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Højskole som alternativ til FGU

Dette hæfte giver et overblik over støttemuligheder for unge uden ungdomsuddannelse.
Højskolerne er meget interesserede i at
bidrage til at løfte opgaven med, at flere unge
får uddannelse og job, og vi har særdeles
gode erfaringer med det.
For nogle unge er der brug for et alternativ
til FGU. Det kan være unge, der vurderes at
skulle noget andet end FGU, ikke kan klare
niveauet og lignende. Eksempelvis kan det
være unge, der har brug for nyt miljø, brug
for at komme væk hjemmefra, er faldet fra
gymnasiet etc. I ”Aftale om bedre veje til
ungdomsuddannelse” fremgår, at bl.a. højskoleforløb kan være et alternativ for unge,
som ikke umiddelbart kan påbegynde en
Forberedende grunduddannelse (FGU).
På www.ffd.dk/indsats har vi samlet de forskellige forberedende og afklarende tilbud
højskolerne har for unge uden ungdomsuddannelse.
Er du vejleder kan du med fordel få viden om
de forskellige muligheder via hojskolerne.dk/
vejleder.
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er eksamens» Højskole
fri, og der er god tid
til faglig fordybelse,
hvilket skaber et
unikt læringsrum.

Hvad er en højskole?

Der findes omkring 70 folkehøjskoler, hvor
unge og voksne elever kan udvikle sig
fagligt, socialt og personligt i et tæt fællesskab. Højskolerne udbyder kurser, som er
åbne for alle. Et langt kursus varer typisk 4-8
måneder, mens korte kurser findes lige fra
1 til 7 uger.
Højskolerne er kostskoler, hvilket betyder,
at eleverne både modtager undervisning og
bor på skolen under opholdet. Dagligdagen
på højskolen er bygget op omkring undervisning, samvær, morgensamlinger og fællesspisning, som bidrager til et stærkt fællesskab mellem eleverne. Typisk bor eleverne
sammen to og to på et værelse og er tilknyttet
en større bogruppe og en kontaktlærer, som
også ofte selv bor på skolen og derigennem
har en tæt relation til eleverne.
Højskole er eksamensfri, og der er god tid
til faglig fordybelse, hvilket skaber et unikt
læringsrum for og imellem elever. Der kan
vælges mellem mere end 240 fag på højskolerne. Lærerne underviser i det, de brænder
for og er derfor inspirerende og nærværende.
På højskolerne kan eleverne forberede
sig til uddannelse og job, og der er desuden
mulighed for, at de kan følge enkelte fag i
det formelle uddannelsessystem som forlagt

undervisning, hvis det af elev og kommunal
vejleder vurderes at kunne bringe eleven tættere på uddannelse og job.
Et højskoleophold giver den enkelte elev
mulighed for at udvikle sig personligt i et
forpligtende fællesskab. Eleverne får erfaring
med demokrati i praksis og med at planlægge og strukturere en hverdag med alt fra
rengøring og køkkentjanser til fællesmøder
og større fælles projekter og aktiviteter. For
at komme på højskole, skal man være fyldt
17½ år ved kursusstart. På de to ungdomshøjskoler optages elever i alderen 16 – 19 år.
Den typiske elev på et langt højskolekursus er
i starten af 20’erne.
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Mentorordning

Unge uden ungdomsuddannelse mellem 17½25 år, kan - som led i en uddannelsesplan
udarbejdet i samarbejde med den kommunale ungevejledning - tilbydes at deltage i et
afklarende og udviklende højskoleforløb med
henblik på overgang til en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Den unge må ikke
modtage offentlig forsørgelse.
Læs på www.ffd.dk/mentor

Højskoleforløb med
mentorstøtte
20 uger
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Eksempel på finanisiering
Elev modtager ikke offentlig forsørgelse, og betalingsloven træder ikke i kraft. Kommunen har
budget til alternative forløb til FGU. Kommunen afsætter midler med hjemmel i Lov om Folkehøjskoler § 31, stk 3: ”Kommunalbestyrelsen i elevens seneste eller nuværende bopælskommune
kan yde tilskud til nedsættelse af en elevs elevbetaling”.

