
HØJSKOLERNES DAG OG MOBILISERINGSKAMPAGNE S. 1

MOBILISERINGSKAMPAGNE 
OP TIL HØJSKOLERNES DAG

BESØG 
EN
HØJSKOLE



HØJSKOLERNES DAG OG MOBILISERINGSKAMPAGNE S. 2

FÆLLES KAMPAGNE
Grundfortælling
Besøg en højskole i anledning af 
Højskolernes Dag 7. maj 2022

Højskolerne ønsker at give liv til de tusindvis af fortællinger, der er, om 
hvilken betydning højskolen har haft for folk. Enhver fortælling knyttes 
til ideen om, at man selv kan prøve at blive højskoleelev for en dag ved 
at besøge en højskole på Højskolernes Dag eller efter nærmere aftale 
med en højskole.

Læs mere om kampagnen Livet er ikke det samme uden højskolerne 
på hojskolerne.dk/livet og ffd.dk/livet

PLAN 2022
Kom med på fælles landingsside
Afhold åbent hus eller online møde på Højskolernes Dag den 7. maj - eller i 
dagene omkring. Send link til jeres arrangement til Anja Fjord Skovgaard på 
afs@ffd.dk og kom med på landingssiden www.højskolernesdag.dk.  
Husk også at oprette event på arrangementer.hojskolerne.dk (Kultunaut).
Den 7. maj holder Højskolernes Hus et Zoom-møde på engelsk for potentielle 
udenlandske elever.  Del Facebook-begivenheden eller landingsside på 
danishfolkhighschools.com i jeres internationale netværk.

Klargør fælles aftryk
Vi opfordrer alle højskoler til at anvende det samme materiale på sociale 
medier. Download færdigt materiale eller lav selv via skabeloner. Se side 3.

Kampagneperiode: 19. april - 7. maj
Højskolerne og medvirkende højskoler skifter coverbilleder/bannere på 
Facebook, Instagram og hjemmesider den 19. april. 

Cross-post fælles kampagnefilm for Højskolernes Dag. Vi fortæller senere 
herom på vores Facebook-gruppe for kommunikationsmedarbejdere.

Alle på højskolen og især jeres højskoleelever opfordres til at oprette og 
dele et billede i kampagnelook med en sætning om, hvad de fik ud af deres 
ophold. Saml elever til en morgensamling og vis dem billed-generatoren på 
www.hojskolerne.dk/generator eller engelsk version på  
www.danishfolkhighschools.com/generator. Se præsentation og tekst til 
højskoleeleverne på side 4.  
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ANVEND FÆLLES MATERIALE

BESØG EN
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HUMANISTISK

MEDIER NATUR MUSIK

IDRÆT KUNST SUNDHED

BESØG EN
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BESØG EN
HØJSKOLE
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HØJSKOLE
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HØJSKOLE
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HØJSKOLE

BESØG EN
HØJSKOLE

DOWNLOAD BILLEDER TIL OPSLAG OG COVERS  
eller OPRET DIT EGET LOOK VIA SKABELONER

TAK FORDI DIN 
SKOLE ER MED
Fælles social proof fra den  
19. april via covers og opslag på 
sociale medier samt crosspost 
af film - og jeres elevers opslag.    
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HØJSKOLEN
LÆRTE 
MIG
AT
MUSIKKEN
ER
MIN
PASSION

HØJSKOLEN LÆRTE MIG AT ... JEG VIL ALDRIG GLEMME ...... VILLE IKKE VÆRE DEN SAMME UDEN ...

BRUG BILLED-GENERATOR
Kære elev
Hvad har du fået ud af dit ophold so far? Upload dit eget billede og færdiggør nedenstående sætning på www.hojskolerne.dk/generator eller 
danishfolkhighschools.com/generator. Del dit billede med Højskolerne eller på fx Facebook eller Instagram - og hjælp din skole med at få besøg på 
Højskolernes Dag ved at skrive noget a la: 
“Hvad bliver din fortælling? Besøg min højskole på [skolens hjemmeside]. Eller find andre muligheder på www.højskolernesdag.dk”. 

JEG
VILLE
IKKE
VÆRE
DEN
SAMME
UDEN
VENNERNE

JEG
VIL
ALDRIG
GLEMME
MINE
AWESOME
HØJSKOLE-
LÆRERE

TAK FOR HJÆLPEN 
På vegne af din højskole og hele højskolebevægelsen.
Jakob Bonde Rasmussen, kommunikationschef i Højskolernes Hus


