
…mere end en idrætsefterskole

Kirkebyen 16
DK-7620 Lemvig
T 9789 1004
M nne@nissum.dk
W nissum.dk

Formål og værdigrundlag. 

Nørre Nissum Efterskoles grundlag er at drive og udvikle skole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. 

Nørre Nissum Efterskole vil udfordre, inspirere og støtte de unge i deres dannelse med afsæt i kristendom og demokrati. 

Præcisering af formål. 

Kristendom: 

Med afsæt i kristendommen ser vi livet og hinanden som en gave og et ansvar. 

Vi tror på, at alle har værdi, og vi lægger vægt på omsorg, rummelighed og overbærenhed i det daglige samspil med plads til både tro 
og tvivl. Vi bestræber os på gode og forpligtende relationer, så vi fremmer livsglæde og selvværd. 

Dette livssyn præger samværet i hverdagen, i morgen- og aftenandagter og i refleksionen over tros- og livsspørgsmål, med respekt for 
den enkelte. 

• Vi tilbyder en skole med ansatte, der har kristendom som deres livsfortolkning og derigennem møder de unge med 
omsorgsfuld opmærksomhed og livsbekræftende betragtninger. 

• Vi ønsker, at de unge i kristendommen kan finde et identitetsmæssigt fundament for deres syn på sig selv og hinanden båret 
af kærlighed, selvværd, livsmod og engagement. 

• Vi forventer, at de unge respekterer skolens kristne fundament og åbent indgår i samtalen herom. 

Demokrati: 

Vi vægter demokratisk dannelse igennem et forpligtende fællesskab, hvor vi udfordrer og udvikler faglige og sociale kompetencer. 
Dette er fundamentet for hverdagen gennem faglig fordybelse og en insisteren på dialogen, med respekt for den enkelte. 

• Vi tilbyder en demokratisk opbygget skole, med faglige, dygtige medarbejdere. 

• Vi ønsker, at de unge dannes til at være ansvarlige, deltagende samfundsborgere, lokalt og globalt.   

Vi forventer, at de unge udfolder deres evner, arbejder med deres faglige og personlige udvikling, og udviser respekt for skolens 
demokratiske grundlag. 

Side �  af �1 1

mailto:nne@nissum.dk
http://nissum.dk
mailto:nne@nissum.dk
http://nissum.dk

