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Referat af Højskolernes årsmøde og generalforsamling 

30. september 2021 
 

Velkomst ved Lisbeth Trinskjær 

“Det er en kæmpe fornøjelse at byde velkommen på Idrætshøjskolen i Århus. Senere vil vi blive 

introduceret til stedet. Velkommen til højskolefolk, gæster og vores Kulturminister. Der vil være mulighed 

for at stille spørgsmål til ministeren efter hendes tale.  

Seks måneder før OL i Japan, gik chefen for organisationskomiteen af, Yoshiro Mori. Det gør man ikke bare 

lige i et hierarkisk samfund. Baggrunden var, at en 22-årig japansk kvinde havde lavet en 

underskriftindsamling under titlen: “No youth no Japan”. Han var blevet konfronteret med antallet af 

kvinder i komiteen. Hans holdning var, at hvis de skulle være der, skulle de ikke tale så meget. Det faldt den 

unge kvinde for brystet. Det motiverede hende til at blande sig i samfundet under hashtagget 

#dontbesilent. Hun samlede 60.000 underskrifter, og presset fik OL-chefen til at gå af. Hun havde været 

højskoleelev i Danmark kort forinden, hun tog initiativ til at handle og protestere mod Yoshiro Moris 

upassende kommentar om kvinder.  

Vi er ikke demokrater, fordi en generation før os var det. Vi er heller ikke demokrater, fordi vi har friheden 

til at være det. Hal Koch sagde, at hver ny generation starter forfra. Vi højskolefolk er optaget af at danne 

mennesker til folkestyret. For uden aktiv deltagelse og uden folket, er der ikke noget folkestyre.” 

Der synges nr. 167 “For vist vil de komme” inden Lisbeth Trinskjær præsenterer ny Kirke- og Kulturminister, 

Ane Halsboe-Jørgensen og takker hende for at have prioriteret at være med på årsmødet i dag. 

Tale ved Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen 

“Jeg har i den grad ønsket at prioritere at være her i dag. I er svaret på rigtig mange af tidens spørgsmål. 

Det, jeg forbinder med højskoleliv, er da som 19-årig i Fjerritslev i Nordjylland skulle flytte fra det trygge 

parcelhusliv og ind på en højskolegang. Jeg rejste fra villavejen til en højskole i Helsingør. Så langt væk jeg 

kunne komme inden for Danmarks grænser.  

Følelsen af at træde ind i et rum og vide, at det her bliver venner for livet. Det blev det. Men det blev også 

en dannelsesrejse. En rejse, hvor jeg mødte Maria fra Hvidovre med en helt anden fortælling end mig selv – 

men også et kulturelt møde, fordi det var en interkulturel højskole. Vi havde udveksling med Balkan. En 

gruppe fra Bosnien besøgte os, og vi besøgte dem.  

Det særlige ved dem var, at de kom fra hver sin del af Bosnien. Den unge gruppe valgte at rejse til Danmark 

fællesskab. Ikke kun med os men også med hinanden. Det var en perfekt blanding af det menneskelige 

møde og en dannelsesrejse. Og det er noget af det fineste, I kan. I er også et frirum. Fra at skulle præstere 

og fra dét ikke at være god nok.  

Det har været en fast tradition for mig at besøge Nordjyllands Idrætshøjskole til en samtale om, hvordan 

eleverne har det. Senest var der en ung pige, der havde brugt tre år i gymnasiet på at opretholde et filter 

omkring sig selv, og det var lykkedes. Men på højskolen kunne hverken hun eller de andre elever 

opretholde den form. Så facaderne måtte falde, og sjældent havde de følt sig mere frie. Det er en vigtig 

kerne, I har i en tid, hvor vi har unge mennesker, der har brug for at rive facader ned. Unge, der har brug for 
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ægte relationer og ikke kun bekendtskaber. De har angst for naturen, klimaforandringer, og på den anden 

side er der teknologisk revolution, der vælter ind over dem.  

12-24-årige er i gennemsnit på sociale medier i fem timer om dagen. Så hvornår er de ægte sammen? 

Hvornår spiller de fodbold, synger eller danser sammen. Det er I et frirum fra.  

Og når I er så vigtigt et frirum, er det vigtigt, at endnu flere får lov at opleve højskolen. Men også at vi får 

noget af det, I kan, ud i resten af samfundet og i resten af vores liv.  

I kan ikke løse “dømmesygen”, nulfejlskultur og hadkommunikation på sociale medier, men jeg tror, at vi 

skal have samtalen i fællesskab. Og der er noget i jeres DNA, som vi har brug for at få i spil. Vi har brug for, 

at i insistere på at være en stemme i resten af samfundet.  

I adresserer, hvordan fællesskabet bliver større og inkluderer flere. I adresserer handlekraft fremfor apati. I 

motiverer en stemme, og at vi skal huske at bruge den. På mange måder har vi alt i verden i vores lille land. 

Rigdom og frihed og alligevel er vi ved at snuble.  

Så det her er en appel til, at vi tager den samtale i fællesskab. Og i folkeoplysningen i det hele taget. Det må 

godt være tydeligt for sidemanden, at livet gør ondt. Det er sundt at dele. Derfor er Forelskelsessangen 

også min egen favorit i Højskolesangbogen, fordi det er en sang om at stå ved, hvem man er, og om stor 

forelskelse. Livet er mega svært, men det er livet værd. Og kærligheden er større end alt. 

Tak for ordet.” 

 

Spørgsmål til ministeren 

Kim Røge, forstander på Snoghøj Højskole 

Har en oplevelse af, at når skolen skal hjælpe de unge mennesker, så skal man kunne dokumentere det og 

diagnosticere. Det samfund/samvær vi har på højskolen er båret af, at vi ikke ved, hvad vi laver. Hvordan 

kan vi dokumentere det? 

Opfølgende spørgsmål fra ministeren 

Oplever højskolerne, at man er nødt til at putte eleverne i Excelark for at kunne give dem det, de har brug 

for? 

Kim Røge 

Ja, det er oplevelsen. Og også ude i samfundet. 

Ane Halsboe-Jørgensen 

Højskolerne kunne godt være en ø i resten af havet, hvor tingene gøres på en anden måde. Et frirum. Men 

nogen kommer med noget, som er reelt, og kræver, at vi er bevidste om det. Jeg er enig i, at det er en syge 

i vores tid, at vi jagter diagnoser.  

Simon Lægsgaard, forstander på Brandbjerg Højskole og medlem af FFD’s bestyrelse 

Pointerer at kommunerne næsten ikke sender nogen på højskole på grund af betalingsloven, men mange 

højskoler vil gerne give de unge en hånd. Motiverer ministeren til at se på betalingslovens begrænsninger 

og tage dialogen med kommunerne om mulighederne. 

Ane Halsboe-Jørgensen 

Tilkendegiver at hun ikke er ekspert på betalingsordninger, men den overordnede betragtning om, at man 
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kan få mange flere forskellige unge på højskolerne og dermed skabe større sammenhængskraft, vil hun 

meget gerne fortsætte samtalen med højskolerne om. Visionen er den samme. 

Nr. 480 “Forelskelsessangen” synges. 

 

Henrik Lövshall byder velkommen til Idrætshøjskolen Aarhus 

“Musikken har kæmpe prioritet på højskolen. Vi er 10 idrætshøjskoler, men vi er forskellige. På den gode 

måde. Nogle på landet. Vi ligger midt i en by. Vi er den eneste højskole, der er oprettet af en forening IK 

Skovbakken. For 61 år siden startede højskolen. Vi prøver at udvikle os. Også på facilitetssiden. For 50 år 

siden spillede Rolling Stones, Jimmy Hendrix faldt ned af scenen. I dag spiller vi selv meget. I er kommet til 

en skole, der er god til at feste. Fester er vigtige. Jeg tabte kampvalget til Lisbeth Trinskjær for nogle år 

siden, og det er vi mange, der er glade for. Tak for den store indsats op til dette årsmøde. 

