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Værdier i hverdagen - og måske resten af livet Søren Østergaard Hent PDF Forlaget skriver: Hvis forholdet
mellem tårer på sidste skoledag og kvalitet er ligefrem proportionalt, er der næppe tvivl om, at et

efterskoleophold må vurderes som en succeshistorie.

På denne dag er det også svært at forestille sig, at der skulle være et liv efter efterskolen, men de fleste
kommer sig over det chok, det er igen at skulle forholde sig til virkeligheden. Livet går videre, og

efterskoleopholdet finder sin naturlige plads i livets store rygsæk!

Værdier i hverdagen - og måske resten af livet baserer sig på en undersøgelse blandt knap 400 elever fra 16
efterskoler med et kristent værdigrundlag frem år efter, elverne forlod skolen. Bogen tegner et billede af,
hvilken konkret virkningshistorie eleverne oplever, efterskoleopholdet har haft, i forhold til udvikling af
sociale kompetencer, faglighed og deres generelle parathed til at give livet en skalle efter efterskolen.

I bogen sidste del zoomes ind på den tænkning og praksis, som skolernes kristne værdigrundlag konkret
udmønter sig i. Forfatterne giver en række perspektiver på, hvorvidt og i hvilket omfang eleverne oplever, at

de har taget skolernes specifikt kristne værdier med sig på deres videre livsrejse.
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