
Bilag til generalforsamlingens dagsorden punkt d. Indkomne forslag 
 
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring:  
§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag 
 

§1 Udgår Nyt forslag 
Stk. 1. Institutionen Sorø 
Gymnastikefterskole er en uafhængig 
selvejende institution, som er 
hjemmehørende på adressen 
Topshøjvej 50, 4180 Sorø. 
Stk. 2. Institutionen er oprettet som 
højskole den 25. september 1888 og 
blev i 1927 omdannet til 
ungdomsskole/efterskole. Skolen har 
hjemsted i Sorø kommune. 
Stk. 3. Institutionens formål er at 
drive en efterskole inden for 
rammerne af de gældende regler om 
frie kostskoler. 
Stk. 4. Sorø Gymnastikefterskole er en 
grundtvigsk efterskole, der bygger på 
respekt for intellektuel, kropslig og 
kreativ udfoldelse med 
gymnastik/idræt som grundstamme. 
Sorø Gymnastikefterskoles værdier 
kommer til udtryk i et optimistisk og 
positivt syn på eleverne, tillid til deres 
evner og vilje til at skabe og tage 
ansvar for deres eget liv og til at 
bidrage til fællesskabet. Sorø 
Gymnastikefterskole bygger på det 
levende ord, fortællingen, grundig og 
alsidig oplysning, refleksion samt 
praktisk og intellektuel viden og 
kunnen. Undervisningen bygger på 
levende vekselvirkning mellem elever 
og undervisere i engageret samspil. 
Skolen danner til tillid, respekt, 
konsekvens og eleverne ruster sig til 
at begå sig i et samfund under 
forandring. 
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at bidrage til fællesskabet. 
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Stk. 4. Sorø 
Gymnastikefterskole 
er en grundtvigsk 
efterskole der bygger 
på værdierne: 
Ærlighed, respekt, 
tillid og sammenhold. 
 

 
 