Senere skal vi have “Den blå time” – dét, som bamse og kylling vil kalde “nydning”. Tusind tak fordi I kom. 

Vi håber på et godt årsmøde.” 

 

Lisbeth Trinskjær, forstander på Ubberup Højskole og formand for FFD 

Takker Højskolen og Henrik Lövschall for at måtte komme og låne eleverne værelser. Salen hilser på dem, 

der er på årsmøde for første gang og dem, der har været med over 10 gange 

 

Punkt 1 – valg af dirigenter 

Bestyrelsen indstiller Merete Østergaard fra Den Skandinaviske Designhøjskole og Jacob Zakarias Eyermann 

fra Silkeborg Højskole. Merete Østergaard lægger ud solo, Jakob Zakarias slutter sig til senere. 

Merete Østergaard takker for tilliden og introducerer til stemmetælling og andet praktisk. Det konstateres, 

at generalforsamlingen er lovlig. Kommentarer til dagsorden: Punkt 5 og 8 udgår. Punkt 4 bliver taget før 

punkt 3. Korte hilsner kan overbringes under eventuelt eller stemmeaftælling. 

Lisbeth Trinskjær præsenterer dagens dagsorden og påfyldningsspor. 

 

Punkt 2 – bestyrelsens beretning forelægges til godkendelse 

Lisbeth Trinskjær, forstander på Ubberup Højskole og formand for FFD giver sin beretning 

Indledning 

”Hvad er der sket?” spurgte Bibi og Berit i kontoret udenfor mit på højskolen.  

Jeg forstod ikke, hvad de spurgte om. Jeg havde lige afsluttet en samtale med en af vores elever – en klog 

og eftertænksom IT-udvikler fra en af landets største kommuner, som midt i livet havde givet sig selv en 

tænkepause. Vi havde talt om, hvordan han kunne bryde ensomheden, bygge nye relationer, og genfinde 

mening i hans job.  

Det var en god og ærlig snak. Jeg var videre til det næste. Men Lone og Berit havde set noget, jeg ikke så. 

De havde udsigt til tårerne i hans øjne. 
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Der var ikke sket noget. Vi havde bare afsluttet samtalen med et knus, hvor han holdt fast og længe. Og det 

slog mig pludselig, at knuset måske i virkeligheden var hans første, i meget, meget lang tid… 

----- 

Jeg tror at I kan genkende det. Intet er endnu helt, som det plejer at være på vores højskoler. Corona-

isolationen har sat sine spor. Ikke bare i samfundet. Og på vores skoler. Men også i os mennesker. Tørsten 

efter fællesskab og eftertanke er blevet forstærket af krisen. 

Som skoleform er vi gået fra asken til ilden, nu vores døre for alvor er åbne. Fra fuldkommen øde til at være 

fyldt til randen, af liv. For verden omkring os er endnu for usikker for de fleste og fællesskabstrangen stor. 

Med corona-krisen, har krisebevidstheden, også om klimaet, fået en ny tak alvor. Vi har i frisk erindring, 

hvor komplet afhængige af hinanden vi er, globalt.  Vi er blevet mindet om, hvor hurtigt vi kan miste 

grebet. Det blev mejslet i sten, at grænseoverskridende fænomener kræver internationale løsninger. 

Og at hele forudsætningen, er tillid. 

 

Demokrati 

Det danske folkestyre hviler på tillid og på et oplyst folk, som føler ansvar for det fælles. Det er den 

ambition, Folkehøjskolerne igennem hele vores eksistens har dannet til. Men tilliden til både til politikere 

og medier, er langt lavere end før. Kampen om magten er tæt.  

Partierne koncentrer opmærksomheden om de store vælgergrupper. De modne og de ældre. For det er her 

magten vindes. De nedsætter fokusgrupper, som partiets folk kan designe skarpe centrale budskaber efter. 

Så de kan tilfredsstille mediernes krav om ”masser af klik” og belønnes med overskrifter og taletid. 

Og de taler til os, som virksomhederne taler til forbrugerne.  Som forbruger/vælger. Ikke som medborger/- 

som folk. Vi kommer let til at glemme vores egentlige opgave = at varetage helheden i vores samfund, hvis 

vi tilgår politik, som vi bliver talt til.  

Vi kommer let til at glemme, at når vælgerne over 52 år udgør flertallet – og når vælgerne under 30 år kun 

udgør sølle 19%, så taber man valg ved at insistere på at se på samfundsudviklingen med ambition & langt 

lys. Og den regning vil vores efterkommere komme til at betale. 

Tilliden til vores folkevalgte politikere har længe været lav, men i en medieanalyse for nyligt blev danskerne 

spurgt hvilke aktører, de mener, det er mest sandsynligt, misinformation kommer fra: 

17% af befolkningen svarede, at Fake News primært kom fra Regeringen og andre folkevalgte politikere. 

Det samme svarede en fjerdedel af de 18-24 årige. 

Vores ambition om at flere, ikke mindst unge, skal møde folkevalgte på en platform, der efterlader det 

meste spin udenfor døren, kommer ikke et øjeblik for tidligt. 

Partiernes medlemsskare er i de senere år reduceret markant, kun 6% af de voksne danskere er medlem af 

et parti. I 1960 var det samme tal 20%. Forklaringerne er mange, men i et foreningsland som Danmark er 

det ikke ligegyldigt, om det er 20% af befolkningen, der vælger og udgør de kandidater, vi kan stemme ind i 

vores folkestyre, eller om det er 6%. 

Men fortællingerne om politik netop nu vil næppe øge partiernes medlemstal. 
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Da Venstre-kometen og serieiværksætteren Tommy Ahlers i august i år annoncerede, at han trådte ud af 

politik, gjorde han det med følgende karakteristik: 

”Det har overrasket mig, at det handler så meget om det politiske spil, og så lidt om hvordan politikken 

fungerer i den virkelige verden”. Som afgående Klima-ordfører for Venstre, mente han at hans bedste 

mulighed for at bidrage til den grønne omstilling, lå i iværksættermiljøet – og ikke i Folkestyret. 

Og selvom de politiske kommentatorer har kappedes om at kaste en skygge over hans politiske eftermægle 

ved at kalde ham ”en politisk amatør” og ”en forkælet prinsesse”, som ikke ville tilpasse sig ”gamet”, og 

som ikke kunne tåle mosten, så fortjener den modige åbenhed, som jeg også kender fra mit samarbejde 

med ham i Fonden Ungdomsøens bestyrelse, eftertanke… 

For hvad hvis han har ret? 

Hvis Folkestyrets spil, kultur og ineffektivitet står i vejen for innovation, entreprenørskab og effektfuld 

langsigtet handling?  Så har demokratiet for alvor givet fortabt. Og det går ikke. 

En partileder tjekkede sidste år virtuelt ind på vores årsmøde i Ollerup, med en opfordring til at Højskolerne 

tog medansvar for indsatsen imod sexisme. En indsats der, som vi alle ved, kort efter kostede den samme 

partileder al politisk indflydelse. 

Frygten for at få sten igennem sit glashus, afholder mange fra at handle på, endsige tale om sexisme. Og 

det er både forståeligt, og ærgerligt. For som jeg ser det, er ønsket forandring både rigtigt og legitimt, men 

stenkastningen bidrager ikke med noget der for alvor har værdi.  

