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BAGGRUND OG AFSÆT
Vi har taget hul på et nyt årti. Et årti, hvor fællesskaber både
i Danmark og i andre lande er under pres – og hvor den
grundlæggende trivsel i forhold til krop, bevægelse og nære
relationer i stigende grad udfordres. Præstationskulturen
gennemsyrer unges hverdag, og det formelle
uddannelsessystem har i en årrække ramt forkert i forhold til at
tilbyde læring, der ikke bare leder til arbejde og indkomst, men
også til den menneskelige dannelse, der skal til for at styrke
livsmod og skabe gode sammenhængende liv og fællesskaber.
Vi tager hul på et årti, hvor både unge, gamle og dem midt i
mellem har brug for mere – ikke mindre – samklang og fælles
udsyn. Det er også en tid hvor unge og borgere efterspørger en
ny politisk retning ift. klimaforandringer og bæredygtighed. En
tid hvor eftertænksomhed skal møde handling i en ny form for fælles
samfundsengagement, der kalder på os alle.
Derfor er der mere end nogensinde brug for Gerlev som stærk
højskole og stærkt center for leg og bevægelse. Gerlev blev
grundlagt i 1938 og har fra begyndelsen været optaget af at

skabe begejstring for idræt, bevægelse og dannelse. Gerlev
trækker på en mangeårig historie med at skabe fællesskaber
med udgangspunkt i krop, leg, fordybelse og dannelse.
Gerlev har været pioner i Danmark på en række områder, og
den nysgerrige og udviklende tilgang til idræt, bevægelse
og dannelse trækker stærke tråde tilbage i historien. I de sidste
10 år er Gerlev i stigende grad blevet en international højskole,
og elever og kursister har på Gerlev taget de første skridt i en
interkulturel dannelsesrejse.
I løbet af de næste fem år vil vi samle og styrke Gerlevs
brand, implementere mere langsigtede arbejdsstrukturer og
planlægning og sætte bæredygtig udvikling i højsædet. Med
det afsæt skal strategien nedenfor tage Gerlev – og elever,
kursister, samarbejdspartnere og netværk – godt ind i et nyt årti!

VISION
Gerlev bidrager markant til, at god
kropskultur, bevægelseskultur
og legekultur, nærvær virkelyst
og bæredygtighed prioriteres
som bærende værdier i den
enkeltes liv, i fællesskaber
og i samfundet.

VÆRDIGRUNDLAG
Gerlev skaber meningsfulde møder med tillid og respekt. Vi har fokus på
trivsel, ansvarlighed og fællesskaber med plads til alle.
På Gerlev er samskabelse og den demokratiske samtale centrale værdier, som
inspirerer til undren, refleksion og udvikling.
Gerlev står for nytænkende undervisning, samvær, partnerskaber, netværk og
projektindsatser, der styrker idræt, bevægelsesglæde, leg, sund kropskultur og bæredygtig
dannelse. Og vi forholder os aktivt, engageret og debatterende til idræt, kultur og samfund.

Gerlev arbejder med en praktisk,
poetisk tilgang til idrættens
kvaliteter der rummer:

KAMPEN

FOR 2021-2025

MÅL 1:

VI VIL STYRKE DEN ENKELTES ENGAGEMENT OG HANDLEKRAFT I FORHOLD TIL
IDRÆT, LEG, BEVÆGELSE, LIVSMOD, FÆLLESSKABER OG BÆREDYGTIGHED

MÅL 2:

VI VIL STYRKE RAMMER, INSTITUTIONER, PARTNERSKABER OG NETVÆRK, DER
FREMMER IDRÆT, LEG, BEVÆGELSE, LIVSMOD, FÆLLESSKABER OG BÆREDYGTIGHED

MÅL 3:

VI VIL STYRKE DEN ØKONOMISKE, SOCIALE OG MILJØMÆSSIGE BÆREDYGTIGHED PÅ GERLEV

SOM DET DIALOGISKE OG UDVIKLENDE

LEGEN

SOM DET FRIE, UDFORSKENDE OG EKSPERIMENTERENDE
Disse kvaliteter forbindes af rytmen. Og de
skaber tilsammen en dannelsesmæssig tilgang,
der rækker langt ud over rammerne for idræt
og tilbyder en dybere tilværelsesforståelse.

