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Skolens historie og logo
Næsgaard Efterskole har rødder i den tidligere Nørre Ørslev 
Ungdomsskole, som blev grundlagt for mere en 130 år siden.
Da pladsen blev for trang på Nørre Ørslev Un-
gdomsskole, valgte bestyrelsen sammen med 
personalet at købe Næsgaard Agerbrugsskole. 
Agerbrugsskolen er over 200 år gammel. På den 
måde har de 2 skoler tilsammen 330 års skole-
tradition. På de fundamenter har man startet 
Næsgaard Efterskole den 15. august 2010.

I forbindelse med skolens flytning skulle 
skolen have et nyt logo. Der blev udskrevet en 
konkurrence mellem 4 firmaer, som skulle give 
et bud på skolens nye logo. Det endte med at 
blive billedkunstneren og illustratoren Kirstine 
Lyngklip Svansø, som vandt konkurrencen.

Skolens logo er et træ med 5 grene. På hver 
gren er der et fodaftryk. Logoet symboliserer 
vores skolehverdag på fornemmeste vis. Vi 
har alle nogle fælles rødder, og en stamme 
som viser, hvor vi kommer fra. Derudover er 
der plads til forskelligheden, og det ses ud af 
grenenes forskellighed. Det er ikke alle, der 
vælger den samme vej. Fodsporene peger i 
forskellige retninger, og de aftryk vi sætter i 
livet, er ikke ens. Alt sammen rigtige gode bill-
eder på det vi står for som efterskole. Vi hylder 
fællesskabet men også retten til at skille sig ud 
fra mængden.



Når du er medlem af skolekredsen, har du 
stemmeret ved vores årlige generalforsam-
ling, og vi inviterer dig til forskellige arrange-
menter i løbet af skoleåret. Det giver dig god 
mulighed for at følge med i skolens udvikling.  

Som medlem af skolekredsen får du mulighed 
for at stille op til bestyrelsen, som består 
af 7 medlemmer og 2 suppleanter - alle fra 
skolekredsen. Herudover bliver der valgt 
en forældrerepræsentant for den aktuelle 
elevårgang, som ikke har stemmeret. 

Velkommen  
i skolekredsen
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Vil du støtte op om skolens værdigrundlag og være med til at 
sikre, at mange unge mennesker fortsat får mulighed for at 
deltage aktivt i et udviklende efterskoleår? Så meld dig ind i 
Næsgaard Efterskoles skolekreds.

Skolekredsen
Hvis du vil melde dig ind i skolekredsen, kan 
du kontakte skolens kontor på:  
Tlf.: 54868030 eller  
Email: kontor@naesgaard.dk.  
 
Det årlige kontingent bliver fastsat på gener-
alforsamlingen og er pt. kr. 100,00.   
Det er også muligt at indbetale på Mobile 
Pay 77072 og udførligt skrive navn, adresse 
elev/forældre årgang eller anden relation til 
skolen, og vi bekræfter din indmeldelse.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har ansvar for skolens over-
ordnede drift og økonomi og for, at skolen 
fungerer i overensstemmelse med sine 
vedtægter. 

Læs mere om bestyrelsen og vores vedtægter 
på vores hjemmeside www.naesgaard.dk

Følgende myndige personer kan være medlemmer af skolekredsen,  
og som betaler det årlige kontingent:
•  Forældre, der har eller har haft børn på skolen
•  Elever, der har dimitteret fra Næsgaard Efterskole
•  Ansatte, der har deres virke på skolen.
•  Andre personer, som føler tilknytning til skolen
•  Medlemsskabet godkendes af bestyrelsen og forelægges generalforsamlingen