For nyligt modtog de fleste af os en henvendelse: 

”Vi er 3 journaliststuderende, der er i gang med at undersøge relationen mellem elever og lærere på 

højskoler.” Sådan starter mailen, som tikkede ind på højskolens mailadresse. De 3 studerende ville afdække 

hvor svært det kan være at navigere i grænserne på højskoler, hvor alle i princippet er ligeværdige, voksne 

mennesker, forklarede de. Men vinklen var bestemt på forhånd, for de var interesserede i at finde 

højskoleelever, som ville fortælle om deres oplevelser, ”mere specifikt, seksuelle relationer mellem elever 

og lærere”.  

Udefrakommende eksperter tilbyder skræddersyede temadage for højskoler. Mange anbefaler at beskytte 

sig med nedskrevne retningslinjer for adfærd, så man som højskoleelev kan få sikkerhed for hvilken kultur 

man møder, allerede inden højskoleopholdet begynder. Nogle kommende højskoleelever efterspørger det 

samme. 

Vi kan som højskolefolk føle os som tordnende naive ignoranter, når vi insisterer på den uformelle relation 

mellem højskolelærere og elever. Når vi insisterer på, at der skal være plads til at tage en øl i caféen 

sammen, plads til at kloge sig på verden ud i en sen nattetime, plads til et kram og en joke – uden at blive 

skudt andre motiver i skoene end samværets.  

Jeg tror vi alle sammen mærker den nysgerrige summen omkring os, for hvad er egentlig i orden på en 

højskole? Og hvordan var det engang? 

Vi må ikke være bange for debatten. Frygten for at skulle stå på mål for gamle historier om relationer, der i 

dag ville være upassende, må ikke få os til at give efter for fristelsen til at trække manualernes beskyttende 

halvtag ud over højskolen.  
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For vi skal finde en anden vej videre end manualens. Uanset hvad det kunne befri os for af potentiel kritik. 

Hvis vi for alvor mener, at vores højskoleelever ikke bare ”i princippet” er ligeværdige voksne mennesker, 

men faktisk ER ligeværdige voksne mennesker, så skal vi acceptere, at et trygt og inkluderende læringsmiljø 

ikke kan formuleres af os som højskolefolk én gang for alle. Det skal udvikles sammen med eleverne, hold 

for hold.  

Selvfølgelig skal vi som højskoler håndtere seksuelle overgreb og voldtægt med den dybe alvor, som brud 

på straffeloven dikterer, uanset hvem det involverer. Det ikke bare bør vi – det er vi forpligtede på.  

Men krammet, blikket, flirten og lysten kan vi ikke dirigere på skrift. Den er vi nødt til at tale om. Og vi 

kommer ikke udenom at anerkende, at vi måske ikke har været bevidste nok om magtens rolle i 

seksualiteten. Heller ikke på højskolerne. Uanset er vejen videre nødt til at matche de dannelsessteder, vi 

er. 

Først i det nye år inviterer vi til symposium om seksuel dannelse. Fordi seksualitet er meget mere end 

hævnporno, sexisme og alt det, vi med rette ikke længere vil finde os i. Seksualitet er en værdifuld del af 

menneskelivet. Lige så værdifuld som alt det øvrige i menneskelivet, vi danner til. 

Demokratikrisen trænger til stemmer, der har troværdigheden i behold, som er optaget af helheden, og 

som ikke skal tækkes nogen. Den trænger til rum, hvor utopier kan få ilt. Den trænger til steder hvor vi 

møder hinanden på tværs af egen-interesser, om vores fælles ansvar, for det der rækker ud over os selv. 

 

Bæredygtighed 

Oversvømmelser, ekstremt vejr og is, der smelter langt hurtigere, end vi havde frygtet. Klimakrisen presser 

sig på. For mange unge er klimakrisen ikke bare en abstrakt global udfordring. Det er en eksistentiel frygt. 

Jeg ved det. Og I ved det. Fra vores hverdag med unge.  

Vi ved, at ængstelsen for fremtiden kan overskygge drømmene. Vi ved, at det er fordi unge handler på det, 

de har magt over, når de lever vegetarisk, klæder sig i genbrug, begrænser madspild og kun nødigt flyver. 

Deres egne livsvalg.  

Vi ved, at de diskuterer, om de kan tillade sig at sætte børn i verden. Vi ved, at frygtens pris er mistrivsel og 

afmagt.  Måske er situationen i virkeligheden lige så enkel, som løsningerne er komplekse? 

”Vi skal kæmpe for, at vi efterlader et bedre samfund til vores børn, end det vi overtog.” skriver 

Finansminister Nikolaj Wammen i indledningen til Regeringens handlingsplan for verdensmålene. Og det 

lyder enkelt. Men vi kan ikke overlade det til de få at definere, hvad et ”bedre” samfund er. 

Vejene dertil kræver ikke bare effektive hovedveje, men derimod en myriade af utopiske biveje, vi endnu 

har til gode at finde. Og selvom tilslutningen til ønsket om at modvirke klima- og biodiversitetskrisen synes 

stor, er spørgsmålene fortsat mange. 

Danmark skal være et foregangsland for bæredygtighed, siger man bredt i de dele af Folketinget, der 

anerkender krisens realitet. Et foregangsland. Et udstillingsvindue til inspiration for resten af verden. Men 

hvad skal der ske med resten af ligningen? Hvordan skal det politiske mod, som de gigantiske reformer og 

de internationale alliancer mønstres? Hvor skal det globale politiske mod, komme fra? Og den folkelige 

opbakning? 
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”Vi skal aktivere befolkningerne via den kommercielle kultur,” sagde en FN-aktør for nyligt i en debat, jeg 

deltog i.  ”Adfærdsøkonomer peger på”, forklarede hun, ” at det er via massekultur, vi virkelig har mulighed 

for effektivt at få folk til at tænke anderledes. Til at handle anderledes. Fordi det er, når mennesker 

underholdes, de er åbne.” 

Det løb mig koldt ned at ryggen. Effektivitet legitimerer manipulation.  Selvfølgelig er der politik i, hvilke 

løsninger vi som samfund skal vælge. Men selve forandringen er meget større end politik. Det er 

fundamentalt. 

Klima- og biodiversitetskrisen har brug for, at håbet styrkes. At der etableres eksperimentarier, hvor nye 

veje fødes. At vi får bygget bro mellem generationer, så vi modne voksne – de mange – stiller sig på unges 

side. På fremtidens side.  

 

Højskole for flere 

På årsmødet sidste år, med corona-afstand og håndsprit, var højskolernes elevsammensætning og ønsket 

om at skabe permanente veje til at styrke mangfoldigheden på den enkelte højskole den debat, der fyldte 

mest. Og det er endelig lykkedes – via en insisterende bro imellem SFs Jakob Mark og Venstres Kristian 

Jensen – at etablere mulighed for at gøre højskole til en reel del af en FGU. Endelig. 

Men hvordan vores faktiske elevsammensætning så ud, var mere noget vi fornemmede, end noget vi 

vidste. Nu er vi klogere.  

For første gang, har vi en decideret kortlægning af højskolernes mangfoldighed, udviklet på baggrund af 

data fra Danmarks statistik, og det giver os mulighed for at stille skarpere på, præcis HVOR vi gerne vil 

styrke skoleformens mangfoldighed. 

