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NÅR HØJSKOLEBOBLEN 
SKAL BRISTE

RAPPORT OM HØJSKOLENS SAMARBEJDE MED LOKALSAMFUNDET

Rapporten er et resultat af et halvt års studier i højskolers 
samarbejde med deres lokalsamfund. Dets indhold bygger 
på en serie interviews, jeg foretog med højskolelærere i 
perioden oktober 2021 til februar 2022, hvor vi diskute-
rede forskellige tilgange til lokalsamfunds-samarbejde. 
Derudover har jeg trukket på mine egne observationer som 
hjælpelærer på Grundtvigs Højskole i foråret 2021, samt 
mine erfaringer som elev. Min forhåbning er, at resultatet 
både vil inspirere og lede til diskussion iblandt dem, der 
ønsker at knytte tættere bånd mellem højskolerne og de 
lokalsamfund, som de er en del af. 

Over de næste sider vil du finde modeller, der beskriver de 
forskellige strømninger af højskole/lokalsamfunds-samar-
bejder, som jeg identificerede i min forskning, samt nogle 
konkrete anbefalinger og opmærksomhedspunkter, som 
den enkelte praktiker kan reflektere over. Jeg ønsker alle en 
god læsning.

AF: NIKOLAI FRANK, TVÆRKULTURELLE STUDIER, 
KØBENHAVNS UNIVERSITET
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HVORFOR OVERHOVEDET SAMARBEJDE MED 
LOKALSAMFUNDET?
I min egen tid som højskoleelev tog jeg et valgfag om 
monologer og storytelling. Jeg tog det egentlig fordi, jeg 
var imponeret over min lærers evne til at fastholde et 
helt elevhold blot med sine talegaver. Min motivation 
var altså ikke særlig altruistisk; jeg håbede egentlig blot, 
at hans fag kunne gøre mig mere interessant at høre 
på. Af samme grund blev jeg noget overrasket over, at 
fagets indhold bestod i at besøge den lokale klub for 
enkemænd og få dem til at fortælle. Både om deres liv, 
om den kone, de havde mistet og om sorgen, som nu 
aldrig var langt fra dem. Dette skulle blive fundamentet 
for vores monologer – og ikke os selv.

Hvis jeg ikke havde haft dén oplevelse som højskole-
elev, så havde jeg ikke skrevet dette hæfte. Den forp-
ligtelse, der er i at arbejde med et andet menneskes 
livshistorie, spændingen ved at opføre den for dem 
og ærligheden i at høre dem tale frit om deres sorg og 
vores fortolkning bagefter, blev én af de største oplev-
elser i min højskoletid. Hvis jeg oplevede noget, som 
var dannende og folkeoplysende i min højskoletid, så 
var det hér.

Når jeg stiller spørgsmålet: Hvorfor overhovedet 
samarbejde med lokalsamfundet? ligger en del af svaret 
i min historie. Fordi jeg ved, at hvis den dannelse som 
højskolen tilbyder skal være komplet, så bliver eleverne 
nødt til at prøve sig af mod noget ydre. Dannelsen kan 
ikke komme i mål, hvis den kun udfoldes i et klasselo-
kale.

TRE UDFORDRINGER VED SAMARBEJDE MED 
LOKALSAMFUNDET
Ud fra de samtaler, jeg har haft med højskolelærere 
det sidste halve år, fornemmer jeg også, at alle lærere 
ved, hvor betydningsfulde de her samarbejder kan 
være - både for eleverne og de lokale. De er også klar 
over, at de ikke er lette at udføre. I min forskning har 
jeg identificeret tre opmærksomhedspunkter, som jeg 
mener højskolelærere skal have for øje, når de ønsker at 
etablere et samarbejde med deres lokalsamfund. Disse 
tre punkter er Kontinuitet, Folkelighed, og Motiva-
tion. Modellerne, som jeg har opsat, forsøger alle at 
imødekomme disse tre punkter fra forskellige vinkler:

Kontinuitet: Kontinuitet udfordrer samarbejder på 
særligt to måder. For det første foregår et samarbejde 
oftest inden for ét fag. På den tid, hvor faget løber, skal 
eleverne både nå at definere et projekt, tage kontakt 
til relevante partnere og gennemføre forløbet på en 
tilfredsstillende måde. Højskolen er altså udfordret på 

det omfang et projekt kan have, før ét elevhold stopper 
og et nyt elevhold begynder. Et projekt, som ikke er ble-
vet færdiggjort af holdet, der startede det, er i overhæn-
gende fare for at stagnere og gå i sig selv.

