Revideret udgave
Januar 2010
Forord
Hvidbogen for Rudehøj Efterskole har til formål at give et overblik over skolens grundlæggende formål og
værdigrundlag. Med hvidbogen ønsker vi desuden at give læseren en helt klar udmelding om hvem vi er og
hvad vi ønsker at give vore elever med hjem i bagagen.
Baggrund
Rudehøj Efterskole er opstået som en vision i den kirkelige fornyelsesbevægelse, der hedder Dansk Oase.
Dansk Oase har hjemsted i en luthersk-karismatisk sammenhæng og arbejder for levende kristendom og
vedkommende kirkelige samværsformer i Danmark.
Rudehøj Efterskole er en åben skole, der henvender sig til enhver elev uanset baggrund. Det er
udgangspunktet, at alle mennesker har lige høj værdi og vil blive behandlet som sådan!
Efterskolen er beliggende i Odder 20 km syd for Århus. Den startede op i august 2001 med ca. 60 elever og
har kapacitet til ca. 105 elever. Skolen tilbyder 8., 9., 10. og 11.klasse.
Formål
Rudehøj Efterskoles formål er at tilbyde inspirerende boglig og praktisk undervisning af høj kvalitet samt at
formidle autentisk, levende og selvvalgt kristendom.
Værdigrundlag
Opstartsfasen omkring Rudehøj Efterskole har i høj grad været præget af visioner om en kristen efterskole,
der vil søge at formidle autentisk, levende og selvvalgt kristendom. De grundlæggende værdier er følgende:
Det er værdifuldt, at eleverne på Rudehøj Efterskole:
-

tilbydes kvalificeret undervisning, så de bliver i stand til at følge deres drømme for livet og bliver i
stand til at turde følge de bedste
lærer Gud at kende som et godt fundament for livet
opdager og udnytter deres potentialer
bliver livsduelige til både at nyde og yde i tilværelsen

Praksis
Konkret udmøntning af skolens værdier
På Rudehøj Efterskole ønsker vi at realisere vores værdier helt konkret. Derfor vil det følgende være en
beskrivelse af de virkemidler, vi vil tage i brug for at realisere vores værdier.

Det er værdifuldt, at eleverne på Rudehøj Efterskole tilbydes kvalificeret undervisning, så de bliver i stand til
at følge deres drømme for livet og bliver i stand til at turde følge de bedste.

Derfor vil vi:
have et højt fagligt niveau i undervisningen
differentiere i forhold til den enkeltes faglige niveau og evner
variere undervisningen i udstrakt grad
tilstræbe et højt elevengagement i undervisningen
anvende alternative evalueringsformer
støtte den unge i beslutninger vedrørende fremtiden
Det er værdifuldt, at eleverne på Rudehøj Efterskole lærer Gud at kende som et godt fundament for livet
Derfor vil vi:
Udleve kristendommen på en ægte og naturlig måde og vise, at det at tro på Gud er et tilbud, et valg, som
er frit for den enkelte
Opmuntre eleverne til at finde ind i en autentisk og personlig relation til Gud og hjælpe dem med det, de
synes er vanskeligt
Bestræbe os på, at det altid er relevant, levende og anvendeligt, når vi fortæller dem om Gud
Helt konkret vil vi:
Give eleverne indsigt i Bibelen
Lade troen på Gud præge hverdagens rutiner, fx synge lovsange; sange til Gud, bede sammen og opøve
eleverne i at have omsorg for hinanden
Løse konflikter med forståelse og vort stærkeste våben: Tilgivelse
Inddrage den kristne forståelsesramme i undervisningen ved blandt andet at: forholde os til aktuelle emner
Lytte til radioavis, opleve kunst og kultur og betragte historiske rids
Det er værdifuldt, at eleverne på Rudehøj Efterskole opdager og udnytter deres potentialer
Derfor vil vi:
Gøre den enkelte opmærksom på sine talenter og fremelske dem
Fremhæve at den enkelte elev er unik, skabt af Gud og med specielle talenter
Give selvbevidsthed og kropsbevidsthed gennem udfordring og opmuntring
Give plads, tidsmæssigt og ressourcemæssigt, for at den enkeltes talent kan udfolde sig.
Helt konkret vil vi:
Have individuelle samtaler med faste intervaller, med fokus på at fremelske den enkeltes ressourcer.

Det er værdifuldt, at eleverne på Rudehøj Efterskole bliver livsduelige til både at nyde og yde i tilværelsen
Derfor vil vi:
Tage den enkelte alvorligt
Fremme ansvarlighed og arbejdsglæde
Opmuntre spontanitet, latter og initiativ
Lægge vægt på venskaber og etikken omkring dem
Vise eleverne vejen gennem konflikter
Helt konkret vil vi:
Have et obligatorisk fag, hvor eleverne undervises i hverdagspsykologi, fx temaer som identitet og sund
kommunikation.
Lade hver elev have en lærer som primær kontaktperson. Denne lærer er specielt opmærksom på den
enkelte elev udvikling og behov.
Praktiske oplysninger
For yderligere oplysninger eller materiale kontakt skolens ledelse på tlf. 87 80 06 06 eller se skolens
hjemmeside www.rudehoj.dk.
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