
Efterskolen 
diskuterer sine 
værdier

Af Peter Götz
 
Med små oplæg fra lærere, et særligt 
samtalespil udviklet af Anders Lausten, 
forstanderen, og mange kreative grup-
pesamtaler snakkede vi os igennem 
en masse af skolens værdier og grund-
holdninger.
 
Udgangspunkterne
Vi udfordrede blandt andet hinanden på 
sætninger fra skolens hjemmeside som 
disse:
• Vi mener, at ethvert menneske er 

værdifuldt ene og alene fordi, det er 
til og at vi ikke skal præstere for at 
blive elsket eller accepteret,

• Vi prioriterer at have tid til en snak. 
Vi forsøger at tage udgangspunkt 
i den enkelte og starte løsninger 
med udgangspunkt i den enkeltes 
situation.

• Vi har fokus på fællesskabet, fordi vi 
både vægter din personlige udvik-
ling og din evne til at spille ind i fæl-
lesskabet og være noget for andre. 
Det handler om at opdage sit eget 
og andres potentiale.

• Vi har en holdning til livet – og tror 
på en levende og aktiv Gud. Vi me-
ner, at troen er væsentlig i forhold 
til mange aspekter af livet, og vi 
opfordrer derfor alle til at forholde 
sig til de store spørgsmål i livet. Vi 
vil gerne være eksponenter for en 
autentisk, levende og selvvalgt  
kristentro.

Opholdet fandt sted på et godt hotel i 
Helsingborg og var dermed også et forkæ-
lelsesdøgn for skolens samlede personale. 
Og alle nød det!
Fredag over frokost lagde vi ud med 
gruppesamtaler på kryds og tværs inden vi 

klædte os om til en hyggelig aften med god 
mad. 
Lørdag	morgen	tog	vi	fat	på	flere	af	de	
store sætninger, som kan læses i skolens 
præsentationsmateriale. En af sektionerne 
blev udført som en ’walk and talk’ aktivitet:
 
Kristen tro
• Kristentro er værdier – ikke regler. 

Det er retningslinjer og rammer for 
et godt liv.

• Du skal ikke tro noget bestemt for 
at blive elev på Efterskolen Linden-
borg, men du kan forvente at møde 
medarbejdere og elever, for hvem 
kristentro er det livsgrundlag der 
giver formål og retning i livet.

• Kristentro er det grundlag som vi 
står på og laver efterskole ud fra.

• Kristentro er ansvar. Derfor enga-
gerer vi os, som efterskole, i vores 
verden – både i de ting der ligger 
lige foran os – men også helt kon-
kret i et støtteprojekt blandt fattige 
rumænske skolebørn.

Alle medarbejdere på Efterskolen Lindenborg var sammen med 
bestyrelsen sidst i januar på personaledøgn for at genopfriske og 
diskutere de basale værdier

Kreativt gruppearbejde

Samtalespil
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