Der er selvfølgelig meget vi allerede vidste: 

- 59% af eleverne på vores lange kurser er kvinder 

- 81 % af eleverne på vores lange kurser er unge under 26 år 

- 60 % af eleverne på vores lange kurser har en studenterhue i bagagen 

- 71% af kursisterne på vores korte kurser er kvinder over 50 år 

- kun 4-5% af unge med anden etnisk baggrund, tager på højskole, selvom de udgør 11% af alle unge  

Men der er også ting vi nu ved, der ville overraske  

- eleverne på vores lange kurser er IKKE særligt privilegerede, de er helt almindelige middelklasse unge 

- men vi kan også se, at andelen af unge med anden etnisk baggrund er svagt faldende – og ikke, som man 

måske kunne have håbet, stigende. 

- 86% af alle eleverne på lange kurser uddanner sig efter højskoleopholdet 

- heraf gennemfører en markant stor andel – 19,6% af eleverne fra vores lange kurser, en uddannelse 

indenfor social- og sundhedsområdet, efter højskoleopholdet. 
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Det er vist præcis de ”velfærds-uddannede-unge” der i disse år er så stor mangel på…. Personligt er jeg 

utroligt stolt af, at vi ikke bare læner os selvtilfredse tilbage, i en tid hvor elevtallene på vores skoler når nye 

højder. Men at vi husker at vores opdrag er meget større end at sælge billetter. 

Vi glæder os til, sammen med jer – at lægge ambitionsniveauet for denne indsats.  

 

Højskolernes bæredygtighed 

Der er mange, der gerne vil regulere Højskolerne.  

Trangen til at ”normalisere” højskolen og gøre vores skoleform mere ligesom alt andet, vi kender, er måske 

forståelig. Og jeg ved, at vi i forsamlingen her har forskellige holdninger til, hvor vi skal tilpasse os til 

samfundet omkring os, og hvor en tilpasning ville gøre vold på skoleformens DNA. Uanset hvor man står, 

fortjener trangen varsomhed. 

Bopælspligt 

Igennem hele skoleformens historie har det at BO sammen, været et særkende for højskolerne. Og ingen 

sår tvivl om værdien i det fælles måltid eller den sene kop kaffe, hvor det nære, det eksistentielle, 

verdenssituationen, og alt det livet handler om fylder elever, lærer eller forstander imellem.  

Nogle af jer har igennem længere tid opfordret til at stramme lovgivningens krav om antallet af 

embedsboliger og bestemmelserne om, hvem der bor og lever i dem. Andre af jer har opfordret til, at vi 

arbejder for at afskaffe eller lempe den lovgivning, vi har nu. 

Som forening har vi arbejdet på det mandat, vi fik af forsamlingen her på årsmødet i 2018. 

Vi har således hverken søgt lovgivningen strammet eller lempet. Men derimod brugt kræfterne på at 

identificere og nedbringe de forhindringer, der er ved at bo på højskolerne. Og hvordan vi kan stimulere og 

øge motivationen og muligheden. Vi har udsendt en undersøgelse. Jeg kan give jer foreløbige tal, og jeg 

glæder mig til at tale mere med jer om den. 58 % af alle højskolelærere bor i gå- eller cykelafstand fra deres 

højskole. 32 % af dem, der ikke bor på skolerne, ville gerne. Dét, der forhindrer dem i det, er at der ikke er 

ledige boliger. Det er interessante tal. 

Det bæredygtige højskoleliv. 

I Højskolebladets 5. nummer skrev højskolelærer Kasper Winther en afskeds-kærlighedserklæring til 

Højskolen. Den var både varm og kritisk og mindede os nok engang om, at et højskolevirke kan være svært 

at balancere.  

For når vi arbejder med ild, hjerte og en kæmpe ambition om at forvalte elevernes ophold godt og ruste 

dem som mennesker i en kompleks verden, så fylder det tankerne tidligt og sent. Og det er svært at afgøre 

hvornår, vi har gjort ”nok”. Hvornår vi med god samvittighed kan lægge vores virke til side. Hvornår vi kan 

lade op og tænke nyt. 

Også her er der på den ene side de af jer, som gerne vil have mere klarhed og præcisering af, hvad der 

forventes, og hvornår opgave er løst. Og på den anden side er der de af jer, der mener, at vi skal være 

varsomme med, som tidligere forstander for Testrup Jørgen Carlsen udtrykte det ”at lukke fanden ind”, i 

hans beskrivelse af ønsket om timetælling. 

Det er længe siden, at Thor Wests højskolelærerkontrakt krævede, at han skulle undervise i 32 uger om 

året, og være til rådighed for 1 uges fælles forberedelse. Det var intense 32 uger. Måske også mere intense 

end de undervisningsuger, vi kender i skoleformen i dag. Men de gav samtidig plads til 19 ugers fordybelse, 
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udvikling af fag og af undervisningsmateriale. Det gav tid til at skrive, at deltage i debatten eller bidrage i 

det samfund. højskolerne var omgivet af.  

Et højskolevirke ER i sin natur grænseløst. Vi har antennerne ude. Vi får inspiration til morgensamlinger, 

undervisning og debatter, når vi læser bøger, hører nyheder, ser film, hører musik, følger debatter, ser på 

kunst, og når vi engagerer os i den verden, der er vores egen. Kanalen er sjældent helt lukket. Uanset hvor 

vi bor og sover. 

Jeg ved, at jeg ikke er den eneste, der kender fornemmelsen af at vinke et hold elever farvel før frokost for 

at modtage et nyt hold sidst på dagen, samme dag. Og selvom de fleste højskoler har forpligtet os på FFDs 

Charter for undervisningstid, og vi VED, at det kan holde undervisningstimetallet rimeligt og samtidig sikre, 

at man som elev på højskole netop møder de samme lærere i samværet, som de møder i undervisningen – 

så kommer vi ikke udenom, at Thors 32 uger fra 1980 er blevet til 42 uger i mellemtiden…. 

Jeg ELSKER ilden, hjertet, optagetheden af vores højskolevirke, og hvad det betyder for den enkelte elev, og 

for det samfund, vi alle er en del af. Men præcis den kærlighed forpligter os også på at sikre, at 

højskolevirket ikke bare beholder sin egenart ved at sikre koblingen mellem undervisning og samvær, men 

at det også er bæredygtigt for alle de fantastisk dygtige ildsjæle, der lægger deres liv her.   

Det skal vi arbejde med sammen. Vi inviterer til medlemsmøde den 20. Januar 2022, der skal handle om 

det. 

Afslutning 

Om lidt vil jeg bede Elsebeth introducere den strategiplan, vi gerne vil arbejde efter at realisere i de 

kommende år.  

Den tager sit afsæt i vekselvirkningen imellem højskolernes kerneopgave og samfundets udvikling – med de 

højskoleelever, hvis myndighed og styrke vi vil møde med livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk 

dannelse – som omdrejningspunkt.  

Vi har lagt fremlæggelsen af strategiplanen i forlængelse af min beretning her, ikke fordi strategiplanen 

formelt skal godkendes, som min beretning skal, men fordi vi gerne vil drøfte ambitionerne for 

skoleformens arbejde med jer samlet. Så I har mulighed for at kommentere både på analysen, ambitionen 

og handlingerne. 

Drøftelsen vil ske i to dele. Først i mindre grupper, så mange kommer til orde, og I har mulighed for at lade 

jer inspirere af hinanden. Derefter har vi en samlet drøftelse i plenum, som vil danne fundamentet for FFDs 

arbejde og prioriteringer og dermed de muligheder og præmisser, vi kan understøtte Højskolernes kerne 

med. Den forskel, I gør hver eneste dag på hver jeres højskoler. Det glæder vi os til. 

___ 

Jeg tror ikke, at jeg er ene om indimellem at føle mig overvældet af de gigantiske samfundsudfordringer, 

jeg har talt om i min beretning i dag. For vi ved, hvor afgørende for fremtidens generationer det bliver, hvor 

godt vi lykkes med dem.  

