Dejbjerglund Efterskoles værdigrundlag
Skolens formål:
”Ud fra et grundtvigsk livssyn, at give eleverne del i de værdier, der er overleveret gennem dansk kultur.
Gymnastik, idræt og naturkendskab vil have en fremtrædende plads i skolens hverdag.
Skolen vil endvidere anspore de unge til en aktiv indsats i det frivillige foreningsarbejde.
Ligeledes vil skolen arbejde for en positiv udvikling af det folkelige liv på egnen.”

Grundtvigsk Livssyn:
Gennem et grundtvigsk livssyn ser vi det enkelte menneske som enestående og unikt. Alle har sit eget værd
og kan udvikle sig og virkeliggøre sit liv i fællesskab med andre og under ansvar for andre.

Værdier i dansk kultur:
Demokratiet er fundamentet i det danske samfund. Samtale med og forståelse for andre medvirker til at sikre
demokratiet, ytringsfriheden og friheden for det enkelte individ.

Almen dannelse
Det gælder ikke om at blive verdensmester, men om at lære at mestre den verden, du lever i.
For os handler dannelse først og fremmest om at lære at være menneske, om relationen mellem den enkelte
og de andre samt relationen mellem menneske og samfund.
Dannelsesprocessen er en social proces. Vi udvikles og påvirkes i samspillet med andre mennesker.
Vi har alle et ansvar for, hvordan de andre har det. Fællesskabet har derfor stor betydning på Dejbjerglund
Efterskole, og tryghed, tillid og tolerance er vigtige begreber i vores hverdag.

Idræt
Vi mener, at det er vigtigt med et bredt kendskab til forskellige idrætsgrene og en alsidig idrætsforståelse.
Holdspil er med til at give en alsidig idrætsforståelse og er med til at styrke og udvikle eleverne personligt.
Her lærer de bl.a. at tabe og vinde, at samarbejde og stå sammen som hold, når de møder modstand.

Gymnastik
Gymnastik som idrætsgren har en særlig plads på Dejbjerglund Efterskole. Gymnastikken styrker og
udvikler fællesskabet samtidig med, at eleverne udfordres kropsligt, personligt og socialt.

Naturkendskab
Gennem gode oplevelser i naturen, samt kendskab og forståelse for naturen og dens sammenhænge, udvikles
evnen og lysten til at påtage sig et medansvar for naturens balance. Oplevelser i naturen er også med til at
udvikle eleverne personligt og socialt.

En åben skole
Dejbjerglund Efterskole ønsker at fremstå som en åben og gæstfri skole, hvor foreninger og alle andre er
velkomne, og hvor elever og medarbejdere mødes med borgere fra egnen såvel på efterskolen som andre
steder.
Det har stor værdi, at lokalsamfundet kan bruge skolen. Vi nyder godt af deres opbakning og hjælpsomhed,
og de kommer til at føle, det er deres skole.
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