Det andet problem med kontinuitet relaterer sig 
netop til projektets liv efter elevholdet er taget hjem. 
For selvom højskolen kan synes permanent, udskiftes 
langt størstedelen af menneskene, der udgør den, hver 
gang et elevhold stopper. Selv hvis et elevhold har 
udført et vellykket projekt med deres lokalsamfund og 
endda er lykkedes med at danne personlige relationer 
til folk uden for skolens matrikel, kommer disse bånd 
ikke højskolen til gode, så snart elevholdet stopper. 
Højskolen skal derfor overveje, hvordan den kan holde 
nye samarbejdspartnere engagerede i højskolen – især 
hvis samarbejdet har været holdt ved lige af personlige 
relationer, der nu er forsvundet.

Folkelighed: Der er næppe et begreb, der er mere 
centralt for højskolebevægelsen, end folkelighed. Selve 
bevægelsens eksistensberettigelse er knyttet til idéen 
om at være den institution i Danmark, der kan forans-
talte folkemøder, folkeoplysning og folkesang. Derfor 
har højskolerne ikke kun et ansvar for at nå de men-
nesker, der vælger et højskoleophold, den har også 
et ansvar for at række ud til den del af folket, der har 
fravalgt det eller ikke har haft mulighed for et. 

Det er ingen hemmelighed, at højskoleeleven anno 
2022 har en markant anden baggrund end de bond-
esønner, som et højskoleophold var tiltænkt i midten 
af 1800-tallet. I dag er overvægten af højskoleelever 
studenter, der lægger deres højskoleophold imellem 
deres gymnasie- og universitetstid. Hertil skal det siges, 
at hele spørgsmålet om repræsentation blandt højskole-
elever er kompliceret, og i en vis grad er ude af den 
enkelte højskolelærers kontrol. Dog har højskolelæreren 
en gylden mulighed for at inddrage de lokale, som 
ikke føler, at højskolen er for dem, gennem samarbejd-
sprojekter og brug af Folkeoplysningspuljen. Det er en 
mulighed, som bør gribes.

Samarbejder mellem elever og lokalsamfund kan 
være oplysende for begge parter. Det kan sætte, hvad 
det vil sige at bo i Danmark i perspektiv for den en-
kelte, og det kan danne rammen om det folkemøde, 
som er så essentielt for højskolebevægelsens selv-
forståelse.

Motivation: Af de tre opmærksomhedspunkter, jeg har 
nævnt, er motivation den vigtigste. Hvis elever og lo-
kale ikke er motiverede til samarbejdet, vil begge parter 
gå derfra med en dårlig oplevelse. I mine samtaler med 
højskolelærere, har de peget på to hjælpemidler til at 
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skabe motivation blandt eleverne, såvel som de lokale. 
Disse er a) medbestemmelse og b) relationsopbygning. 

Medbestemmelse skal indtænkes allerede fra op-
starten af et projekt. Hvis eleverne ikke har indflydelse 
på og taget ansvar for udformningen af projektet, vil de 
være mindre motiverede til at engagere sig i det. I et af 
mine interviews blev dette beskrevet som pædagogisk 
forførelse af min kilde, højskolelærer Mads Brendes 
fra Den Rytmiske Højskole. Med dette mente Brendes, 
at man som højskolelærer må hente inspiration i det, 
der motiverer og interesserer ens elevgruppe og lokke 
med det i samarbejdsprojektet, man planlægger. Dette 
kom f.eks. til udtryk i et projekt, hvor elever fra Den 
Rytmiske Højskole lavede interviews og brugte tid 
sammen med de lokale med henblik på at omskrive 
deres livshistorier til sange.  Her vidste Brendes og 
de andre lærere, at det at skrive musik var den største 
motivationsfaktor for elevholdet, og de inkorporerede 
det derfor som hjørnestenen i samarbejdsprojektet. 
Musikken var lokkemidlet og indgangen, men når 
projektet var afsluttet, var det mødet med de lokale, og 
deres villighed til at dele ud af dem selv, som egentlig 
var den store oplevelse. Samtidig skal de lokale sikres 
medbestemmelse f.eks. i samarbejder, der tager ud-
gangspunkt i lokale institutioner og fristeder, så de 
ikke føler, at deres rum bliver ændret uretmæssigt af en 
gruppe unge, der snart vil forsvinde fra byen igen. 