Hvilken forskel kan 73 biotoper af livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse gøre i 

udfordringer af så gigantiske proportioner? 

Vi højskolefolk i dag er ikke som skoleformens tidlige fyrtårne, der doserede af deres visdom til en mindre 

vidende befolkning fra en ophøjet position af viden.  
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Men måske kan vi, sammen med andre ildsjæle i samfundet, være præcis det, som de gigantiske 

udfordringer, vi er omgivet af i dag, har brug for. 

Et Fyrtøj  

- som tænder gnister af HÅB hos vores højskolelever 

- som lægger rum og frihed til de eksperimentarier, vi skal hente fremtidens svar i 

- som bygger bro over den splittelse, som nogle dyrker kynisk 

- som stædigt holder fast i, at mennesket hverken magter eller tør drømme, handle eller tage 

ansvaret som FOLK på os, hvis ikke vi grundlæggende tror på, at vi HAR en rolle, og at vi kan bidrage 

betydningsfuldt til at forme fremtiden. 

Tak for hvert eneste af jeres bidrag. I er uundværlige. Tak for ordet.” 

 

Punkt 4 - Fremlæggelse af handlingsplan 

Handlingsplanen kan findes her: https://ffd.dk/om-foreningen/strategi/ffd-strategiplan, og refereres ikke i 

detaljer herunder. 

Sekretariatsleder v. FFD Elsebeth Gerner Nielsen  

Præsenterer strategiplanen, som er en omsætning af foreningens strategi, og hvordan den realiseres i de 

kommende år gennem konkrete handlinger. Sekretariatet og fagudvalgene har foreslået handlinger med 

fokus på at opnå målene i 2022. De prioriterede mål og delmål i strategiplanen, udspringer af en analyse af 

foreningens strategi, og hvad der allerede er opnået og det, der ønskes mere af. Strategien er forlænget fra 

en 5-årig periode til en 7-årig periode, der udløber i 2024, da det er en fyldig strategi med meget stof, som 

også har været begrænset af corona. De to første mål, højskolebevægelsens økonomi og den demokratiske 

samtale, som står beskrevet i årsmødehæftet, bliver gennemgået.  

Forstander på Brandbjerg Højskole og næstformand i bestyrelsen, Simon Lægsgaard 

Fremlægger det tredje mål i strategiplanen, som omhandler højskolernes bæredygtighedsindsats. Han 

lægger bl.a. vægt på højskolernes mulighed for at skabe et poetisk rum for håb og handling og et ønske om 

at konkretisere højskolernes bæredygtige praksis og få et sprog for, hvad dette indebærer. 

Forstander på Rønde Højskole, Birgit Fuglsbjerg 

Det fjerde og sidste mål, der omhandler højskolens målgrupper og indsatsen ”En højskole for flere” 

fremlægges. Mangfoldighedsaspektet omhandler ikke blot målgrupper på højskolen, men også 

mangfoldigheden af højskoler. Der bliver præsenteret en tanke om at samle højskolerne i et arbejde med at 

udvikle et socialt charter. En kraft i at alle højskolerne arbejde med dette på hver sin måde og styrke, som 

dermed kan bidrage til at tilbyde højskolerne til flere. 

Søren Sinnbeck, forstander på Rønde Efterskole og tidligere bestyrelsesmedlem i FFD, samler op på 

præsentationen og bemærker, at man fra bestyrelsens side ønsker at kvalificere debatten om 

strategiplanen gennem gruppedrøftelser i tre spor: bæredygtighed, demokrati og en højskole for flere – og 

muligheden andre temaer – lige efter frokosten. 

FROKOST 

https://ffd.dk/om-foreningen/strategi/ffd-strategiplan
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Gruppedrøftelse af beretning og handlingsplan  
 

Debat på baggrund af gruppedrøftelse 

Clara fra Krogerup Højskole om ”En højskole for flere”  

Takker for de gode samtaler ved bordet. Vil gerne bakke op om bestyrelsens strategiarbejde, men ønsker at 

der bliver tilføjet endnu et mål. Mangfoldighed kan omhandle mange aspekter, men højskoleverdenen har 

et stort potentiale i at deltage i integrationsdebatten. Flere skoler har allerede projekter, men som 

højskoler ville vi stå stærkere, hvis vi gik ind i arbejdet som en samlet bevægelse. Er i kontakt med Jakob 

Mark (SF) om mulighederne for bred politisk opbakning til en ordning og muligheden for højskoleophold og 

herigennem adgangen til, hvordan man skal være borger i det danske samfund, men ønsker at høre de 

forskellige argumenter imod at gå ind i dette arbejde. 

 

Sascha Qvortrup fra Musik- og Teaterhøjskolen om ”En højskole for flere” 

Fokus fra gruppedrøftelsen har været at lave nogle praktikforløb for højskolefjerne målgrupper, så man ikke 

altid inviterer de samme mennesker ind. Faget ”det lille jordbrug” på Jyderup Højskole fremhæves som et 

godt eksempel. Kendskabet skal være der. Højskolerne må erkende, at de taler et sprog, der er tilgængeligt 

for dem selv. Fokus på ikke at finde problemer til en dagsorden i dag, men også problemer af i morgen. En 

dagsorden, der passer til den virkelighed, der møder os i morgen. 

 

Søren Launbjerg, Den Internationale Højskole, vedrørende ”En højskole for flere” 

Højskolen er fritaget fra lovkravet om, at 50 % skal være danske elever. Skolen har en bekymring i forhold 

til deres elevsammensætning, fordi det er en bestemt gruppe lande, der søger højskolen: Norge, Japan, 

Belgien, Tyskland, Island og USA, vestlige lande med en stærk økonomi. Foreningen opfordres til at drøfte, 

optagelse af internationale elever og ideen med at optage et bestemt antal pr. land, så man kunne sikre 

mangfoldigheden og gøre hele verden nærværende på sin højskole. Der er ikke udviklingslande 

repræsenteret, da der skal følge en egenbetaling med, som flere ikke har. På IPC har man en støtteforening, 

hvor man kan søge stipendiater, en idé til hvordan man kunne brede indsatsen ud. 

 

Ditte Thomassen, Grundtvigs Højskole, vedrørende ”En højskole for flere” 

Supplerer den tidligere kommentar ang. flygtninge på højskole og fremhæver, at mange højskoler tog vare 

på flygtningeudfordringerne i sin tid og indgik et godt samarbejde med kommunerne. Ditte Thomassen har 

holdt oplæg for kommuner i samarbejde med FFD om muligheden for at sende flygtninge på højskole og 

præsenteret konkrete elementer af en højskoledag og fokus på danskkundskaber mv. Sagsbehandlere var 

lydhøre og havde selv erfaringer med de gode effekter af et højskoleophold for denne målgruppe. 

Umiddelbart derefter meldte ministeriet dog ud, at prioriteringen omkring flygtninge nu var ændret til, at 

job kom før bolig og uddannelse til sidst. Det er et politisk spørgsmål, og ikke noget kommunerne kan løfte, 

som det ser ud nu. Foreningen har dukket hovedet for debatten, men der bør åbnes op for debatten igen. 

