
De frie skolers fællessangsprojekt



• Velkommen

• Hvem er vi? Hvem er I?

• Gennemgang af SySpSn rammesætning

• Sparring i break-out rooms

• Kommunikation

• Spørgsmål

• Tak for i dag

Dagsorden 12. januar 2022



Hvem er vi?

Rasmus Skov Borring
Projektleder

Anne Bøgeholm Mikkelsen
Koordinering og 
kommunikation

Marie B. Nygaard
Arrangementskalender 
og afrapportering



Det Danmark, 
der synger sammen, 

hører sammen



• Aalborg Sportshøjskole
• Aarhus Efterskole
• BGI Akademiet
• Boddum-Ydby Friskole
• Bornholms Højskole
• Brandbjerg Højskole
• Broby Friskole
• Dejbjerglund Efterskole
• Den Rytmiske Højskole
• Den Skandinaviske
• Designhøjskole
• Efterskolen Smededal
• Egmont Højskolen
• Egå Ungdoms-Højskole
• Frijsenborg Efterskole
• Gerlev Idrætshøjskole
• Gram Højskole
• Grejs Friskole
• Grundtvigs Højskole
• Gymnastikhøjskolen i Ollerup
• Hestlund Efterskole
• Hobro Friskole

• Holstebro Friskole
• Højskolen Mors
• Højskolen Skærgården
• Idrætshøjskolen Bosei
• Idrætshøjskolen Sønderborg
• Idrætshøjskolen Aarhus
• Jyderup Højskole
• Kalø Højskole
• Ladelund Efterskole
• Langelands Efterskole
• Liselund Højskole
• Livsstilshøjskolen Gudum
• Lunderskov Efterskole
• MammenFri Skole
• Mejls-Orten-Tinghøj Friskole
• Mellerup Friskole
• Musikefterskolen i Humble
• Nordfyns Højskole
• Nørgaards Højskole
• Odder Højskole
• Regnbueskolen
• Ryslinge Højskole

• Rødding Højskole
• Rønde Højskole
• Scenekunsthøjskolen Snoghøj
• Skanderup Efterskole
• Skibelund Gymnastik-

& Idrætsefterskole
• Skørbæk-Ejdrup Friskole
• Stepping Friskole
• Suhrs Højskole
• Sundeved Efterskole
• Sæby Friskole
• Thorsgaard Efterskole
• Tommerup Efterskole
• Uldum Højskole
• Vedersø Idrætsefterskole & The International
• Vejle Idrætshøjskole
• VerdensBørn Grundskole
• Vestjyllands Højskole
• Viborg Idrætshøjskole
• Vilsted Friskole
• Vordingborg Fri Fagskole
• Vrå Højskole





• De frie skoler inviterer indenfor – og interesserer sig for omverdenen

• At bringe mennesker sammen, som ellers ikke ville mødes

• Styrkelse af samhørighed, fællesskab og kulturforståelse

• Fælles og personligt rum for refleksion

• Kendskab til nye og gamle sange

Vigtige budskaber



Forår 2022
64 Syng, spis og snak-skoler

256 arrangementer



• At afvikle to arrangementer pr. halvår

• At yde en indsats for at skabe møder mellem mennesker i skolens lokalsamfund 

• At benytte eksisterende eller etablere nye samarbejder lokalt

• At yde en indsats for at invitere nye målgrupper med

Der gives 4000 kr. i støtte pr. arrangement + 1000 kr. til annoncering.
Skolerne annoncerer lokalt – projektledelsen annoncerer landsdækkende.

I har sagt ja til



Bestik af corona-situationen



• I kan nøjes med at lave ét arrangement

• Syng, spis og snak afholdes i udgangspunktet mellem 1. marts – sommerferien

• Måltidet kan erstattes med ex. en kop kaffe og et æble

• Tænk gerne nyt ift. de bespænd for sang og arrangementer, der er opstået som følge af 

Corona-situationen. Spørg gerne hvis I er i tvivl om arrangementet er indenfor projektrammen

• Husk at arrangementet kun kan få økonomisk støtte, hvis det er åbent for gæster

Tilpasninger i foråret 2022



Eksempler på corona-venlige arrangementer

Sæby Friskole – udendørs fællessang

Suhrs Højskole – fællessang og æbletoddy

Viborg Idrætshøjskole – ONLINE



Sparring i break-out rooms – 10 min.

