu bedre sammenhæng
mellem efterskole og gymnasium i fremtiden.
Det åndelige liv
Vores elever bliver bekendt med kristentroen på mange måder: gennem de daglige andagter, vores
gudstjenester og lovsangsaftener fredag aften, dåbsklasse, kristendomskundskab i skolen og gennem
den daglige omgang med lærere og andre ansatte, som i deres arbejde og liv viser, hvad kristendom
er. Også inspirationsugerne to gange om året giver et åndeligt løft og hjælper unge til at tage gode
valg for deres liv. Vejlefjordskolen er måske det største og vigtigste missionsprojekt
Adventistkirken har i Danmark. Det må vi ikke glemme, når vi prioriterer kirkens indsatsområder.
Vi er meget taknemmelige for, at Adventistkirkens ledelse har prioriteret Vejlefjordskolen således,
at vi har en fuldtids ungdomspræst ansat. Det har haft meget stor betydning for skolens åndelige liv,
at kirken har en medarbejder lokalt på skolen. Vi er også taknemmelige for, at Adventistkirkens
ungdomsleder har været en hyppig gæst på skolen. Også det er yderst vigtigt i forhold skolens
åndelige liv.
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Personale
Selv om vi må sige, at skolen har et meget stabilt personale, er der dog flere, der i perioden 20132016 er faldet for aldersgrænsen. I ledelsen er afdelingsinspektør Lise Nielsen gået på pension og
blevet erstattet af Lone Jalving, som er erfaren lærer. I gymnasieafdelingen er et generationsskifte
nu næsten gennemført, efter at denne afdeling nu har passeret de 40 år. Grund- og efterskolen følger
godt efter, men det er en forventelig proces på en arbejdsplads med omkring 90 ansatte. Vi oplever
generelt en stor loyalitet mod skolen og dens værdier fra de ansatte, og det er vi meget
taknemmelige over. I forhold til fremtiden må vi sige, at skal vi fastholde vores værdier og
særkende, er der et stort behov for dedikerede unge, der ikke bare uddanner sig til lærere – men
også ønsker at gøre en forskel som medarbejdere på Vejlefjordskolen.
Elevtal - udvikling
I 3-års perioden 2013-2016 er skolens forholdsvis nye børnehave blevet suppleret med en
vuggestue, og begge dele oplever tilgang og er stort set fyldt op.
Efter indvielse af den nye børneskoleafdeling til 0-6 klasse i 2007 har vi oplevet en stor
elevfremgang. De seneste 3 år er der så sket en stabilisering.
Når det gælder efterskolen, har elevtilgangen været vigende, og vi arbejder som tidligere nævnt med
denne problematik. Et godt elevgrundlag i efterskolen har stor betydning for skolens
gymnasieafdeling, idet mange efterskoleelever vælger at gå i gymnasiet hos os. I
gymnasieafdelingen har vi i perioden oplevet det højeste elevtal nogensinde, men det er nu faldet
igen. Vi er meget bevidste om, at god opbakning fra Adventistkirkens medlemmer er afgørende for
vores virksomhed, og vi er taknemmelige for, at adventistunge i stort tal fortsat kommer til
Vejlefjordskolen.

Renoveringsarbejder
Siden sidste generalforsamling har Vejlefjordskolen været inde i en periode med konsolidering. Der
har været plads til renovering af nogle af de bygninger, der trænger. Vi har en rullende 5-årsplan,
som over tid skal sikre, at bygningsmasse og inventar bliver renoveret eller udskiftet. I treårs
perioden siden sidste generalforsamling har vi bl.a. investeret i følgende:
 Nyt indgangsparti i undervisningsbygningen
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 Renovering af samlingsrummet i skolen
 Nye vinduer i gymnasiefløjen
 Nye toiletfaciliteter i drenge- og pigebygninger
 Indretning af vuggestue
 Udvidelse og renovering af hestestalden
Vi er taknemmelige for, at skolens økonomi har muliggjort alle disse forbedringer. Der er en stor
bygningsmasse på Vejlefjordskolen, og det er en kæmpe udfordring at følge med, når det gælder
vedligeholdelse.
Forventninger til økonomien
Efter en længere periode med god økonomi, hvor det er lykkedes at konsolidere skolens
egenkapital, er økonomien i de seneste år blevet strammere. Omlægninger i tilskudsmodellerne har
medført - og vil også fremover medføre - væsentlig nedgang i statstilskuddene for os og vil yderlige
dræne økonomien i de kommende år. Større konkurrence på efterskoleområdet har gjort det sværere
for os at tiltrække elever til den afdeling. Som situationen er nu, forudser vi en periode, hvor der
skal være fuldt fokus på økonomien. Skolen breder sig over mange afdelinger, og det har vist sig at
være en stor fordel. Når elevtallet svigter i én afdeling, er det oftest bedre i én eller flere andre
afdelinger. I de senere år har vi haft stor fordel af børnehave/vuggestue, mens det tidligere var
efterskolen, som økonomisk set trak et stort læs. Der er sat flere initiativer i gang, som har som mål
at øge elevtallet i både efterskole og gymnasium, og vi har tillid til, at vi også i fremtiden vil kunne
drive en mangesidig skole.
Vejlefjordskolen – vores fælles missionsprojekt
Vi har en dejlig skole for vores børn og unge, og vi skal værne om og fortsat udvikle den. Vi har
brug for, at menighederne i Danmark støtter os med forbøn, og vi har også behov for gode gaver,
når kollektkurvene går rundt. Ikke mindst skolens elevfond, som går til hjælp til skolepenge til de
familier, der har behov, har brug for stadige tilskud. Og så har vi brug for, at menighederne og
familierne sender deres unge til Vejlefjordskolen, så de kan opleve et kristent ungdomsmiljø, der vil
sætte positive og uudslettelige spor hos dem i al tid fremover. Det er det bedste vi kan give vores
børn.
06.11.15
Holger Daugaard
Rektor
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