Den velvilje, der er for højskolerne politisk, betyder også, at man godt ville kunne se fordelene i 

højskoleophold for nye, mulige samfundsborgere. De enkelte højskoler kan ikke gøre det alene, det skal 

gøres i flok. 
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Simon Lægsgaard, forstander, Brandbjerg Højskole, vedrørende ”En højskole for flere” 

Tre Højskoler i trekantområdet – Snoghøj, Uldum og Brandbjerg – har fået en henvendelse om FGU-

samarbejde. En udfordring er, at der er meget få elever på FGU-skolerne, der har mulighed for at komme 

på højskole. Mange FGU-skoler er ikke opmærksomme på muligheden for et højskoleophold i forbindelse 

med EGU. Opfordrer til at kontakte FGU-skoler for at gøre opmærksom på muligheden for et samarbejde.  

 

Morten Nielsen, højskolelærer, Kalø Højskole, vedrørende bæredygtighed 

Ytrer et ønske om at lave et endnu større, fælles mål omkring bæredygtighed på tværs af højskoler. Det 

kunne være på mange områder bl.a. energibesparelser. 

 

Simon Langkjær, højskolelærer, Rødding Højskole, vedrørende demokrati 

Retter kritik mod strategiplanens del om demokrati og pointerer, at han som politiklærer underviser 

eleverne i, at politik ikke er noget, man bør og skal - det er en praksis. Ytrer et ønske om at have 

demokratilaboratorier, ligesom der er nævnt i strategiplanen omkring bæredygtighed. Eleverne mangler 

ikke velvilje til at engagere sig i demokratiet. Den demokratiske velvillighed er stor, men hvordan 

kanaliserer man den velvillighed ind i institutioner? Det kunne man implementere i sit bagland og lave en 

åben invitation til det omkringliggende samfund for at diskutere, hvad god højskole er. Og hvad der skal til, 

for at man vælger at komme på den enkelte højskole. Debat er vigtigt – det taler vi meget om, men hvad 

sker der efter debatten? Er der rent faktisk blevet besluttet noget? Det vil have en konkret effekt på 

højskolerne, at lokalområdet inviteres ind og involveres i processerne, hvor eleverne med fordel kan 

inddrages. 

 

Mads Rykind, forstander, Rødding Højskole 

Retter en stor tak til Huset og FFD’s bestyrelse for en kæmpe indsats under coronakrisen. For god 

rådgivning og for at sikre en god kompensationsordning, så højskolerne kom helskindet ud på den anden 

side af nedlukningen. Fremhæver at han sammen med Erik Lindsø rejste en debat om bopælstilknytning for 

lærere. Der blev stillet resolutionsforslag, som blev nedstemt, om at højskolens forstandere skulle bo på 

skolerne, og der skulle være tre boliger til rådighed fremfor to. I handlingsplanen fremgik det, at man ville 

afdække incitamenterne til at bo på skolerne jf. strategien, men han oplever, at der er sket meget lidt de 

sidste tre år. Udtrykker stor forståelse for fokus på coronakrisen, men fremhæver at højskoler er mere end 

form og rammer - de er også indhold. Her udgør bopælstilknytning højskolens DNA. To spørgsmål stilles: 1) 

Hvad er der kommet ud af den afdækning, som vi er blevet stillet i udsigt siden 2018? 2) Hvilke konkrete 

initiativer har FFD taget for at sikre og fremme bopælstilknytning? 

 

Stig Skov Mortensen, viceforstander, Den rytmiske højskole 

Fremhæver at det forekommer uklart, hvad nulpunktet er for de fireårige hovedmål i strategiplanen er. 

Udtrykker en bekymring for måden at stille foreningens arbejde op i en bindende struktur på enkelte ting, 

som ikke leder til åbne spørgsmål. Måske ikke alle kan se sig i arbejdet. Indsatsområderne er gode, men sår 

tvivl om, om de er de rette, og hvor meget vægt, de bliver tillagt over en årrække. Hvilken betydning har 

det for de frie pædagogiske fortolkningsmuligheder? 

 

Ole Toftdahl, forstander, Ry Højskole 

Fortæller om en tidligere elev, en præst, der optræder fordømmende over for folk, der mangler ånd, 
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underforstået, at præsten selv besidder ånd, har læst tysk filosofi, og besidder evnen til at fortælle, 

hvorvidt andre besidder det eller ej. Overvejelse omkring hvor bevægelsen selv stiller sig, og om der er 

mere ånd over Kierkegaard end til en rockkoncert - et folkelighedsproblem i bevægelsen adresseres. 

Påpeger at kampagnen og sloganet ”Samfundet ville ikke være det samme uden højskoleånd” er noget 

vrøvl, for hvad er højskoleånd? Stil eller ånd? Tilslutter sig rosen til bestyrelsens arbejde under 

coronakrisen, herunder også Åndline foredrag. Der var ikke noget galt med indslagene, men begrebet 

”åndline” var problematisk, og forestillingen om, at man selv tænder for ånden. Går imod forestillingen om, 

hvad der foregår på en højskole og tanken om at ville beånde nogen. Udsagnet er ekskluderende i den PR-

kampagne, der mangler respekt og ydmyghed. 

 

Kenneth Degnbol, forstander, Kalø højskole 

Takker sekretariatet og bestyrelsen for råd og vejledning i det daglige, som er helt utrolig vigtigt, når man er 

ny. Især når man er en lille højskole, der mangler elever. Giver tilskyndelse af, at foreningen holder fast i 

det. Ønsker hjælp til helt konkret rekruttering af elever i udlandet – det er der brug for. 

 

Kristian Kirk, højskolelærer, Hadsten Højskole 

Overvejer hvad FFD som paraplyorganisation skal være – foreningen skal skabe rammerne for at lave god 

højskole. Fremsætter en kritik af de rammer og mål, der er definerende, f.eks. seksuel dannelse og 

bæredygtighed. Ikke fordi de ikke er vigtige emner, men det er den forkerte måde at gøre det på. 

Fremhæver eksempel om faglig inspiration og præsentation af et fag på Lærerkonferencen for par år siden, 

som meget inspirerende og konkret gav lyst til at lave et tilsvarende fag på egen højskole. Problematisk at 

man oppefra bestemmer, hvad skolerne skal beskæftige sig med – det er abstrakt, fortolkningerne bliver 

mange. Imod top down-modellen og synes, at man skal beskæftige sig med det, man finder vigtigt. Det vil 

smitte helt af sig selv. 

 

Poul-Erik Damgaard formand for bestyrelsen i Livstilshøjskolen i Gudum 

 Takker FFD og bemærker, at højskolen har været nede men nu er i vandet igen. Fremhæver overvejelser i 

forhold til ansættelse af ny forstander. Bestyrelsen valgte den bedste kandidat, der havde en stor familie 

med og dermed ikke kunne bebo skolens forstanderbolig på 125 km2. Det bliver fremhævet, at det er fint, 

at der er bopælspligt, hvor der er behov for det, men at højskolerne er forskellige. Opfordrer til at tale om 

hjemlighed i stedet og arbejde for at have frihed til at lave højskole – i stedet for at skulle lukke nogen, fordi 

man ikke kan leve op til bestemte krav. 

  

Mads Rykind, forstander på Rødding Højskole 

Ift. Begrebet højskoleånd: jeg synes det er et fornuftigt payoff, som foreningen har taget til sig. Ingen kan 

give en præcis definition af, hvad en højskole er. Det er det, vi udtrykker med ÅND. Det er et billede på det, 

der samler os. Hvad er det, der gør os til danskere? Der er flere markører: Madvaner, bopæl, sproget mv. 

Men man kan ikke definere det, for det er lige som ånd. Det er svært at pege på, men vi ved, at det er noget 

særligt. Sådan er det også med højskoler. Vi ved, at vi er noget særligt i forhold til andre skole- og 

uddannelsesinstitutioner. 

