
  

Struer Fri Fag- og Højskoles værdigrundlag. 
  
På Struer Fri Fag og Højskole arbejder vi med sundhedsfremme og trivsel, vi har et 
positivt menneskesyn, og tror på at den enkelte er i stand til og interesseret i tage vare på 
sin egen sundhed. For at udvikle organisationen, den enkelte medarbejder og dermed 
den enkelte elevs personlige og faglige udvikling, bygger skolens undervisning og samvær 
på begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. Struer Fri Fag og Højskole står for 
kreative udviklingsmuligheder og udfordringer i et trygt fællesskab. Vi mødes i 
åbenhed, tillid og tolerance omkring undervisning og kostskoleliv, hvor alle har 
medindflydelse under ansvar. Kreativitet:  
Teoretisk viden, gennem praktiske aktiviteter via nye fag, metoder og redskaber udvikler 
elevens evne til at tænke og handle kreativt samt opsøge, nyde og skabe æstetiske indtryk 
og udtryk. 

 
Sundhedsfremme forstås som en proces, hvor elever og kursister kan øge kontrol over og 
forbedre deres sundhed. For at nå en tilstand af fuldstændig fysisk, herunder mentalt og 
socialt velvære, underviser vi i, at eleverne skal være i stand til at identificere og realisere 
ønsker, samt tilfredsstille behov og at ændre eller håndtere deres levemiljø. Sundhed skal 
derfor ses som en ressource i hverdagen, ikke som formålet med at leve. Sundhed er et 
positivt begreb, som understreges af sociale og personlige ressourcer, samt fysiske evner. 
Derfor er sundhedsfremme ikke kun et ansvar for sundhedssektoren, men skal opfattes 
som et almendannende og livsoplysende indhold i menneskers tilværelse. Elever på 
Struer Fri Fag og Højskole opnår ikke formelle erhvervsrettigheder, når de er færdige på 
skolen. De modtager en undervisning, der skal forberede dem på et videre uddannelses- 
og eller beskæftigelsesforløb.  

 
 
Udviklingsmuligheder og udfordringer: 
Struer Fri Fag og Højskole betragter sundhed ud fra sundhedsfremmetanken. Udvikling af 
almene, personlige, sociale og faglige kompetencer, der kan bidrage til livslang 
uddannelse og evne til at mestre eget liv, arbejder vi med den enkelte elevs 
handlekompetence i forhold til at træffe bevidste, kvalificerede valg og håndtere egne 
følelser. Eleven får mulighed for at løse opgaver på individuelt niveau under metodefrihed. 
Eleven skal have mulighed for at bruge sin viden og udvikle evnen til at opsøge og udnytte 
faglig viden fra relevante medier. 

Tryghed: 
Vi tror på at god menneskelig kontakt, en imødekommende omgangstone, hensyntagende 
adfærd, klare retningslinier, samvær og fysisk sikkerhed, er et vigtigt grundlag for elevens 
personlige og faglige udvikling. 
 
Fællesskab: 
Elevens aktive medvirken i undervisningen og kostskolen er et væsentligt element i den 
demokratiske dannelse. Vi har fælles gøremål i undervisningen og kostskolen som 



  

bidrager til den enkelte elevs udvikling af ligeværdighed, ansvarsbevidsthed og evne til at 
klare sig i meningsfyldte sociale og arbejdsmæssige sammenhænge.  
 
Åbenhed, tillid og tolerance: 
Vi har plads til alle, og mødes med oprigtighed og ærlighed i en åben dialog, men med 
diskretion, når det fordres. Vi tror på at samarbejde, kommunikation og samspillet mellem 
ansvarlige  elever, forældre, personale, bestyrelse og ledelse, styrker udviklingen af såvel 
skolens pædagogiske arbejde, som udvikling af personlige og faglige kompetencer i hele 
organisationen.  
 
Medindflydelse under ansvar: 
Vi fremmer de demokratiske processer, kommunikative evner, medarbejder- og 
elevindflydelse og den medfølgende ansvarsbevidsthed gennem samarbejde, 
medbestemmelse, gensidig tillid, indsigt og respekt for hinandens kompetencer 


