Uddybning af værdigrundlagets centrale ord
Musikglæde, som kan komme til udtryk gennem
• glæde ved at synge og spille
• glæde ved fordybelse i arbejdet med sit instrument
• glæde ved at lytte til musik
• glæde ved og respekt for forskelligartede musikalske
udtryk
• musikken som en integreret del af forskellige sider af
hverdagen og skolens faglige del.
Nutidig
• en skole, som ved fastlæggelse af samværsformer tager
afsæt i det, man gør i tiden
• en skole som i sit faglige tilbud forholder sig til samtiden
• undervisning og prøver planlægges og gennemføres
udforskende og søgende i forhold til de til enhver tid
værende muligheder.
Efterskoletradition
• en kostskole, som vedkender sig den tradition, som den
er groet ud af
• en skole, som i hverdagen indeholder undervisning, praktisk arbejde, fællesarrangementer og plads til fællesskab
blandt elever og voksne.
Grundtvig-Koldsk
• det almene, folkeoplysende, modnende som en væsentlig
del af indholdet
• folkelig – forstået som, at hver enkelt bidrager til fællesskabet med det, man har at byde på
• fællesskab om bl.a. morgensamling, fæ1lessang og fortælling
• respekt, udgangspunkt i den enkelte og plads for fællesskabet.
• samtalen som et væsentligt værktøj.
Individualitet
• Den enkelte opnår personlig udvikling mod
• kendskab til egne muligheder og begrænsninger
• selvtillid – tro på at man kan
• selvdisciplin – vilje til at gøre noget
• faglighed – indsigt i de områder man beskæftiger sig med
• formidling – evne til at meddele sig til andre i forskellige
udtryksformer
• social kompetence – evnen til at gøre sig til en del af et
fællesskab.
FæIlesskab
• en samhørighed og gensidig ansvarsfølelse mellem enkeltindivider i en gruppe
• tilhørsforhold til et fællesskab betyder, at man er bevidst
om brugen af individuelle styrker. Det må komme an på
en vurdering, hvornår man bor træde i karakter for at lade
fællesskabet få del i det, man kan, og hvonår man skal
gøre sig aktivt deltagende på andres præmisser.
• i et stærkt fællesskab er alle opmærksomme på
hin¬anden. Opmærksomheden skaber tryghed og ideelle
rammer for fælles oplevelser og individuel udvikling.

Personligt nærvær i modet med hinanden
• nærværet er opmærksomhed i situationen – opmærksomhed på hinanden og opmærksomhed mod de opgaver,
som skal løses
• nærværet er en energi, som, når den blandt de implicerede
bruges i samme retning, giver optimal vækst for såvel
individualitet som fællesskab
• nærværet er i samtalen, som løser hverdagens problemer,
og nærværet er i handlingen, hvor den giver den optimale
koncentration og kvalitet til det, man gør personligt nærvær understreger, at den enkelte må udvise engagement
og turde sætte sig selv på spil.
Tillid
• tillid betyder, at vi tror på det gode og tør komme til
hinanden med stort og småt
• tillid betyder, at vi grundlæggende forudsætter, at de ting,
som bliver sagt, bliver gjort, og at de rammer, som bliver
udmeldt, efterleves.
Ansvar
• ansvar er tæt forbundet til tillid. Ansvar indebærer i sammenhæng med skolehverdagen, at vi tager os af hinandens trivsel, og at vi løser de opgaver, som får hverdagen
til at fungere
• ansvar dækker også ansvarlighed i almindelig adfærd
overfor verden omkring os.
Aktiv deltagelse
• aktiv deltagelse forudsætter, at man lever med i det, som
sker – en konkretisering af det personlige nærvær
• aktiv deltagelse indebærer også, at man tør kaste sig
ud i at prøve noget nyt og ikke er bange for at ”lade sig
forføre”.
Fagligt engagement
• formuleringen gælder alle omkring skolen og henfører
specifikt til undervisningsdelen af skolens virksomhed
• engagementet gælder hele skolens fagkreds: den boglige
undervisning, fællesfagene, valgfagsrækken, musikfagene
og andre undervisningsaktiviteter.
Interesse for sang og musik
• interessen for sang og musik er fællesnævneren for alle
på Ollerup Efterskole
- formuleringen indebærer, at man som elev har afproøvet
sig selv som aktiv musikudøver og derfor ved, at man
har lyst til yderligere at udforske musikuniverset og dets
mangfoldighed
• formuleringen udtrykker ikke krav om et specielt niveau.

