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I år skal Krogerup undersøge, hvorvidt vi lever op til vores værdigrundlag i det samvær, 
som vi har på skolen. Samvær er de pædagogiske tilrettelagte ting i hverdagen, som vi 
laver sammen, som ikke er undervisning: Morgensamling, rengøring, spisesituationerne, 
Krogerup Cafeerne, Remove, Speak Up, fellowshipgruppemøder, fællesmøde, 
weekenderne, søndagspejsen, studieturene, filmvisninger (ledet af lærere), middag hos 
lærerne, surprisedag, 12 timers camp, Maybeats, familiedag mm 
 

Værdigrundlaget: 
Krogerup Højskole virker for styrkelse af demokrati og udvikling af menneskers almene 
dannelse, forstået som en idé om det hele menneske, hvor alle evner sættes i spil. 
I en moderne tid, hvor samfundet fragmenteres mere og mere og viden er blevet 
specialiseret, er det vigtigt at sætte denne viden i perspektiv og at udvide evnen til 
selvstændig, kritisk tænkning på tværs af specifik faglighed. Krogerup er en politisk og 
kreativ højskole med internationalt udsyn, der ønsker at uddanne unge mennesker med 
vidt forskellig baggrund, så de bliver i stand til at bidrage til samfundet. 
Vi fokuserer på udvikling af alle de unges muligheder for at blive ansvarlige, initiativrige 
medborgere, der er åbne og imødekommende over for andre synspunkter og kulturer. 
Vi mener som Hal Koch, at demokratisk tænkning og handling kræver en stadig og alsidig 
dialog om værdibegreber. Det er vigtigt at styrke lysten til at handle i både det nære og det 
globale fællesskabs interesse med et frisind båret af fornuft og fantasi. 

 
 
8 fellowshipgrupper har diskuteret dette, og her er en opsummering af konklusionerne. 
 
Værdier, der definerer samværet på Krogerup: 
 

1. Inklusion 
2. Ingen fordømmelse af andre 
3. Kulturel tolerance og opmærksomhed (nogle gange ikke nok) 
4. Ansvar (for det meste) 
5. Hjælpsomhed 
6. Åbenhed 
7. Understøttende 
8. Tillid/forståelse 
9. Der skal gøres mere for integrationen 
10. Politisk – politisk engageret.  
11. Mere perspektiv på politisk forskellighed. Lærerne skal mere agere djævelens 

advokat 
12. Folkemødet på Bornholm fantastisk 
13. Medansvarlighed, aktivisme og lyst til at handle 
14. Elevsammensætningen er ret ens 
15. Også vægt på det kreative 
16. Ekstra transportudgifter irriterende 



17. Altid de samme, der rydder op 
18. God stil, som skal overholdes af alle 
19. Fællesskab 
20. Gjort op med sine fordomme 
21. Man får lov at være et helt menneske 
22. Man lærer at sige ja 
23. Lærerne deler af sig selv – meget vigtigt 
24. Mere evaluering af opholdet undervejs 
25. Fokus på solidaritet 
26. Tag aktuelle emner op 
27. Frihed 
28. Fokusér på, at vi skal løfte i flok (f.eks. rengøring) 
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