
Kurser - efteråret 2021

PULJEFRISTER

Skoleudviklingspuljen
1. marts & 1. oktober

Folkeoplysningspuljen
1. marts & 1. oktober

Tilskud til fælles kurser (§28-midler)
1. marts (og løbende, hvis der er midler 
tilbage)

Orlovsmidler
1. marts

Mangfoldighedspuljen
1. september

  AUGUST

10. august kl. 14-15.30
Mangfoldighed, målgrupper og meget mere 
Seminar 3 - Elever fra erhvervsuddannelser 
på højskole
Online

10. august kl. 16-16.30
Foreningens puljer. Sådan søger du midler
Online

23. august kl. 10-16
Syng, spis og snak - seminardag
Online

24. august kl. 13-15
Forstandermøde
Online

26. august kl. 13-15
Netværksmøde for vejledere #2
Online

31. august-1. september + 20. september
Mentorkursus
Kurset henvender sig til alle medarbejdere 
på højskolerne, der har eller skal have med 
mentorarbejde at gøre. 
Kursuscenter Brogården
 
                        

8. september kl. 16-17
Online-kursus i brug af CO2-beregnings-
værktøj for kostskoler
I uge 32 åbner højskolerne muligheden for 
at anvende et nyt CO2-beregningsværktøj til 
brug for kostskoler. Værktøjet er et pædago-
gisk redskab, hvor en underviser sammen 
med sine elever, kan beregne CO2-aftrykket.
Online

16.-17. september
Nordisk højskolekonference
Folkehøjskolernes rolle i demokratiudvik-
lingen. I 175 år har højskolerne dannet til 
demokrati, men verden har ændret sig, hvad 
betyder det for folkehøjskolernes demokrati-
ske dannelsesopgave?
Ungdomsøen

15.-16. september
Kursus i psykisk førstehjælp
Målet med kurset i Psykisk Førstehjælp er at 
klæde dig på til at kunne handle og hjælpe 
elever, der har det psykisk svært.
Kursuscenter Brogården

22.-23. september
Debatpilotuddannelse
Frirummet tilbyder alle, der er interesseret 
i demokrati, politik og offentlig samtale, at 
blive uddannet til at kunne facilitere Frirums-
debatten.
Sonnerupgaard Gods
OKTOBER/NOVEMBEREMBER
30. september – 1. oktober
Årsmøde og generalforsamling
Idrætshøjskolen Århus

  OKTOBER

5. oktober, 17. november og 18. januar
Kursus for nye højskolelærere
Introduktion til det at være højskolelærer, til 
skoleformen, til foreningen, til højskolens idé, 
opgave og praksis. Et kursus over tre gange, 
der indledes og afsluttes med et onlinemøde, 
mens del 2 afholdes som et fysisk møde på 
Idrætshøjskolen Bosei d. 17. november, hvor 
det samtidigt er muligt at deltage i Lærerkon-
ferencen d. 18-19. november. Bliv en del af 
bevægelsen og få et netværk af lærere fra 
andre skoler.
Del 1: Online-møde 5/10 kl. 15-17
Del 2: Fysisk møde 17/11 på Idrætshøjskolen 
Bosei
Del 3: Online-møde 18/1 2022 kl. 13-16

7. oktober kl. 9.30-15.30
Dialogmøde for vejledere – Sjælland
Tema: Ungdom under pres
Store Kannikestræde i København

11. oktober kl. 9-16
Den nye højskolesangbog
Forlaget Højskolerne står bag denne kursus-
dag, der inviterer indenfor i maskinrummet 
bag den nye højskolesangbog.
Kursuscenter Brogården

14. oktober kl. 9.30-15.30
Dialogmøde for vejledere – Jylland
Tema: Ungdom under pres
Vejle Idrætshøjskole

SEPTEMBER

3.-4. november
Kommunikationsseminar
Årligt tilbagevendende kursus for kommunika-
tionsmedarbejdere. 
Kursuscenter Brogården

4. november kl. 13-15
Netværksmøde for vejledere #3
Online

8.-9. november
Sekretær- og forretningsførerkursus
Årligt tilbagevendende kursus for sekretærer 
og forretningsførere.
Kursuscenter Brogården

11.-12. november
Forstandermøde
Kursuscenter Brogården

18.-19. november
Lærerkonferencen
Til Lærerkonferencen samles alle landets høj-
skolelærere til dét, de er fælles om: at være 
højskolelærer. Mød blandt andre Hassan 
Preisler, Alberte Winding og flere af forfatterne 
til bogserien Højskolens 10 bud.
Idrætshøjskolen Bosei

KOMMENDE KURSER

Kursus for viceforstandere
Tid og sted følger

Pro-kursus
Tid og sted følger

Bestyrelsesseminar 
Tid og sted følger

Seminar om seksuel 
dannelse
Tid og sted følger

  NOVEMBER

SEPTEMBER