STRATEGISKE MÅL

DANSEN

SOM FLOW OG DEN UBESVÆREDE BEVÆGELSE

FORDYBELSEN

SOM DET INDLEVENDE OG EN VEJ TIL SELVINDSIGT

FOKUSOMRÅDER OG DELMÅL
De tre strategiske mål brydes ned i en række prioriterede delmål og fokusområder, som vi i de kommende
fem år vil arbejde for at opnå. For at opnå målene udarbejdes handlingsplaner i hver afdeling, som
afstemmes med ambitioner og prioriteringer i strategien og med de tilgængelige ressourcer – både de
menneskelige og økonomiske. Og det bliver afgørende at opfølgningen på handlingsplanerne ikke bare
dokumenterer hvor langt vi er kommet – men også indbygger læring som et væsentligt parameter i strategiimplementeringen. Implementeringen følges tæt ledelsesmæssigt – og på tværs af hele Gerlev.

MÅL 1:

VI VIL STYRKE DEN ENKELTES ENGAGEMENT OG HANDLEKRAFT I FORHOLD TIL
IDRÆT, LEG, BEVÆGELSE, LIVSMOD, FÆLLESSKABER OG BÆREDYGTIGHED
•	Elever på lange ophold på Gerlev får mere viden, flere
færdigheder og flere handlemuligheder ift. idræt, leg
og bevægelse, engagement i fællesskaber, der fremmer
mangfoldighed, interkulturel forståelse og bæredygtighed.
•	Kursister på korte kurser på Gerlev, får styrket motivation
til at bevæge sig, lege og dyrke idræt samt til at engagere sig i
fællesskabet. Vi vil udvikle og afprøve nye kort kursus-koncepter –
blandt andet i samarbejde med nye eksterne partnere.
•	Børn, unge, voksne, familier og sårbare grupper som deltager
i Gerlevs projektindsatser oplever med egen krop legens magi og
udvikler viden, færdigheder og handlemuligheder ift. leg, bevægelse
og fællesskaber. Og fagprofessionelle, der arbejder med disse grupper,
får kompetencer til at forankre deres viden og erfaringer i hverdagen i
daginstitutioner, skoler og boligområder. Virksomheder og medarbejdere,
der deltager i Gerlevs playbuilding, får styrket viden og færdigheder om legens
muligheder inden for teambuilding og fællesskab.
Relevante verdensmål:

MÅL 2:

VI VIL STYRKE RAMMER, INSTITUTIONER, PARTNERSKABER OG NETVÆRK, DER
FREMMER IDRÆT, LEG, BEVÆGELSE, LIVSMOD, FÆLLESSKABER OG BÆREDYGTIGHED
•	Vi åbner Gerlev yderligere op for det lokale miljø, vi er en
del af, og styrker relationer, partnerskaber og netværk. Vi vil
lave tilbagevendende årlige legefestivaler med andre aktører,
og vi vil engagere os mere i lokale idræts- og kulturaktiviteter.
•	
V i styrker samarbejdet med kommuner og relevante
organisationer i hele landet. Og vi videreudvikler
samarbejdet mellem praktikere og forskningsinstitutioner,
samt andre aktører, som beskæftiger sig med leg og
bevægelse.
•	
V i øger vores samfundsengagement og deltager mere
aktivt i samfundsdebatter. Vi styrker vores samlede
sociale ansvar og bidrager aktivt til politikudvikling i
samarbejdskommuner.

Relevante verdensmål:

MÅL 3:

VI VIL STYRKE DEN ØKONOMISKE, SOCIALE OG
MILJØMÆSSIGE BÆREDYGTIGHED PÅ GERLEV
•	
V i sætter fokus på medarbejdertrivsel og investerer i
samarbejde, integration og samklang på tværs af Gerlev.

VERDENSMÅLENE
OG GERLEVS
AMBITIONER

•	
V i styrker den fælles grundfortælling, investerer i en ny
visuel identitet og styrker både intern og ekstern
kommunikation.
•	
V i mindsker Gerlevs klimaaftryk og miljøbelastning via
en ambitiøs verdensmålsplan og en målrettet indsats.
•	
V i forbedrer og udvikler de fysiske og økonomiske
rammer for stærk undervisning, samvær og andre
indsatser.

Relevante verdensmål:

Gerlev er en levende arbejdsplads: en
kampplads, en legeplads, et dansegulv og et
fordybelsesrum. Vi løber stærkt, og vi løfter i
flok. Strategien har vi udviklet i fællesskab –
på tværs af medarbejdere, ledelse og bestyrelse.
Og den skal være relevant i dagligdagen på
Gerlev. Derfor vil vi i de kommende 5 år udmønte
strategien i konkrete handlingsplaner og sikre
løbende opfølgning, læring og dokumentation.
Sammen gør vi Gerlev stærkere.
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