Den Rytmiske Højskole
Vision
Vi ønsker at være den førende musikfolkehøjskole med plads til personlig udvikling på tværs af
fagligt niveau, baggrund og social status og med et konstant fokus på at styrke bevidstheden om
værdien af fælleskabet.
Vi ønsker med musikken som udgangspunkt at danne mennesker til at møde livet legende og
ansvarligt og herigennem lære at træffe valg i overensstemmelse med egne værdier. Vi ønsker at
inspirere til en bæredygtig livsstil ud fra en idé om, at det er muligt at imødekomme personlige og
fælles behov med en respekt for kommende generationers ret til samme. Vi står for en pædagogisk
tilgang, der repræsenterer en modkultur til en gældende præstationskultur med overdreven
fokusering på det enkelte individs evne til at klare sig i et stærkt konkurrencepræget
uddannelsessystem. Denne modkultur ønsker vi repræsenteret i form af plads til at turde tvivle, da
vi mener, at tvivlen fordrer det eksistentielle valg.
Vejen
Vi lader musikken være det miljø, hvor mennesker kan udvikle sig personligt, fagligt og fælles via
de forskellige relationer, som et ophold på en folkehøjskole fordrer. Som folkehøjskole står vi for
det dannende fællesskab. Vi tror på, at vores vision nås via et fælles engagement, og vi mener, at
hensynet til mennesket altid bør være det bestemmende. Vi sætter en ære i at være ambitiøse i
forhold til vores faglighed og arbejder konstant på at være toneangivende inden for musisk
pædagogik. Derfor vægter vi en engageret og nysgerrig tilgang til vores faglighed såvel som til
mødet med det enkelte menneske.
Via skolens pædagogiske praksis skaber vi plads til, at den enkelte kan udfordre og udforske sig
selv. Erkendelsens grænser kan udvides i fællesskab, og derfor opfordres vores kursister til at finde
mod til at turde udfordre skolens pædagogiske praksis. Det kræver fordybelse at nå til en ny
erkendelse, hvilket vi har formuleret i imperativet:
Bevæg dig kun med livets hastighed!
Værdier
Vores handlinger bygger på en engageret og lyttende tilgang. Vi møder det enkelte menneske
ansvarligt, tillidsfuldt og i ydmyghed over for den dialog, som må og skal være en kerneværdi i
ethvert møde med et andet menneske.

