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Ja,	  vi	  mener	  at	  opholdet	  lever	  op	  til	  Krogerups	  værdigrundlag	  fordi:	  

-‐ Alle	  emner	  har	  været	  super	  relevante	  	  
-‐ Det	  har	  været	  en	  stor	  oplevelse	  	  
-‐ Gode	  foredrag	  og	  masser	  af	  nye	  input	  	  
-‐ WA	  og	  Krogerup	  er	  et	  super	  match	  	  
-‐ Der	  er	  åbne	  døre	  og	  man	  møder	  nye	  mennesker	  man	  ellers	  aldrig	  ville	  have	  truffet	  	  
-‐ Bred	  sammensætning	  af	  samfundsrelevante	  emner	  
-‐ Kurset	  virker	  ok	  ift.	  de	  flotte	  ord	  der	  er	  i	  værdigrundlaget	  
-‐ Alsidig	  musikalsk	  dialog	  ”fører	  i	  havn”	  	  
-‐ Krogerup	  har	  en	  MEGET	  inspirerende	  forstander	  	  
-‐ Det	  har	  så	  absolut	  været	  en	  dejlig	  og	  lærerig	  oplevelse	  at	  være	  på	  Krogerup	  	  
-‐ Krogerup	  lever	  bestemt	  op	  til	  jeres	  eget	  værdigrundlag	  –	  især	  omkring	  udvikling	  af	  menneskets	  

almene	  demokratiske	  dannelse,	  med	  stor	  indsigt	  og	  ny	  viden	  inden	  for	  film/TV”	  
-‐ Det	  har	  være	  meget	  berigende	  
-‐ Det	  er	  dejligt	  at	  den	  ånd	  der	  hviler	  over	  Krogerup	  bliver	  ved	  med	  at	  hvile	  over	  Krogerup.	  	  	  
-‐ Det	  har	  været	  et	  kreativt	  tænkt	  kursus	  som	  blev	  fint	  gennemført	  -‐	  alle	  er	  kommet	  til	  orde	  
-‐ Kurset	  skaber	  fællesskab,	  et	  demokratisk	  grundlag	  og	  en	  fælles	  forståelse	  for	  litteraturen,	  verden	  

og	  hinanden.	  	  
-‐ Kursusledelsen	  udviser	  personligt	  disse	  tanker	  og	  ideer	  som	  værdigrundlaget	  omhandler	  	  
-‐ Dejligt	  at	  opleve	  unge	  mennesker	  fra	  forskellige	  nationaliteter	  	  
-‐ Smuk	  målsætning	  som	  klart	  har	  smittet	  af	  på	  min	  oplevelse	  som	  elev.	  
-‐ Det	  er	  forstyrrende	  for	  oplevelsen,	  at	  I	  ikke	  har	  styr	  på	  teknik,	  ledelse,	  ordstyrerskab.	  For	  mange	  

småfejl.	  
-‐ Opholdet	  har	  bekræftet	  nogle/mange	  i	  værdien	  af	  et	  aktivt	  medborgerskab.	  
-‐ Jeres	  forskellige	  foredrag	  relaterer	  til	  det.	  
-‐ Alle	  jeres	  medarbejdere	  er	  topengagerede.	  
-‐ I	  på	  familiekurset	  havde	  aktiviteter	  på	  tværs	  af	  familierne.	  Dog	  lagde	  emnet	  mere	  op	  til	  en	  

samfundskritisk	  end	  demokratisk	  diskussion.	  
-‐ Fantasi	  og	  leg	  er	  godt	  integreret	  i	  programmet	  (Familiekursus).	  
-‐ Gruppeopgaverne	  giver	  plads	  til	  demokrati	  og	  dialog	  (Familiekursus).	  
-‐ I	  opfordrer	  deltagerne	  til	  at	  komme	  med	  egne	  indslag,	  stiller	  opgaver	  og	  spørgsmål,	  der	  rører	  ved	  

værdier	  både	  for	  fællesskab	  og	  individualitet	  (Familiekursus).	  	  
-‐ I	  når	  fint	  ud	  til	  både	  store	  og	  små	  (Familiekursus).	  
-‐ Et	  ophold	  her	  er	  jo	  netop	  en	  tænkepause	  med	  faglige,	  fysiske	  og	  sociale	  input	  som	  vi	  hver	  især	  kan	  

tage	  med	  hjem	  og	  dele	  med	  vores	  omgivelser.	  
-‐ Den	  brede	  vifte	  af	  foredragsholdere.	  
-‐ Jeg	  har	  fået	  flyttet	  min	  grænse	  af	  fysisk	  formåen	  (Indoor/outdoor).	  
-‐ Der	  åbnes	  for	  værdisnak	  på	  en	  anerkendende	  måde.	  
-‐ Bjarnes	  personlighed	  og	  begejstring	  skinner	  igennem	  og	  åbner	  for	  åben	  diskussion.	  
-‐ At	  undersøge	  nøglebegreber	  som	  bl.a.	  tillid,	  kærlighed,	  natur	  og	  fjendskab	  og	  sætte	  disse	  ind	  i	  en	  

kulturel	  og	  historisk	  ramme	  og	  lade	  helt	  forskellige	  aldersgrupper	  diskutere	  og	  reflektere	  over	  
begreberne,	  er	  i	  høj	  grad	  almen	  dannelse.	  



