
Ud fra tankegangen at mange hoveder er bedre 
end få, ønsker vi at udvide skolekredsen med flere  
interesserede kræfter. Sammen tror vi nemlig på, 
at en bred og nuanceret skolekreds er med til at 
udgøre grundlaget for en bedre efterskole med 
et særligt værdigrundlag.

Uanset grunden til, at du er medlem af skole-
kredsen på Levring Efterskole, er du med til at 
gøre en forskel for vores unges fremtid. Samtidig 
er du ambassadør for et betydningsfuldt og 
inspirerende uddannelsessted for vores elever.  

Din mening tæller i vores måde at drive 
skole på
Som medlem af skolekredsen kan du følge med i 
livet på efterskolen og blive inviteret til arrange-
menter som musicals, gymnastikopvisninger, 
mærkedage mm. Endvidere deltager du i general-
forsamlingen én gang årligt. 

Her bestemmes og debatteres efterskolens 
værdigrundlag såvel som ændringer i skolens 
vedtægter, udviklingsmuligheder mm. 

Det er også en mulighed at kunne indgå i skolens 
bestyrelse, når kendskabet til hinanden er 
etableret gennem arbejdet i skolekredsen. 

Med andre ord får du medbestemmelse i skolens 
fremadrettede udtryk, fremtid og værdiggrundlag. 
Vi har nemlig et mål: Et skabe den bedst mulige 
Levring Efterskole. 

Økonomi
Medlemsskabet koster et engangsbeløb på 50 kr. 
Du finder indmeldingsblanketten på bagerste side. 
 
NB. Elever og ansatte på skolen kan ikke være 
medlem af Skolekredsen.

Derfor vil vi gerne have dig som 
medlem af skolekredsen

BLIV EN 
DEL AF 
LEVRING 
EFTERSKOLE

LEVRING EFTERSKOLE

IDRÆT OG LIFE PERFORMANCE

  ADVENTURE SPORT   
· DANS · eSPORT · FITNESS  

· FODBOLD DRENGE 
· FODBOLD PIGER · SPRING

   & LIFE PERFORMANCE

Bliv medlem af SKOLEKREDSEN for 
Levring Efterskole – et sted for alle, 
der er interesseret i at udvikle skolen 
til det bedst mulige udviklings- og 
uddannelsessted for elever og 
lokalområdet. Her er du med til at 
gøre en forskel.   

LÆS MERE
på næste side 



Vores værdigrundlag 

Vi inspirer verden.
Levring Efterskole er et innovativt væksthus for personlig 
udvikling, idrætslig dygtiggørelse og faglig fordybelse.
Vores elever bliver kompetente medborgere med personlig 
styrke, faglig højde og sociale færdigheder, som navigerer 
autentisk i livet og bidrager værdifuldt til fremtidens 
samfund.

Det lykkes fordi:

1. Vi når vores mål.
Vi ser elevens individuelle udviklingspotentiale og skaber 
optimale betingelser for personlig vækst.
Vores elever færdes i et anerkendende miljø.

2. Vi tør mere.
Vi støtter hinanden og hylder forskelligheden. Vi nærer store 
ambitioner og nye tanker, og fylder dagen med gejst. Vi tør, 
fordi vi er sammen. 
Vores elever indgår i et tillidsfuldt fællesskab.

3. Vi samarbejder på tværs.
Vi samarbejder på tværs af discipliner og kulturer, og skaber 
stærke synergier mellem skolen og det omgivende samfund. 
Vores elever møder en inkluderende hverdag.

4. Vi skaber det nye.
Vi skaber æstetiske omgivelser og ekstraordinære oplevelser, 
som stimulerer læring, styrker fællesskabet og fremmer 
kreativitet. 
Vores elever lever i en udviklende ramme.  

Levring Efterskole blev oprettet tilbage i 1897, 
og er landets 17. ældste efterskole. Skolen blev 
grundlagt ud fra det Grundtvig-Koldske livssyn. 
Mange ting er dog ændret siden dengang, men 
livssynet og efterskoleånden har vi holdt fast i. 
I dag har vi et sundt elevoptag, der rummer op 
til ca. 185 elever pr. årgang alt efter fordeling på 
skolens aktuelle linjer. Også her er der en bred 
vifte af muligheder herunder fodbold, spring, 
dans, eSport, Adventure Sport og fitness. 

Som en del af vores værdiggrundlag, hvor elever-
nes personlige udvikling er i fokus, udgør vores 
Life Performance-tilgang en fast bestanddel 
af undervisningen. Via samtaler, udfordringer 
og aftaler skal vi hjælpe vores elever til at være 

den bedste version af sig selv. Life Performance 
fokuserer på tre udviklingsområder; personlig 
styrke, sociale kompetencer og faglig højde. 
Den personlige styrke skal ruste eleverne til at 
skabe det liv, de ønsker. De sociale kompetencer 
skal inspirere vores elever til at inspirere andre 
med den man er ligesom den faglige højde skal 
øge vores elevers muligheder i livet.   

Vi håber, du vil være med til at hjælpe os 
med at skabe den bedste fremtid for elever, 
pårørende og lokalområdet til Levring 
Efterskole. 

Historien, nuet og fremtiden

Levring Efterskole

TILMELDING
på næste side 



Ja tak, jeg ønsker optagelse i skolekredsen på Levring Efterskole.

Levring Efterskole
Bygaden 65, Levring
8620 Kjellerup

Telefon   +45 86 88 18 33
hello@levringefterskole.dk

www.levringefterskole.dk   
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Efterskoleopholdet 
har udviklet mig meget 

socialt, og lært mig at 
snakke med mange 

forskellige personer.   

Mads Bundgaard Hansen 
elev 18/19

Jeg er blevet 
bedre til at forstå 
andre og lært at 

acceptere, at ikke 
alle er ligesom jeg.   

Maria Justesen 
elev 18/19 

Også i det faglige har 
jeg udviklet mig meget. 

Især mine sproglige 
kompetencer. 

Kristian Kristensen 
elev 18/19