 

Lisbeth Trinskjær kommenterer på salens spørgsmål og kommentarer: 
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Rådgivning 

Kan klart afvise, at der sættes færre kræfter af til rådgivning. Det prioriteres tværtimod højere. Ift. 

rekruttering af internationale elever: Et initiativ er under opsejling. En samlet rekruttering. 

Bopæl 

Bestyrelse står fast på gerne at ville fastholde den lovgivning, der er. Alt er i øjnene, der ser, og det har fyldt 

meget i bestyrelsens arbejde. Både i økonomiudvalget og med styrelsen. Skal man opgive sin bolig for at bo 

på skolen? Må man have to boliger? Det er noget af det, der arbejdes på. Hvordan kan antallet af boliger på 

skolerne øges? Jf. undersøgelsen er der behov for flere boliger. 

Bottom-up 

Ift. bottom up: Bestyrelsen har søgt at øge gennemsigtigheden, så det er tydeligt, hvordan vores fælles 

ressourcer prioriteres. De prioriterede indsatsområder er samlet op fra møder med højskolepraktikere mv, 

så målet har i høj grad været bottom-up. 

Strategiplanens struktur 

Det er en smagssag. Ambitionen er at skabe muligheder for skolernes arbejde.  

Ånd 

Diskussionen om ånd kræver en større debat, som formanden mener skal tages i fællesskab, hvor alle kan 

være med.  

Flygtninge/indvandrere 

Opråbet omkring flygtninge og indvandrere og ønsket om at gøre mere er gået højt og tydeligt igennem, og 

bestyrelsen vil se nærmere på emnet.  

Demokrati 

Demokratilaboratorierne og samarbejde er en god idé. Kan blive et forum, hvor der kan diskuteres praksis 

med hinanden. 

Bæredygtighed 

Noterer ønsket om flere fælles mål som bevægelse i bæredygtighedsarbejdet 

 

Beretningen sendes til afstemning, og det konstateres, at beretningen er godkendt. 

 

Punkt 3 – Foreningens reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Elsebeth Gerner Nielsen, generalsekretær FFD, fremlægger det reviderede regnskab.  

Salget af den nye sangbog overgik alle forventninger, som kan ses i det store overskud i regnskabet. 2020 

har været et usædvanligt år. Kontingentet er større end budgetteret, da vi har fået flere årselever og flere 

skoler. Ved renter og kursreguleringer har vi haft et væsentligt tab, da indtægter på aktier er faldet. 

Forlaget slog alle rekorder i 2020. Overskuddet er den afgørende forklaring på det gode resultat. Der har 

været en omrokering i sekretariatet, da der blev rykket et årsværk fra udvikling og kommunikation ind i 

rådgivningen for at understøtte skolernes behov. Grunden til, at vi bad jer om forudbetalt kontingent, var, 

at vi ikke vidste, om der var likviditet nok, så i stedet for at skulle have en kassekredit eller optage lån, så 

forudbetalte I kontingent. Konklusionen er, at det har været et godt år. 
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Jakob Mejlhede, forstander, Grundtvigs Højskole, bestyrelsesmedlem i FFD 

Overskud disponeres på følgende måde: Med så stort et overskud, er der grundlag for at overveje, hvordan 

det skal disponeres. I gode tider konsoliderer man sig. Især når det ikke er betinget af øget kontingent. Ud 

af overskuddet på 10 mio. kr., bliver 2 mio. lagt til egenkapital og 8 mio. til frie reserver. Det giver mulighed 

for at lave særlige indsatsområder, som foreningen finder relevante. Fx til PR, da man ved, at 

elevårgangene falder. Der kan blive brug for en ekstra indsats omkring rekruttering. Bestyrelsen har fået 

udarbejdet et revisornotat, der vurderer at foreningen bør have en soliditetsgrad på 30-35. I 2019 var 

soliditetsgraden omkring 20. Nu er den på 27 - måske lidt højere. 

Kommentarer fra salen 

Jakob Kjærsgaard, forstander, Hadsten højskole 

Kvitterer huset og bestyrelsen for indsatsen under corona. Stiller spørgsmål ved det fine regnskab: Uanset 

om det er frie midler eller ej, er der en egenkapital på 16 mio. Kr. Mener pengene er bedst ude på skolerne 

og henviser til, om kontingentet måske skulle sættes ned. Det ville være rimeligt. Højskole drives bedst ude 

på højskolerne. Det betyder ikke, at sekretariatets rolle er ligegyldig. Stiller spørgsmål til prisstigning på 

sangbøger. Påpeger at det især er højskolerne og deres elever, der køber dem. Det er dyrt i forvejen for 

unge at tage på højskole. Og for skolerne er det en form for kontingentstigning. 

Ift. at kunne bruge pengene til særlige indsatser, stiller han spørgsmål til, om det så huset, der skal til at 

lave højskole? 8 mio. Kr. i frie midler er større end den egenkapital, vi har haft til dato. 

Ift. kommunikation: Højskolerne kan ramme en bølgedal. Derfor kommunikation essentielt, og det undrer, 

at der er budgetteret med 1 mio. lavere. 

 

Kommentar fra Lisbeth Trinskjær:  

Der er mange andre, der køber sangbøger. Og ift. sangbogens økonomi: Det kræver kapital/likviditet at 

have den. Det er helt vildt at få en indtjening på 10 mio. kr. Den kommer ikke lige igen sådan umiddelbart. 

De penge skal investeres. Midlerne er ikke frit til rådighed for sekretariatet. Det afviser hun. Det samme 

gælder for bestyrelsen. Pengene puttes i en boks, så de er lagt til side til, hvis der kommer en 

udfordring/krise. Midlerne skal investeres i ideelle formål. Det her mener bestyrelsen er den rette vej.  

 

Jakob Kjærsgaard, forstander, Hadsten Højskole 

Synes fortsat, det er en voldsom prisstigning. Det ser ikke godt ud, at man hæver prisen, når bogen giver så 

stort overskud. Så er den ikke på samme måde tilgængelig for alle. 

Simon Langkjær, højskolelærer, Rødding Højskole 

Hvordan skal man forstå de frie midler, der bliver hensat? Hvor bliver de hensat til? Hvem har råderet over 

dem? 

Jakob Mejlhede, forstander på Grundtvigs Højskole 

Midlerne står trygt og godt i højskolesangbøger 

Elsebeth Gerner Nielsen, generalsekretær, FFD 

1. og 2. oplag har krævet 24 mio. Kr. Da arbejdet startede var egenkapitalen på 5 mio. Kr. Hvis foreningen 

ikke selv har midler til næste oplag, skal der lånes udefra. 

Merete Østergaard: 

Så må vi jo bare håbe, at det lager ikke brænder. 
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Punkt 5 – Indkomne forslag 

Udgår - ingen forslag 

 

Punkt 6 - Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af medlemskontingent og 

skolekontingent 

Jakob Mejlhede, forstander, Grundtvigs Højskole, bestyrelsesmedlem i FFD 

jeg skal præsentere budgetforslag til 2022: 

Både nuværende og tidligere revisor har noteret, at vi har en svært overskuelig  

Nu opdeles løn efter funktion. Af gennemskuelighedshensyn, har vi formuleret noter til de forskellige 

punkter- Vi budgetterer med et underskud på 773.000.  

Indtægter: der er forudsætninger: kontingentet holdes i ro. Derudover er det beregnet ud fra det senest 

kendte årselevtal til at en forventet stigning på 1%. Forlagsvirksomhed budgetterer vi med 3,1 mio kr. 

