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      Ollerup d. 27. juni 2022 

Principper for samvær  
 
Principper for samvær formulerer fælles regler og retningslinjer for, hvad vi på Gymnastikhøjskolen 
i Ollerup anser som god adfærd. Det være sig elever imellem, personale imellem og relationen 
ansatte – elever.  
 
Formålet er således; 

 At skabe synlighed og forståelse omkring det at være sammen. 
 At vi får øget fokus og opmærksom på, hvor hinandens grænser går. 
 Viden om, hvilke sanktioner der er. Herunder håndtering af henvendelser om krænkelser. 

 
På gymnastikhøjskolen ønsker vi at skabe en hverdag, hvor den enkelt elev øver sig på, at sætte 
handlinger på sine ord, og ord på sine handlinger både i og med det fællesskab som højskolen 
rammesætter. Vi tillægger således forståelse, accept og respekt for andres holdninger en afgørende 
betydning for måden hvorpå vi møder mennesker og er sammen med mennesker.  
 
Forventninger: 
På Gymnastikhøjskolen i Ollerup forventes det, at alle medvirker aktivt til, at skabe et trygt, åbent 
og inspirerende miljø, som fremmer fællesskabets muligheder med respekten for den enkeltes 
særpræg. Dette indebærer, at vi ikke acceptere krænkende bemærkninger eller krænkende adfærd 
det sig være mobning, chikaner, seksuel chikane, vold, trusler og diskrimination af religion, 
fremtoning, politiske overbevisning, seksuelle orientering eller etnisk baggrund etc. 
 
Hvad er en krænkelse: 
Ifølge den danske ordbog betyder at krænke, at begå overgreb mod nogens ære, selvfølelse eller 
lignende, eller sagt med andre ord, så kan krænkelse opfattes som det, at der bliver rettet uønsket 
personlig opmærksomhed mod én. 
 
Krænkende adfærd kan være grov, stødende nedladende og/eller grænseoverskridende for den/de 
pågældende enten i tale eller handling.  
 
Sanktioner: 
Oplever man krænkelser, opfordrer vi til, at man altid siger fra og påtaler dette, og at man som 
udgangspunkt altid retter henvendelse til rette vedkommende. Er dette ikke en mulighed opfordres 
der til, at man går til en medarbejder eller til ledelsen. I tilfælde af seksuelle krænkelser, er det 
skolens holdning, at dette meldes til politiet.  
 
Alle på Gymnastikhøjskolen i Ollerup har et medansvar i, at princippet for samvær efterleves. 
Opleves dette ikke, er det til enhver tid skolens ledelse og medarbejdere, der har pligt til, at 
italesætte og håndtere uacceptabel adfærd. 
 
Overtrædelse af reglerne for god adfærd vil medføre påtale, advarsel og i yderste konsekvens, at 
samarbejdet må ophøre. Dette gælder både for elever såvel som for medarbejdere. 
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Det er skolens ledelse, der har det sidste ord i håndteringen af en krænkelsessag. Der vil inden dette 
altid være en grundig høring mellem de involverende parter, ligesom det vil være et samarbejde 
med medarbejderne omkring perspektiver og vurdering.  
 
Alle nye elever og medarbejdere orienteres om rammerne for god adfærd, ligesom alle 
medarbejdere og elever forventes af efterleve disse ramme og skolens retning. For skolens elever er 
principperne for samvær knyttet til de af skolens definerede leveværdier, vi ønsker at fremme i 
vores hverdag. Se mere under fanen HØJSKOLEFAG.  
 
Skolen tillader ikke forhold mellem ansatte og elever. 
 
 
 
 
 
 
 