CASE Ung uden Ungdomsuddannelse,
søger afklaring
Annika, 21 år, har tabt modet og frafaldt 2.
g. Hun har lavt selvværd og synes, at det er
svært at finde lysten til at færdiggøre gymnasiet, da hun er usikker på, om det er den
rigtige vej. Annika henvender sig til den kommunale ungevejledning, og de finder i fællesskab frem til, at det faglige niveau i gymnasiet
måske har været årsagen til, at Annika har
mistet modet. De finder frem til, at hun ikke
er i målgruppen for FGU, men skal tilbydes et
forberedende alternativ i stedet og beslutter,
at et højskoleophold vil være godt for, at Annika kan få troen på sig selv tilbage og blive afklaret med, hvilken uddannelsesvej hun vil gå.
På højskolen bliver hun tilknyttet en mentor.

Bliver afklaret med,
at ville uddanne sig til
SOSU assistent

Pr. uge
20 uger		
_________________________________________________________
Elevens egenbetaling for højskoleopholdet
1.500 kr.
Højskolen støtter med midler fra mentorordning og mangfoldighedspulje
-700 kr.
Eleven kan selv betale (forældre støtter)
-300 kr.
Kommunen medfinansierer som alternativ til FGU -500 kr.
Rest		
					

30.000 kr.
-14.000 kr.		
-6.000 kr.		
-10.000 kr.		
0 kr.		

Note: Ved at tilbyde et alternativ til FGU sparer kommunen 65 % i refusion til staten for ikke at anvende
FGU. En årselev under FGU koster 100.000 kr. Ved 20
uger spares en halv årselev. (100.000 kr.*0,65*0,5
=32.500 kr.)

Starter på Social og
sundhedsassistent
uddannelsen
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Højskole med forløb i dansk og
matematik og mentorordning
Formålet med forløbene på højskole med linjer i dansk og matematik er at forberede unge
uden ungdomsuddannelse til en optagelsesprøve på en ungdomsuddannelse. Højskolerne har med støtte fra satspuljen udviklet højskoleforløb for unge mellem 16 og 25 år, der
ikke har ungdomsuddannelse, f.eks. unge der
ikke har gået i skole et stykke tid, eller ikke
har 2 i dansk og/eller matematik. Forløbene
kan tages enten som et 3 ugers forløb eller et
langt forløb på 12 – 24 uger.
Læs mere om ordningen og hvilke højskoler,
der tilbyder ordningen på
www.ffd.dk/matematikogdansk
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Eksempel på finanisiering
Elev modtager ikke offentlig forsørgelse, og betalingsloven træder ikke i kraft. Ordningen er
støttet med midler fra Socialstyrelsen, og højskolen kan søges om tilskud til egenbetalingen.
Kommunen har tillige afsat midler til alternative forløb til FGU, med hjemmel i Lov om Folkehøjskoler § 31, stk 3: ”Kommunalbestyrelsen i elevens seneste eller nuværende bopælskommune
kan yde tilskud til nedsættelse af en elevs elevbetaling”.
CASE Ung uden ungdomsuddannelse,
mangler karaktergennemsnit
Peter 19 år, var startet på FGU for at opnå
kompetencer til at kunne starte på sin ønskede uddannelse som industritekniker. Han
faldt dog fra denne, da det ikke fungerede
socialt og personligt for ham. Peter har ikke
fået 2 i dansk og matematik og skal derfor
gennem optagelsesprøve for at blive optaget
på erhvervsuddannelsen. Han mangler det
sidste i at kunne klare optagelsesprøven.
Desuden vil han sammen med sin mentor på
højskolen gerne arbejde med at kunne overskue at tage en uddannelse og få dette til at
hænge sammen med en hverdag. I samtalen
med den kommunale ungevejleder finder de
frem til et højskoleophold med linje i dansk
og matematik. De kontakter højskolen og søger om ordningens stipendiemulighed.

Pr. uge
20 uger		
_______________________________________________________
Elevens egenbetaling for højskoleopholdet
1.500 kr.
Højskolen støtter med midler fra satspulje
-900 kr.
Eleven kan selv betale (forældre støtter)
-200 kr.
Kommunen medfinansierer som alternativ til FGU -400 kr.
Rest		
					

30.000 kr.		
-18.000 kr.		
-4.000 kr.		
-8.000 kr.		
0 kr.		

Note: Ved at tilbyde et alternativ til FGU sparer kommunen 65 % i refusion til staten for ikke at anvende FGU. En
årselev under FGU koster 100.000 kr. Ved 20 uger spares
en halv årselev. (100.000 kr.*0,65*0,5 =32.500 kr.)

