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Dannelseskulturen på Brandbjerg Højskole 
Brandbjerg er et mangfoldigt mødested, hvor møderne er vores vigtigste redskab i de 
dannelsesprocesser, der er skolens omdrejningspunkt. Dannelse og detaljerede regelsæt for 
samvær og omgangsform går ikke hånd i hånd. Der skal være plads til at fejle, til at lære og blive 
klogere. Derfor består Brandbjergs samværspolitik blot af en række enkle værdi-pejlemærker, som 
ansatte og elever til enhver tid i fællesskab kan bygge dannelseskulturen på. 

Målet er, at vi på baggrund af Brandbjergs værdier for samvær og de konkrete pejlemærker, der 
afledes heraf, skaber en kultur, hvor enhver kan danne sig frit og trygt i mødet med de andre og 
med verden, uanset hvor man er placeret i ”hårde” eller ”bløde” magthierarkier. 

For at omdanne samværspolitik til dannelseskultur kræver det at værdierne leves og udvikles af de 
mennesker, der til enhver tid er sammen på skolen. Det forudsætter at alle, såvel ansatte som 
elever, kender og respekterer samværspolitikken. Det betyder også, at kulturen er dynamisk og 
under konstant udvikling, men at den altid er båret af en række fælles værdier, der fungerer som 
pejlemærker. 

Brandbjergs værdier for samvær 
Brandbjergs iboende værdier kan i denne sammenhæng koges ned til: 

 Rummelighed, der fordrer tillid, vedkommenhed og imødekommenhed selv overfor det 
man ikke forstår eller kan identificere sig med.  

 Nysgerrighed, der fremmer brobygning hen over kulturkløfter af enhver art, så man kan 
sætte sit verdensbillede i og på spil samtidig med, at man udforsker de andres. 

 Omsorg, der kræver store ører, følehorn og respekt for andres integritet og personlige 
grænser – herunder respektfuld tone og attitude. 

 Udvikling i spændingsfeltet mellem frihed og tryghed, der tillader alle at være og danne sig 
selv. 

Alle er velkommen på Brandbjerg, så længe man er indstillet på at pejle efter disse værdier. 

Det betyder i praksis: 
1. at vi tager vare på hinanden og dermed undgår ulovlig og bevidst krænkende adfærd 

2. at enhver må forvente at blive både respekteret for og udfordret på sine synspunkter eller sin 
væremåde 

3. at man går ind til enhver dialog med store ører og forundringsparathed 

4. at en opfattet krænkelse ER en krænkelse for den, der oplever den, men ikke dermed sagt, at 
det er en forbrydelse eller at den, der opfattes som krænkende part, pr. definition er en krænker i 
juridisk eller etisk forstand. 

 



Kulturskabelse 
Samværspolitikken og de værdier, den bygger på, bliver en del af det fælles liv på Brandbjerg ved: 

- at alle informeres om samværspolitikken inden et ansættelsesforhold, højskolekursus eller 
udlejningsaktivitet påbegyndes 

- at samværspolitikken introduceres på alle kurser, som Brandbjerg Højskole har ansvaret for.  

- at samværspolitikken er til debat mellem elever og alle medarbejdere én gang pr. halvår. 

- at samværskulturen evalueres ved afslutningen af et langt kursus. 

Beskrivelse af de kulturskabende aktiviteter kan læses her. 

Ufravigelige regler for samvær 
a. Seksuelle forhold mellem personale og elever/ kursister på Brandbjerg er hhv. fyrings- og 
hjemsendelsesgrund. 

b. Ingen former for ulovlige eller bevidste seksuelle, digitale eller sproglige krænkelser, mobning, 
vold eller fysisk magtanvendelse accepteres. 

c. Vi henviser derudover til Brandbjerg Højskoles leveregler, som alle elever, kursister og 
medarbejdere skal kende og forpligte sig på at overholde, når et kursus eller ansættelsesforhold 
begyndes. Levereglerne kan læses her. 

Principper for håndtering af krænkende adfærd på Brandbjerg Højskole: 
 Håndtering af krænkende adfærd er en ledelsesopgave. Det betyder, at lederteamet skal 

informeres herom, hvis en situation skal undersøges. 
 Håndtering af krænkelser sker alene indenfor det pædagogiske rum. Det indebærer bl.a. en 

vurdering af, om de involverede parter kan blive på højskolen. Ledelsen har ingen hjemmel til 
at tage stilling til juridiske spørgsmål i konkrete situationer. 

 Elever og kursister opfordres til at sige fra eller gribe ind, hvis de oplever eller bevidner 
krænkende adfærd.  

 Medarbejdere har pligt til at gribe ind, hvis de bevidner krænkende adfærd medmindre de selv 
er i fare.  

 Medarbejdere har pligt til at videregive information om krænkende adfærd til lederteamet. 
 Medarbejdere, der har information om eventuelle krænkelser, er underlagt tavshedspligt 

overfor alle andre, men er til gengæld forpligtet på at dele informationer med lederteamet.   

At træffe beslutninger om dannelsesrummets evne til at rumme, kan være en kompliceret proces, 
hvor mange forskellige forhold er i spil og hvor den pædagogiske erfaring i høj grad er afgørende. 
Det lader sig kun gøre, hvis der kan skabes tillid som grundlag for det pædagogiske arbejde og den 
enkeltes dannelse. 

Beredskabsplanen kan læses her. 


