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HOVEDSIGTE 

Af: Lovtekst om frie skoler – gældende fuldt ud fra den 1. august 2008. 

Kapitel 1. 

Formål: 

§1. 

Stk. 1: Loven omfatter folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie 
kostskoler), der tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, 

folkelig oplysning og demokratisk dannelse, og som er godkendt af undervisningsministeren til 
tilskud. Undervisningen skal have bred almen karakter. Enkelte fag eller faggrupper kan have en 

fremtrædende plads, men aldrig på bekostning af det almene. Skolernes virksomhed skal 
tilrettelægges ud fra deres selvvalgte værdigrundlag. 

Stk. 3: Efterskoler tilbyder unge elever kurser efter stk. 1 med henblik på elevernes hele 
menneskelige udvikling og modning samt deres almene opdragelse og uddannelse.Stk. 1: Loven 
omfatter folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), 

der tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning 
og demokratisk dannelse, og som er godkendt af undervisningsministeren til tilskud. 

Undervisningen skal have bred almen karakter. Enkelte fag eller faggrupper kan have en 
fremtrædende plads, men aldrig på bekostning af det almene. Skolernes virksomhed skal 

tilrettelægges ud fra deres selvvalgte værdigrundlag. 

VESTERLUND EFTERSKOLES FORTOLKNING AF LOVEN 

Vesterlund Efterskoles fortolkning af lovens hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og 
demokratisk dannelse. 

Vesterlund Efterskole tilbyder eleverne en dagligdag med udfordringer og oplevelser, der er 
medvirkende til at øve elevernes ansvarlighed. Eleverne tilegner sig en udvidet erfaringshorisont, i 

kraft af at de er hjemmefra og skal lære at vise hensyn og tage ansvar. 

Kvaliteten i skolens samlede tilbud underbygges af gode fysiske rammer samt engagerede og 
kvalificerede medarbejdere. 

Samværet på Vesterlund Efterskole er præget af gensidig respekt. Eleverne indgår i et forpligtende 
fællesskab, hvor samarbejde, den frie udfoldelse og ansvar står centralt. 

LIVSOPLYSNING 
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På Vesterlund Efterskole møder eleverne livsoplysning, når de i en samværssituation eller 
læringssituation, planlagt eller ikke planlagt, erkender, erfarer og indser sammenhænge, som 

medvirker til forståelse og tilegnelse af etiske og moralske værdier. 

Livsoplysning finder sted på det personlige plan, det bygger på egne erfaringer, empati, refleksion 
og forståelse for andre menneskers liv og vilkår. 

FOLKELIG OPLYSNING 

På Vesterlund Efterskole møder eleverne folkelig oplysning, når de i undervisning og samvær får 
indsigt i og forståelse for de vilkår, der knytter mennesker sammen igennem kultur, historie og 

tradition. 

DEMOKRATISK DANNELSE 

På Vesterlund Efterskole møder eleverne demokratisk dannelse, når de i samværet med andre 
mennesker lærer at anerkende demokratiske spilleregler – herunder respekt for forskellighed. Den 

demokratiske dannelse finder sted, når eleverne styrker deres kompetence til at være aktivt 
opsøgende og tage kritisk stilling med henblik på at kunne deltage som demokratiske medborgere. 
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