MEDLEMSSKAB
Jeg vil gerne godkendes som medlem af
skolekredsen ved Eriksminde Efterskole.
Årligt kontingent 100,- kr
Navn:
______________________________
Adresse:
_______________________________
Postnr/By:
_______________________________
Email:
_______________________________

Skolens bagland er garanter for
skolens ide og holdning. Eriksminde
Efterskole består selvsagt ikke blot af
en række bygninger. Den skabes først
og fremmest af de mennesker, der
færdes på den, og som står bag den.
Det allervigtigste på Eriksminde er det
liv, der udfolder sig på og omkring
skolen. Jo flere mennesker, der møder
op og tager del i livet på skolen ? jo
mere levende og mangfoldig bliver den.
Derfor vil vi gerne opfordre dig til at
blive medlem af Eriksminde Efterskoles
skolekreds og på den måde bakke den
op og følge dens virke.
Skolens nuværende bestyrelse:
Gitte Sommer Harrits (Fmd.)
Jørgen Lycke
Solveig Grundtdal Grønborg
Else Skibsted
Jens Christian Nedergaard Justesen
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SKOLEKREDS
Det er vigtigt for skolen at vide, at
der er mennesker som interesserer
sig for skolens ide og virke.
Tidligere elever, tidligere forældre,
tidligere medarbejdere, naboer,
lokale borgere eller andre som
føler at Eriksminde Efterskole har
eller har haft betydning i deres liv.
På Eriksminde ønsker vi os er et
stort og levende bagland af
mennesker, som har lyst til at tage
del i skolens liv, når skolen inviterer
til foredragsaftener,
teaterforestillinger, sangaftener
eller andre arrangementer.

Har du lyst til at være en del af
Eriksminde Efterskoles bagland, så
bliv medlem af skolekredsen ved at
kontakte skolens kontor, der vil
lade ønsket gå videre til skolens
bestyrelse, som skal godkende
medlemsskab.
Du pådrager dig ikke noget
økonomisk ansvar for skolen udover et årligt kontingent på 100,kr.

ÅRSSKRIFT
Som medlem af skolekredsen får
du tilsendt skolens årsskrift. Det
kommer ind af din brevsprække ved
juletid og indeholder interessante
og vedkommende artikler samt nyt
fra skolens hverdag. Årsskriftet er
ikke blot en skildring af livet på
skolen, men også læsestof om,
hvordan verden og livet ser ud set
fra Eriksminde Efterskole.
Desuden får du invitation til
offentlige arrangementer på skolen.

GENERALFORSAMLING
Væsentligt er det selvfølgeligt også
at du bliver inviteret til at deltage i
skolens årlige generalforsamling.
Her får du stemmeret, valgret og
valgbarhed til skolens bestyrelse
som er skolens øverste myndighed.
Bestyrelsen er økonomisk og
idemæssigt ansvarlig over for
skolekredsen.

VÆRDIGRUNDLAG
I skolens værdigrundlag står der bl.a.:
"EriksmindeEfterskole er en
Grundtvig/Koldsk efterskole, der i forhold til
tiden ser det grundtvigske- og koldske skoleog menneskesyn som en væsentlig del af
skolehverdagen.
EriksmindeEfterskole er en fri skole,
hvormed vi mener at enhver som har
tilknytning til den, har frihed til at tro, mene
og ytre sig efter sin overbevisning. Udadtil
gør det sig gældende i en konkret dansk
skoletradition, hvor man har frihed til at
holde skole efter en sådan overbevisning.
Indadtil gør det sig gældende ved at enhver
kan udtrykke, hvad vedkommende finder
rigtigt. Således bliver den åbne samtale
central.
Vi mener det er vigtigt at holde skole, ikke
blot i kraft af fag, men i kraft af den
fælleshverdag, som på godt og ondt
udspiller sig i mellem de mennesker, som er
tilknyttet skolen. Det gælder selvfølgeligt
først og fremmest skolenselever, men også
skolen medarbejdere og skolen bagland.
Vi vil holde skole i kraft af det konkrete
møde mellem mennesker. Ikke blot med
uddannelse for øje, men med dannelse for
øje.
Dannelse til at magte livet personligt, og ikke
mindst, som det udspiller sig imellem
mennesker i fællesskab."