Højskolen kontaktes
for at ansøge om
stipendie

Højskoleophold
20 uger med linje i
dansk og matematik,
samt mentor

Optagelsesprøve på
erhvervsuddannelse

Start på
erhvervsuddannelse
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EGU kombinationsforløb på
højskole
Eksempel på finanisiering
Elev modtager skoleydelse, og betalingsloven træder ikke i kraft.
Der er lavet en forsøgsordning, hvor udgifterne til elevens egenbetaling
dækkes af en pulje administreret af UVM. Formålet med forsøgsordningen er
at sikre de bedst mulige rammer for, at EGU-elever i FGU-forløb kan komme
på højskoleophold, hvis de har behov for at komme på højskole.

Unge, der tager EGU sporet, kan have kombinationsforløb på højskole i op til 1/3 af den
samlede uddannelsestid. Den kommunale
ungeindsats udarbejder uddannelsesplan,
og FGU institutionen udarbejder forløbsplan.
Kommunen har ansvaret for praktikforløb.
Den unge modtager skoleydelse.
Læse mere om EGU på højskole på
www.ffd.dk/egu

CASE EGU kombinationsforløb på højskole
Wahid, 23 år, har ikke de faglige, sociale og
personlige kompetencer for at kunne tage
ordinær ungdomsuddannelse, men er af den
kommunale ungevejledning blevet visiteret til
FGU i EGU sporet. Han mangler grundlæggende færdigheder i dansk og matematik. Wahid
har siden folkeskolen lidt af social angst, som
har bevirket, at han har haft meget fravær og
haft meget svært ved at indgå i relationer med
andre mennesker. Han har tidligere forsøgt
sig med produktionsskole og har været på
uddannelseshjælp i flere perioder. Han kan
godt lide at arbejde med hænderne, og håber
på sigt at kunne få en erhvervsuddannelse.
Sammen med sin kommunale ungevejleder
finder de frem til, at et højskoleforløb, hvor
han både kan arbejde med det faglige og det
sociale, vil være det rigtige.

»

Højskoleforløb
23 uger
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FGU-institutionen EGU eleven er tilknyttet får kvartalsvis refusion
fra Børne- og Undervisningsministeriet for udgifter til elevbetaling
relateret til folkehøjskoleophold efter § 8, stk. 2. i lov om folkehøjskoler, jf. LBK nr. 280 af 25. marts 2019, for elever på uddannelsessporet erhvervsgrunduddannelse (EGU), der som led i et
kombinationsforløb under forberedende grunduddannelse deltager
i undervisning ved en folkehøjskole. For at modtage refusion af de
afholdte udgifter skal institutioner for forberedende grunduddannelse opnå tilsagn hertil fra Børne- og Undervisningsministeriet.
Børne og Undervisningsministeriet stiller i den forbindelse krav om
dokumentation. Læs om udmøntningen på www.ffd.dk/egu

Praktikker i
produktionsvirksomheder
23 uger

Start på
erhvervsuddannelse
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Ung på uddannelseshjælp
For unge på 18 år og derover, der modtager ydelser i henhold til LAB eller Serviceloven, skal kommunen afholde den fulde
betaling for højskoleopholdet, idet højskolen
ikke kan hjemtage taxametertilskud i disse
tilfælde. Kommunens betaling her omfatter
således både det statslige taksttilskud til højskolen og elevens egenbetaling efter reglerne
i betalingsloven.

Afklarende forløb
hos virksomhed
4 uger
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Højskoleophold
20 uger

Eksempel på Finanisiering
Elev modtager offentlig forsørgelse, og betalingsloven træder i kraft. Kommunen skal betale for
hele højskoleopholdet, inklusiv statstilskud, men vælger at tilbyde et højskoleophold, da der er
uddannelse og jobperspektiv.