Del jeres tanker omkring Syng, spis og snak på jeres skole

• Hvordan vil I Synge, spise og snakke?

• Hvilke tanker har I gjort jer omkring afvikling og tidspunkt?

• Har I tænkt i lokale samarbejder?



Spørgsmål



Kommunikation – foråret 2022



Syng, spis 
og snak i hele 

Danmark



Kommunikation af projekt og arrangementer

www.hojskolesangbogen.dk/syng-spis-og-snak

http://www.hojskolesangbogen.dk/syng-spis-og-snak


Arrangementskalender

www.hojskolesangbogen.dk/syng-spis-og-snak

http://www.hojskolesangbogen.dk/syng-spis-og-snak


v

Arrangementskalender

www.hojskolesangbogen.dk/syng-spis-og-snak

http://www.hojskolesangbogen.dk/syng-spis-og-snak


Udfyld skabelon

Deadline er 1. marts

Eller i god tid før arrangementet afholdes

Medsend 1-2 gode billeder

Send til Marie på mbn@ffd.dk

mailto:%20mbn@ffd.dk


Materialer og information

www.ffd.dk/syng-spis-og-snak

http://www.ffd.dk/syng-spis-og-snak


Annoncering

Lokal annoncering print og digital

Skabeloner og materialer

Plakater til print (A3 og A4)

Facebook-banner

Hjælp til opsætning af avisannoncer



Fælles kommunikation på Facebook

Fællessang og æbletoddy: Syng, spis og snak
spis og snak



Tag gerne på sociale medier med #Nordea-fonden
#fællessang #SyngSpisSnak #Højskolesangbogen



Del gerne selv de gode historier



De gode historier på hojskolesangbogen.dk



Roll-ups + flyers



Logoer: Nordea-fonden,  
Efterskolerne, 
Højskolerne

Friskolerne og skolens 
eget. Samt #fællessang 
og #SyngSpisSnak og 

@Nordea-fonden.

• Roll-up til hver skole

• Fælles Syng, spis og snak-flyer 

• Annonce- og plakatskabeloner

• Skabelon til Facebook-begivenheder

• Begivenheder deles på Højskolesangbogens Facebook

• Materialer og information til skoler på www.ffd.dk/syngspissnak

• Projektet bor på www.hojskolesangbogen.dk/syngspissnak

Materialer

http://www.ffd.dk/syngspissnak
http://www.hojskolesangbogen.dk/syngspissnak


Afrapportering af arrangementer



Afrapportering



Afrapportering

Vilsted Friskole
Peter Sølund Røgilds 6. maj 2022

65

600

16

Sendes umiddelbart efter 
afholdt arrangement til 
Marie på mbn@ffd.dk

mailto:%20mbn@ffd.dk


• Afrapportering skal ske hurtigst muligt efter afholdt arrangement

• Husk at sende kvittering hvis der ønskes støtte til annoncering (op til 1000,-)

• For at være støtteberettiget skal arrangementet være åbent for gæster

• Deadline for programtekst(er) 1. marts og ellers i god tid inden arrangementet afholdes

• Programtekst skal sættes ind i skabelon og sendes sammen med 1-2 gode billeder

• I skal selv oprette Facebookevent(s) og gøre Højskolesangbogen til medarrangør

• Kontakt os ved behov for hjælp til Facebookbanner, plakat og annonceopsætning

• Hver skole har én Syng, spis og snak-tovholder. Husk at orienter os, hvis I skifter tovholder

Huskeliste



Spørgsmål



Det Danmark, 
der synger sammen, 

hører sammen



Tak for i dag
hojskolesangbogen.dk/syng-spis-og-snak


