VORES HØJSKOLE - SAMVÆRSKULTUR PÅ VALLEKILDE HØJSKOLE
På Vallekilde Højskole skal alle føle sig som en del af fællesskabet. Det er en fælles opgave for elever og
ansatte at arbejde for at skabe en sund kultur og et inkluderende fællesskab.
Grundlaget for Vallekilde Højskoles samværskultur er, at vi ikke accepterer racisme, sexisme, homofobi,
mobning eller anden krænkende eller diskriminerende adfærd.
Respekt og omgangstone:
På Vallekilde Højskole taler vi pænt til og om hinanden. Sig din mening højt på en respektfuld og betænksom
måde - også når den går imod andres. Lyt med nysgerrighed og respektér, at andre har en anden mening end
dig. At skabe en sund kultur er et fælles ansvar.
Grænser:
Vi har allesammen forskellige grænser. Nogen elsker kram og kan ikke få nok, andre vil helst være fri for fysisk
berøring. Vær opmærksom på andres grænser og respektér dem altid. Også når der er alkohol indblandet. Øv
dig i at sige fra, hvis dine egne grænser bliver overskredet. På den måde lærer vi hinandens grænser at kende.
Humor er ikke en undskyldning for grænseoverskridende adfærd.
Støt op om hinanden:
Det er god stil at støtte hinanden og være hinandens allierede. Både dem, der får overtrådt en grænse, og dem,
der kommer til at overtræde. Det kan være svært at sige fra, hvis du bliver udsat for ufrivillig berøring eller
uønskede bemærkninger. Derfor er det vigtigt at hjælpe hinanden med at sige fra.
Plads til alle:
Vallekilde Højskole skal være en højskole for alle, og det betyder, at du kan være lige den, du er. Tag hinandens
forskelligheder ind og sæt pris på dem. På Vallekilde Højskole er mangfoldighed et ubetinget gode, og her har
alle kroppe, hudfarver, religioner, kønsidentiteter, kønsudtryk og seksuelle orienteringer lige værdi.
Se dig omkring med respekt, og vær opmærksom på, om andre har brug for en fremstrakt hånd.
Et velfungerende fællesskab åbner sig mod andre.
Vi begår alle fejl - og lærer af dem:
På Vallekilde Højskole skal der være plads til at fejle, men der følger et ansvar med; indse din fejl, forstå din
handling, sig undskyld, og lær af situationen. Er du i tvivl, om du har overtrådt en andens grænse, så spørg
vedkommende. Og hvis du opdager andre begå fejl, så gør dit bedste for at hjælpe dem videre i stedet for at
udskamme dem. Søg altid løsninger.
Ret til fortrolighed:
På Vallekilde Højskole er der altid én, der er klar til at lytte. Hvis du oplever noget ubehageligt under dit ophold
(på højskolen, på ture ud af huset eller mens du er hjemme), opfordrer vi til, at du fortæller det til en ansat. Det
kan være stort eller småt; det kan være mobning, fobi, racisme, sexchikane, uønsket berøring eller andet, som
du ikke føler, du fik sagt fra overfor eller kan håndtere selv.
Du kan altid tage fat i aftenlæreren, din hovedfagslærer, din klanlærer eller en anden ansat, du er tryg ved. Du
har ret til fortrolighed, og de ansatte vil gerne hjælpe dig.

