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For at kunne skabe en levende skole i et dejligt lokalområde, er
det vigtigt at haveengod skolekreds. Vi håber derfor at du vil 
væremedlemaf vores skolekreds. 

Skolekredsener skolens øverste myndighed.Det er engruppe
mennesker, der har valgt at støtte opomskolens idégrundlag.
Der er i øjeblikket ca. 130 medlemmer.

Bliv Medlem af Skolekredsen

Vores / Højskolens formål er ”at drive en folkehøjskole, hvor
musikundervisningen - og især rytmisk improvisatorisk musik - skal haveen
særlig fremtrædendeplacering”. 

Vi har 2 lange ophold samt 3-4 sommerkurser omåret. Læs mereomvores 

ophold/kurser påwww.drh.dk. 

Med inspiration fra Grundtvigs tanker om ”den frie skole”med det ligeværdige 

samværog samtalen, som det bærende element arbejdede enkreds af
personermed idéen omat etablere enhøjskolemed rytmisk musik som det 
bærende element. 
Den 19. maj 1988afholdtes den stiftende generalforsamling for skolekredsen til 
Den RytmiskeHøjskole. Den første formand var Per Larsen, som i forbindelse 

med skiftet til forstander overlod formandsposten til Theis Jensen. Efter enhel 
del om- og tilbygninger startededet første elevholdpå skolenden 4. marts 1991. 

Skolener en fri, uafhængig og selvejende institution, der drives af enbestyrelse - 

valgt af en skolekredspåca. 130 interesserede medlemmer. 

Ansvaret for den daglige ledelse ligger på skolens forstander. 

Lidt omos



Ja – jeg vil gerne væremedlemat Skolekredsen
påDen RytmiskeHøjskole...

Sendenmail til ospåden@rytmiske.dk, med navn, adresse ogene-mail vimå
kontakte dig på, eller ringpå59360600hvis du vil videmere. 

Indbetal kontingentpåskolens konto:
Dragsholm Sparekasse
Reg.nr.: 0537
kontonr:0000167061
– huskat skrive skolekredsognavn

Eller MobilePay 89 2 74. Huskat skrive skolekredsognavn

Etmedlemskabkoster 150 kr. i årlig kontingentog200 kr. for 
helehustanden 

Deltage i vores arrangementer, højskoleaftener, koncerter m.m. gratis
(kunpåenkelte arrangementer er der betaling)

Deltage i Årets generalforsamling 

Der er en formel del med dagsorden oganden del med mad og
underholdning, i hyggelige rammer påhøjskolen

Låne vores spisesal til din familiefest

Modtage vores nyhedsbrev

Få indflydelse påhøjskolens overordnede retningog
strategier, ogduermed til at vælgehøjskolens
bestyrelse

Som medlemaf skolekredsenkan du..



Den RytmiskeHøjskole bygger hele
sin virksomhedpå3 kerneværdier: 

Det Fælles
- som handler omat tydeliggøre,
at vi igennem hele vores liv er
dybt afhængige af – og
forbundet med – andre 
mennesker.

Det Personlige
- som tager udgangspunkt i, at
vimå lære at tageansvaret for 
vores eget liv – alene og
sammenmed andre.

Det Faglige 

- som betoner, at vi tror på livslang
læring. Det er vigtigt for 
mennesker at udvikle sig fagligt 
for derigennemat få sin ”verden”
perspektiveret oggøre
mulighederne for et ”godt liv”
optimale.

Værdigrundlag

Jyderupvej 18, 4560Vig 

+45 5936 0600
9-15hverdage

den@rytmiske.dk

De tre kerneværdier er hinandens forudsætninger
og ingen af dem kan stå alene.
Værdigrundlaget er således det grundlag, der giver 
skolen sin ånd.

Skolens motto BEVÆG DIG KUN MED LIVETS
HASTIGHED står over vores hovedindgang, oger
en sammenskrivning af tankernebag 
værdigrundlaget.