-‐ Ved	  at	  præsentere	  os	  for	  bred	  og	  kvalificeret	  viden.	  
-‐ Kurset	  udvider	  evnen	  til	  tænkning	  med	  mange	  øjeåbnende	  vinkler	  på	  livet/verden.	  
-‐ Jeg	  vurderer,	  at	  ”Tænkepauser”	  spot	  on	  lever	  op	  til	  jeres	  værdigrundlag,	  da	  kurset	  netop	  kommer	  

omkring	  en	  lang	  række	  begreber/emner	  inkl.	  alsidig	  dialog	  om	  værdibegreber	  affødt	  heraf.	  
-‐ Jeg	  går	  herfra	  som	  en	  lidt	  mere	  kritisk	  borger	  med	  vinkler	  og	  tanker,	  som	  kan	  berige	  mit	  daglige	  

virke	  og	  samvær	  med	  andre.	  
-‐ Jeg	  oplever	  hele	  skolen	  gennemsyret	  af	  frisind,	  fornuft	  og	  fantasi.	  En	  rigtig	  inspiration	  til	  glæde	  for	  

mig	  og	  mange	  andre.	  
-‐ Ja.	  Filosofikurset	  er	  yderligere	  kommet	  godt	  rundt	  om	  aktuelle	  politiske,	  demokratiske	  

problemstillinger,	  som	  kan	  lede	  den	  enkelte	  til	  mere	  aktiv	  deltagelse.	  
-‐ Ja	  med	  et	  meget	  inspirerende	  kursus.	  Demokrati	  og	  penge	  har	  fået	  en	  ny	  dimension.	  
-‐ En	  god	  blanding	  af	  foredrag/oplæg	  med	  stor	  bredde	  i	  indhold	  samt	  stunder	  med	  tid	  til	  gode	  

debatter.	  
-‐ Jeg	  beundrer	  jeres	  entusiasme	  og	  rummelighed.	  
-‐ Højt	  fagligt	  niveau.	  Jeg	  har	  ikke	  før	  været	  på	  en	  højskole,	  hvor	  alle	  i	  den	  grad	  var	  åbne	  og	  

imødekommende.	  
-‐ Ved	  at	  sætte	  tidens	  samfundspolitiske,	  etiske	  og	  medmenneskelige	  temaer	  til	  debat.	  
-‐ Fremhæver	  fuldstændig	  kritisk	  tænkning,	  alsidig	  dialog,	  global	  fællesskab	  og	  demokrati.	  
-‐ Bl.a.	  ved	  at	  præsentere	  emner	  fra	  flere	  del	  af	  verden.	  Om	  menneskelige	  livsværdier	  i	  god	  tid	  til	  

fordybelse.	  Emner	  præsenteret	  fra	  forskellige	  vinkler.	  
-‐ Drager	  omsorg	  for	  alle	  deltagere.	  
-‐ Ånden	  hos	  kursusledere	  og	  foredragsholdere.	  
-‐ Ved	  at	  sætte	  politiske	  diskussioner	  på	  dagsordenen.	  

	  

Forslag:	  	  

-‐ Værdigrundlaget	  kunne	  eventuelt	  suppleres	  med	  præcisering	  af	  omsorg	  for	  vores	  klode:	  miljø,	  
klima	  og	  bæredygtighed	  

-‐ Fint	  grundlag	  –	  det	  kunne	  være	  godt	  med	  lidt	  ”Krogerup	  Historie”	  og	  baggrund	  for	  værdigrundlag	  i	  
en	  opstart	  af	  et	  kursus	  

-‐ 2	  ugers	  kurser	  vil	  helt	  klart	  være	  en	  fordel	  i	  udbredelsen	  af	  værdigrundlaget	  	  
-‐ Læg	  jer	  i	  selen	  for	  at	  få	  en	  så	  bred	  deltagelse	  som	  muligt!	  Fremfor	  at	  sælge	  kurset	  med	  rabat	  

gennem	  ”deal	  sites”	  så	  målret	  rabatten.	  
-‐ Inviter	  mere	  ”skæve”/”atypiske”	  unge/voksne	  til	  at	  deltage	  (kursister,	  foredragsholdere	  mm.).	  
-‐ Giv	  jeres	  kursister	  et	  oplæg	  om,	  hvad	  dialog	  teoretisk	  betyder.	  
-‐ Værn	  om	  Hal	  Kochs	  elitære	  tanke	  –	  dvs.	  hav	  vedvarende	  et	  højt	  fagligt	  niveau.	  
-‐ I	  kan	  godt	  udvikle	  og	  arbejde	  med	  kursusformen,	  så	  drøftelse	  af	  demokrati	  ikke	  dør	  i	  oplæg	  og	  

diskussioner.	  
-‐ Enkeltstående	  foredrag	  på	  hverdagsaftner	  kunne	  godt	  være	  attraktivt	  for	  mig.	  
-‐ Internationale	  spørgsmål	  må	  gerne	  fylde	  lidt	  mere.	  

	  

	  