Bestyrelsen har godkendt, at der bruges et ekstra årsværk ift. rådgivning. Også i lyset af corona. Tidligere 

var rådgivningen også større hentet ind fra andre afdelinger, selvom de blev brugt på rådgivning. Ift 

besparelse i kommunikation, er der tale om en flytning af forskellige indsatser. Fx er folkemødet flyttet ned 

under indsatsområdet omkring demokrati.  

Usikkerheder: vi ved ikke, hvordan det vil gå med højskolesangbogen. Er bølgen ved at klinge af? Lige nu er 

bestyrelsens bedste bud, at det går bedre end budgetteret. 

Forslag er at kontingenter fastholdes. 

 

Kommentar fra forstander Jakob Kjærsgaard, Hadsten Højskole 

Prioriteret ønske: Der skal overhovedet ikke spares på kommunikationen nu. Anden prioriteten er, om 

kontingentet skal fortsætte med de frie midler, vi har til rådighed. 

 

Punkt 7 – Vedtagelse af budget 

Der stemmes, om kontingentet kan godkendes. 

Både skolemedlemmer og personlige medlemmer godkender. 

Der stemmes, om budget kan godkendes. Budgettet godkendes også. 

 

Punkt 8 – Valg af formand (Ikke på valg i år) 

Lisbeth Trinskjær fortsætter som formand 

 

Punkt 9 – Valg af bestyrelsesmedlemmer, der vælges af skolerepræsentanter 
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Kandidater præsenterer sig selv. 

 

Jakob Mejlhede, forstander, Grundtvigs Højskole 

Genopstiller til bestyrelsen. Lægger vægt på sin erfaring med bestyrelsesarbejdet indtil nu. 

 

Jonas Borsøe, højskolelærer, Viborg Idrætshøjskole 

Har undervist i 10 år. Valgslogan: FFD’s bestyrelse ville ikke være det samme uden højskolelærere. Har et 

ønske om, at elevperspektivet kommer i centrum. Der skal tænkes mere på eleverne og mindre på 

økonomi. Medlem af pædagogisk udvalg i nogle år. 

 

Sascha Qvortrup, Musik- og Teaterhøjskolen:  

Drevet af en hermeneutisk læsning af højskolebevægelsen. Hvad var vores oprindelige kerneopgave? Vi vil 

noget med nogen, men hvad er det, det er? Vi skal være en større stemme i samfundsdebatten. Vi skal 

være et frirum fra debatten på sociale medier. En stemme til en bevægelse, der ikke er bange for at 

diskutere det, vi er rundet af.   

 

Kirsten Ida Enemark, viceforstander, Roskilde Festival Højskole 

Repræsentant for nye højskoler og har selv været med til at opstarte en højskole. Repræsentant for noget 

ungt. Vil være ekstra opmærksom på den blinde vinkel i bevægelsen, der kan opstå efter mange år. 

 

Julie Hauge, viceforstander, Gerlev Idrætshøjskole 

Har været i højskolebevægelsen i over 20 år og brænder for eleverne på både lange og korte kurser. Er vild 

med, at højskolerne favner befolkningen lidt bredere. Har et bredt kendskab til højskolen og højskolens 

roller. Er optaget af hovedsigtet og traditionen og ønsker at bidrage til hele højskolebevægelsen og ikke kun 

egen højskole. 

 

Helle Ehlers, forretningsfører, Testrup Højskole 

Sammenligner sig selv med basisindsatsen i huset. Hun er en del af basisindsatsen på højskolen. Jeg læser 

lovtekster, ferielovgivning, GDPR mv. Slår et slag for mangfoldighed – også i bestyrelsen og de 

medarbejdergrupper/fagligheder, der repræsenteres. 

 

Ole Andreesen, højskolelærer, Askov højskole:  

Har set, hvor vigtigt det er, at bestyrelsen ikke lader sig slå omkuld og holder øjnene på bolden: Højskolen. 

Har været inde over arbejdet med mangfoldighedspuljen. Der er også brug for mangfoldighed og diversitet 

i bestyrelsen. Vil have fokus på højskolen fra et lærerperspektiv. 

 

Stemmetællere (Lars Olesen, Jasper Gramkow Mortensen, Oure Højskole, Thor West, Søren Børsting, mfl.) 

varetager indsamling og optælling af stemmesedler. 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer valgt af skolerepræsentanter: 

Jakob Mejlhede er valgt 

Kirsten Ida Enemark er valgt 
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Punkt 10 – valg af bestyrelsesmedlemmer, der vælges af personlige medlemmer 

Valg af bestyrelsesmedlemmer, valgt af personlige repræsentanter: 

Helle Ehlers er valgt 

Jonas Borsøe Christensen er valgt 

 

Korte hilsner under stemmetællingen 

Lars Thorkild Bjørn, Højskolehistorisk forening 

Har netop afleveret en hel del materiale til højskolearkivet. Rigsarkivet har reklamehistorie fra 1960 – 2000. 

Forskellige arkiver, bl.a. tre store kasser fra Kolding Højskole og 350 store udklipsbøger med 

presseudtalelser indsamlet 1950 - 1989. Opfordrer til at gemme ting på skolen, erindringer, så det kan 

arkiveres, ellers kan det afleveres det til det lokale arkiv. Sætter pris på samarbejdet med Højskolebladet og 

FFD. Mange højskoler eksisterer ikke længere, men det ville være synd, hvis højskolehistorien blev tabt. 

Opfordrer til at undersøge lokalområdet for højskoler, der er lukket og har et muligt arkiv. Tillykke med det, 

I laver hver dag på jeres højskole. 

 

Per Nylykke, afgående kontorchef, Kulturministeriet 

 Takker for ordet, har været chef for området i 8-9 år. I dag er det sidste dag i jobbet. Takker skolerne for 

varm velkomst i årernes løb, tak til foreningen og Lisbeth. En ihærdig forening med mange weekendopkald, 

fordi skolerne brænder for sagen. God ånd trods uenigheder. Efter midnat er jeg ikke længere 

embedsmand og kan tale frit. 

 

Torben Vind, formand for Efterskoleforeningen 

 Takker for muligheden for at være med. Kommer med en undskyldning, en oplysning og en anerkendelse.  

Undskyldningen går på, at Efterskolerne ikke nævnte, at de købte sangbøger. Oplysningen: I 1966 indførte 

man afgangsprøve på efterskolen og distancerede sig fra de frie skoler. Nu begynder 10. klasser at gå den 

anden vej og bliver prøvefri – men uden at have karakter af ungdomshøjskole. Og det skal der arbejdes 

med, bl.a. UBAK. Anerkender og takker for at have fokus på andet end kerneopgaven, cirklen udenfor. På 

folkeånd, folkeoplysning. Friskolerne lavede en kronik om hjemsendelse af syrere, eller en indblanding i 

ungdommens folkesundhed. Fokus på en omverdenens opfattelse af, at de frie skoler ikke må forholde sig. 

Ønsker at være med til at blande sig i flok i den folkelige oplysning. 

 

Peter Bendix, formand for Dansk Firskoleforening 

Friskolerne: Vores opgave er at være alternativet/oppositionen, så det er rart at være menneske i vores 

samfund og i vores demokrati. Jeg lytter til ministeren, der siger, hun følte sig fri på en højskole. Det må 

man ikke kun opleve på en højskole. Jeg ønsker jer en god aften. 

 

Rasmus Kolby, Forstander på Den frie Lærerskole 

Bringer en hilsen fra Lærerskolen men ikke mindst fra skolens 300 studerende, der har til opgave at 

varetage det, vi har til fælles. Det vil de udfolde på efterskoler, friskoler og højskoler. Vil holde højskolerne 

op på alt det, de frie skoler kan bibringe hinanden. 

 

Sigrid Dahl, højskolelærer, Krogerup højskole 