CASE Ung uden ungdomsuddannelse på
uddannelseshjælp
Sarah, 22 år, har efter folkeskolen været i gang
med en merkantil butiksuddannelse, men frafaldt grundet svage boglige færdigheder og
social angst. Siden har hun været i forskellige
aktiveringstilbud og praktikker. I den seneste tid har hun prøvet at være i praktik som
plastmager. Det fandt hun sig godt til rette i.
Virksomheden var positiv overfor en fremtidig
læreplads, og hun blev af virksomheden anbefalet at tage på højskole for at få arbejdet med
sine sociale kompetencer og sin sociale angst
forud for opstart på erhvervsuddannelsen.
UU-vejlederen og Sarah lægger i fællesskab en
plan om højskole, uddannelse og læreplads. I
højskoleforløbet arbejder Sarah med at forberede sig via erhvervslinjen, og hendes boglige
færdigheder bliver også genopfrisket. Desuden
aftaler de en kortere praktik hos virksomheden.
Praktikforløb hos
virksomhed under
højskoleopholdet
2 uger

Starter på
uddannelse som
plastmager

		
Pr. uge
20 uger
_____________________________________________________
Kommunens betaling
(egenbetaling og statstilskud)
Egenbetaling udgør
Statstilskud udgør

4.091 kr.
1.500 kr.
2.591 kr.

81.820 kr.
30.000 kr.
51.820 kr.

Eleven bliver i sin uddannelseshjælp trukket
30 % af egenbetalingen til kost og logi
- 450 kr. - 8.550 kr.
		
Samlet betaling for kommune		 73.270 kr.
Rest		
0 kr.
Hertil kan der komme køb af mentortimer (støttetimer) op til 1.045 kr. pr. uge		

Får læreplads hos
virksomheden
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Højskole på egen hånd
Modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp og
integrationsydelse, der på egen hånd deltager i et højskoleophold

Kommunen skal ikke betale for højskoleopholdet, hvis modtagere af kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp på egen
hånd deltager i uddannelsen, når det hverken
er afgivet som tilbud eller godkendt af kommunen, forudsat at modtageren fortsat står til
rådighed for arbejdsmarkedet. Højskolen vil i
sådanne tilfælde kunne få tilskud, hvor dette
følger af de almindelige regler i tilskudslovgivningen.
Læs mere på www.ffd.dk/egenhånd

På egen hånd
melder hun sig til et
langt højskoleophold
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må gerne tage
» Man
på højskole uden
CASE Ung uden ungdomsuddannelse på
kontanthjælp
Monica, 23 år, har været i gang med flere ungdomsuddannelser, men har ikke gennemført.
Hun har de sidste år haft forskellige jobs som
ufaglært, men har haft svært ved at holde fast
i dem og skabe kollegiale kontakter. Hun har
det sidste års tid isoleret sig hjemme og har
ikke indgået i nogle sociale aktiviteter. Hun er
nået til den erkendelse, at hun har svært ved
at indgå i fællesskaber, og at hun trækker sig
meget hurtigt og giver op så snart, der bliver
sat krav til hende. Hun er begyndt at tænke
på at tage en uddannelse og kunne godt tænke sig at blive klar til det. Hun finder et langt
højskoleophold, som hun tilmelder sig uden
kommunens tilladelse.

Hun er afklaret
med højskolen om, at hun
står til rådighed for
arbejdsmarkedet

kommunens godkendelse, så længe man
fortsat kan stå til
rådighed for arbejdsmarkedet.

Eksempel på Finanisiering
Pr. uge
20 uger
________________________________
Elevens egenbetaling
for højskoleopholdet 1.500 kr. 30.000 kr.
Eleven betaler selv 1.500 kr. -30.000 kr.
Rest		
0 kr.
		

Hun påbegynder
ungdomsuddannelse
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Generelt om finansiering af
et højskoleophold
Lovgivning og takster for kurser over
12 uger på en højskole
Staten yder tilskud for elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus med
2.645 kr. pr uge.
Staten yder en mentortakst for elever, der
er mellem 17½ år og 25 år og som er uden
kompetencegivende uddannelse og har en
uddannelsesplan udarbejdet i samarbejde
med den kommunale ungevejledning med
1.071 kr. pr. uge.
Et højskoleophold koster typisk 1.500 kr.
pr. uge.
Der er i Lov om folkehøjskoler et krav om,
at eleven har en egenbetaling. Den mindste
ugentlige egenbetaling udgør 1.020 kr. pr.
uge. For mentorelever er der givet dispensation for dette krav.
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Kommunal støtte til højskoleophold
Kommunen kan yde støtte til elevens egenbetaling. I Lov om Folkehøjskoler § 31, stk
3 fremgår det, at kommunalbestyrelsen i elevens seneste eller nuværende bopælskommune kan yde tilskud til nedsættelse af en
elevs elevbetaling.
I forhold til kommunal støtte til højskoleophold skal der skelnes mellem unge, som er
under 18 år og unge, som er 18 år og derover.
I den sidstnævnte gruppe skal der skelnes i
forhold til, om de i forvejen modtager ydelser
eller ej.

kommunal
» Ved
støtte skal der

skelnes mellem
unge, som er under
18 år og unge, som
er 18 år og derover.

