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“Jeg har mødt nogle mennesker her, som jeg aldrig før i mit liv havde troet, jeg ville møde. Altså, nogle
personligheder, som er helt vildt anderledes. Sådan skriver Kristian og peger på, hvad efterskolen bl.a. betyder
for unge menneskers uddannelses- og dannelsesvej. I denne overraskelse, som Kristian oplever sammen med
tusinder af andre unge på landets efterskoler, findes ’hemmeligheden’ bag efterskolens dannelsesprojekt. Her
bliver det tydeligt, at efterskolens særlige pædagogik yder et afgørende bidrag til unge menneskers almene
dannelsesproces. Ved at deltage i venskabelige relationer, ved at dele interesser med andre og ved at indgå i et
intergenerationelt fællesskab udvider eleverne deres selvtillid, selvværd og selvagtelse. Efterskolens samvær
gør en forskel, som bevæger og forandrer – livet igennem! Denne bog bygger på en almenpædagogisk og
dannelsesteoretisk undersøgelse af efterskolen som pædagogisk institution. Gennem to år har skoleforskere
ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i samarbejde med efterskoleforeningen undersøgt
og dokumenteret efterskolens dannelsesprocesser og deres betydning – både for den enkelte og for samfundet.
Bogen er således et bidrag til den evigt aktuelle diskussion om efterskolens betydning, og den forsøger at give
en række bud på, hvordan efterskolens særlige pædagogik kan udvikles.
20. : 1 Revideret: 1-6-2005 (HFO) Tidligere udsendt materiale bedes destrueret. URTENS EGENSKAPER
OG VIRKNING: Gurkemeie har en bitter, skarp og aromatisk smak, og virker avkjølende og stimulerende.
Antigener er molekyler som kan fremkalle en immunologisk respons, især dannelse av antistoffer. Hvordan

virker det. Antigener er molekyler som kan fremkalle en immunologisk respons, især dannelse av antistoffer.
3 i 1 - Basecoat - neglelak og topcoat i et produkt. 13 NYE NEGLELAKKER FRA TROMBORG. 20. Der
er flere faktorer, der øger risikoen for. 20. De mange datalæringsinitiativer og Keld Skovmands vigtige ph.
Her er 33 facebook-opdateringer fra marts 2018. U-daler er kjennetegnet ved en ganske jevn avrundet
dalbunn, med bratte fjellsider opp til et fjellplatå på begge sider. 13 NYE NEGLELAKKER FRA
TROMBORG. En svampeinfektion kan ramme overalt på kroppen – men oftest, hvor der lunt og fugtigt.
Dannelse af estere. Lær dine elever at programmere. : 1 Revideret: 1-6-2005 (HFO) Tidligere udsendt
materiale bedes destrueret.

