Højskolernes Elevseminar 2022

Vær’ med til at styrke jeres elevforening og arbejd med udbredelsen af højskolernes stemme i samfundet

Program

Projekter og indsatsområder

10:00

Velkomst, introduktion og rundvisning i huset

10:45

Om at være frivillig/ambassadør for Højskolerne

11:30

Det gode elevforeningsarbejde – tips og tricks

12:30

Frokost

13:15

Fundraising – fx Nordea-fonden og Tuborgfondet

14:15

Projekter og indsatsområder hos Højskolerne

15:15

Samarbejde med, og støtte fra, Højskolernes Hus

16:00

Lørdagsbar og samtale om elevforeningsarbejde

20:00

Tak for i dag

Den demokratiske samtale
Vil du være med til at styrke den demokratiske samtale, løfte det
folkelige engagement og modvirke polariseringen i samfundet? Er der
en politisk kampagnemager, skarp debattør, facilitator eller lobbyist
gemt i dig, og har du lyst til at være med til at sætte højskolernes
værdier på dagsordenen?
Fx på Folkemødet på Bornholm, Ungdommens Folkemøde i
Valbyparken, aktiviteter på Ungdomsøen, generationsmøder om
digital dannelse eller via fællessang på arbejdspladsen.
En højskole for flere
Vil du medvirke til, at højskolernes elevgruppe er endnu mere
mangfoldig? Har du særligt lyst til at skabe aktiviteter for minoriteter,
som ikke kender til højskolen? Hvordan kan vi via nye fællesskaber
skabe et mere mangfoldigt samfund?
Fx i forbindelse med Pride eller i samarbejde med kulturhuse.
Bæredygtig dannelse
Højskolerne ønsker at blive mødesteder for udvikling af større empati
over for jord og natur. Mødesteder, der inviterer til ansvar og handling.
Vil du være med til at sætte klimaet på dagsordenen? Sammen
udvikler vi ideer til en aktivitet/event/happening, som vi udfører
sammen i 2022.
Fx på Naturmødet eller Klimamødet.

Indhold
På seminaret vil du få gode råd og vejledning til elevforeningsdrift og
fondsøgning, og I får mulighed for at sparre om jeres
elevforeningsarbejde.
Derudover vil du blive introduceret til, hvordan du kan gøre brug af
Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD). Herunder hvordan FFD
bedre kan være til hjælp og nytte for jeres foreninger.
Som deltager kan du også blive en del af Højskolernes
Ambassadørnetværk, som er et netværk af tidligere højskoleelever, der
ønsker at udbrede højskoleånden i resten af den danske befolkning
gennem forskellige events og aktiviteter.

Tid og sted
5. marts 2022 kl. 10-16 (eller til kl. 20 med lørdagsbar)
Højskolernes Hus på Nytorv 7
1450 København K
Pris
Prisen er 250 kr. pr. billet.
Dækker frokost, aftensmad, drikkevarer og snacks.
Tilmelding
Senest d. 21. februar 2022 på
ffd.nemtilmeld.dk/269/

