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Kære forældre. 
 
På Nøvlingskov Efterskole har repræsentantskabet siden skolens start bestået af repræsentanter fra de 
lokale IM samfund og KFUM og KFUK foreninger. For at imødekomme ønsker fra bl.a. forældre om at kunne 
bakke op om skolen, er der dannet en skolekreds. 
 
Skolekredsen er en udvidelse af det nuværende repræsentantskab, som sammen med bestyrelsen udgør 
skolens fundament. Nøvlingskov Efterskoles skolekreds består af medlemmer, som føler sig knyttet til 
skolen og ønsker at støtte dens arbejde. 
 
Som medlem af skolekredsen:  
•  har man stemmeret på skolens repræsentantskabsmøde  
•  er man valgbar til bestyrelsen 
  
Medlemskabet er gyldigt et år og giver stemmeret på repræsentantskabsmødet i april, når der er indbetalt 
100 kr. på reg.nr. 9602 konto 5990106330 inden den 1. marts. Der udsendes opkrævning til de 
mailadresser, vi kender, men man er selv ansvarlig for årligt at forny medlemskabet.  
Hvis man har børn på skolen, er medlemskabet gratis.  
Vi håber, mange har lyst til at være en del af skolekredsen omkring Nøvlingskov Efterskole. 
  
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen på Nøvlingskov Efterskole  
 
**************************************************************************************  
 
Hvis man ønsker at blive medlem af skolekredsen, afleveres den udfyldte blanket, eller en mail med 
følgende oplysninger sendes til skolen:  
 
Navn: ________________________________________________________________________________  
 
Adresse: ______________________________________________________________________________ 
 
E-mail: _______________________________________________________________________________  
 
Hvilket tilknytningsforhold har du til skolen? _________________________________________________  
 
Jeg er fritaget for betaling, da mit barn i skoleåret 23/24 er elev på skolen:  
 

Ved min indmeldelse tilkendegiver jeg at stå inde for Nøvlingskov Efterskoles værdigrundlag (se bagsiden) 

 

 



 

 

Skolens værdigrundlag:  
 
Nøvlingskov Efterskole bygger på det kristne livs- og menneskesyn, som vi møder det i den danske 
folkekirke. Vi tror på hvert enkelt menneskes værdi og forventer, at alle er med til at bidrage til det stærke 
fællesskab, som Nøvlingskov Efterskole er kendt for. Disse værdier udgør det naturlige grundlag for hele 
hverdagen på skolen, og de har bl.a. sit synlige udtryk ved morgen- og aftenandagterne, der er en fast og 
naturlig del af vores hverdag.  
 
Kristendom  
- Hverdagen præges af troen på Gud og glæden ved hans skaberværk.  

- Vi ser ethvert menneske som værdifuldt, skabt og elsket af Gud.  

- Vi møder den enkelte med det kristne budskab i ord og handling.  
 
Trygt fællesskab  
- Tryghed og omsorg for den enkelte er centrale elementer i fællesskabet, som vi alle bidrager til.  

- Fællesskabet bygger på ansvarlighed samt gensidig tillid og respekt.  
 
Personlig udvikling  
- Skolen danner ramme om den enkeltes personlige udvikling i ansvarlighed over for sig selv. 

- Målet er, at den enkelte elev udvikler en sund tillid til sig selv og egne evner og får styrket livsmod og 
handlemuligheder.  
 
Undervisning  
- Skolen lægger vægt på en god undervisning med fokus på høj faglighed og dygtige undervisere.  

- Vi uddanner og udruster den enkelte elev til at gå fremtiden i møde.  
 

 

 