Unge der ikke modtager offentlig forsørgelse
Unge under 18 år:
For unge under 18 år kan den enkelte
kommune frit vælge at yde støtte til et højskoleophold. Disse unge er ikke omfattet af
betalingsloven, og højskolen kan hjemtage de
statslige driftstilskud til disse unge.
En kommunal støtte kan gives i form af
helt eller delvis tilskud til egenbetalingen.
Størrelsen af egenbetalingen kan variere, idet
den enkelte højskole efter individuel vurdering kan vælge at nedsætte denne.
Unge over 18 år:
For unge på 18 år og derover, der ikke modtager ydelser i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) eller Serviceloven, kan kommunen vælge at yde støtte til
elevens deltagelse i et højskoleophold. Det
kan kommunen gøre som led i en forebyggelsesindsats eller som en kvalificering til at
påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse. Betalingsloven træder ikke i kraft.

Unge der modtager offentlig forsørgelse
For unge på 18 år og derover, der modtager ydelser i henhold til LAB eller Serviceloven skal kommunen afholde den fulde betaling for højskoleopholdet, idet højskolen
ikke kan hjemtage taxametertilskud i disse
tilfælde. Kommunens betaling her omfatter
således både det statslige taksttilskud til højskolen og elevens egenbetaling efter reglerne
i betalingsloven. Der er dog undtagelser for
blandt andet flygtninge under integrationsprogrammet og modtagere af kontanthjælp,
integrationsydelse og uddannelseshjælp, der
på egen hånd opsøger et højskoleophold.
I dag er højskoleophold dyre for kommunerne, når det drejer sig om unge på offentlig
forsørgelse, da Betalingsloven træder i kraft.
For unge, der vurderes ikke umiddelbart at
ville have gavn af FGU og derfor tilbydes et
alternativ, er det økonomiske incitament for
at anvende højskoleophold blevet bedre, idet
kommunen ikke skal afholde refusionsudgifter i forbindelse med FGU for de unge, der
tilbydes et højskoleophold i stedet.
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Sverige
Nordiska folkhögskolan i Kungälv

Højskolerne

Færøerne
Idrætshøjskolen på Færøerne
Færøernes Folkehøjskole
Grønland
Knud Rasmussenip højskolia
Bornholms

Vrå
Nordjyllands Idræts.

Aalborg Sportshøjskole
Bornholms

Højskolen Mors
Mariager

Seniorhøjskolen Nr. Nissum

Skals
Krabbesholm
Livsstilshøjsk.
Viborg Idræts.
Struer Fri Fag- og Højskole
Nørgaards
Hadsten
Oasehøjskolen

Vestjyllands

Rønde

Djurslands
Kalø Højskole

Egå Ungdomshøj.

Silkeborg
ISI Idrætshøj.
Høj. Skærgården

Idræts. Århus
Ry

Brande

Engelsholm

Den Skand. Designhøjskole

Odder
Egmont

Den Europæiske Filmhøjskole

Luthersk Missions
Grundtvigs
Den Rytmiske
Høj. f. Bevidsthedsudv.
Vallekilde

Uldum
Brandbjerg
Vejle Idræts.
Børkop
kop

Scenekunst. Snoghøj
Askov
Højsk. Acts Academy
Rødding
Ungdomshøj. v. Ribe
Gram
Musik og Teater.

Den Internationale

Testrup
Rude Strand

Ubberup
Nordfyns

Suhrs
Kunsthøjskolen
Lejre
Johan Borups
Roskilde Festival Høj.

Brenderup
Liselund Højskole
Gerlev Idræts.
Ryslinge
Oure Sport & Performing
Gym. i Ollerup

Løgumkloster
Idræts. Sønderborg
Rønshoved

Krogerup

Kunsthøj. på Ærø

Idræts. Bosei
Filmhøj. Møn
Teaterhøj. Rødkilde

Jaruplund
Højskolen Marielyst
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