Formålet med relationsopbygningen er at få lagt 
fundamentet til en forpligtende relation mellem elever 
og lokale. I den sammenhæng er det vigtigt, at eleverne 
møder deres samarbejdspartnere, lærer dem at kende 
og får en forståelse for deres håb og forbehold ved pro-
jektet. Det, at eleverne føler, at de har en klar modtager 
af deres arbejde, og at de har et ansvar over for denne, 
er en kilde til motivation gennem hele forløbet. Hvis 
der er frivillige fra lokalsamfundet på højskolen, som 
det f.eks. er tilfældet på Løgumkloster Højskole, kan 
denne relation opstå naturligt gennem fælles arbejde.

OM BRUG AF MODELLERNE
Fabrikssamlebåndets fader Henry Ford skulle an-
giveligt have sagt, at amerikanerne kunne få lige den 
bil, de ønskede sig, så længe at det var en Ford Model T 
i sort. Men hvor masseproduktion og standardiseringer 
var en styrke for Ford, kan de omvendt hurtigt sabotere 
et godt samarbejde mellem højskole og lokalsamfund. 

Inden vi dykker ned i modellerne, som jeg har op-
stillet, vil jeg derfor understrege, at samarbejdsprojekter 
kun er succesfulde i det omfang, de tager højde for alle 
parters egenart, motivation og lokale kontekst. Sagt 
med andre ord, så er Grundtvigs Højskoles elever dre-

vet af andet end de unge, som tager på Den Rytmiske 
Højskole. På samme måde er højskolens lokalsamfund, 
i dette tilfælde Hillerød og Vig, vidt forskellige byer 
med forskellig demografisk sammensætning, kulturelle 
tilbud og interesser. Et projekt kan derfor ikke over-
flyttes fra den ene højskole til den anden uden først at 
være blevet tilpasset disse forskelligheder.

Hvad jeg ønsker, at en læser skal tage med fra dette 
hæfte, er ikke en pludselig indskydelse til at lave 
lignende ungdomskulturhuse, middelalderhaver eller 
koncertaftener i deres lokalsamfund, som dem der 
er beskrevet over de følgende sider. Min forhåbning 
er snarere, at læseren kan hente inspiration fra andre 
højskolelæreres arbejde og vil blive opmærksom på, 
hvilke muligheder, der er for at lave samarbejder mel-
lem netop den højskole og det lokalsamfund, man selv 
befinder sig i.

MODEL 1: Højskolen rykker ud i samfundet
Denne model er formet ud fra samtaler med højskole-
lærere, der laver samarbejdsprojekter ude i deres lokal-
samfund. Disse projekter kan være samarbejder med 
alderdomshjem, ungdomshuse, velgørende organisa-
tioner og lignende. 

Samarbejdsformen kan beskrives som en nålestiksop-
eration: Eleverne arbejder fokuseret på ét projekt over 
en tidsramme, der svarer til afviklingen af ét fag, typisk 
to en halv til tre måneder. På denne tid skal eleverne 
både definere, etablere, udføre og afslutte deres projekt. 
Selvom alt dette foregår på kort tid, så er det en samar-
bejdsform med mange styrker. Den er mobil og kan nå 
ud til mennesker, som aldrig har hørt om højskolebe-
vægelsen, eller sat en fod på deres lokale højskole i 
deres liv. Hvis det forløber vellykket, udformes samar-
bejdet i fællesskab mellem elever, lærere og de lokale, 
og kan derfor tilrettelægges på lige netop dén måde, 
som motiverer alle parter. Vigtigst af alt, så forpligter 
eleverne sig i rigtige projekter med rigtige mennesker.

Modellen har dog én stor udfordring: Kontinuitet. 
Eftersom eleverne forsvinder, når opholdet er slut, 
står højskolelæreren til sidst tilbage, som den eneste 
repræsentant fra højskolen, der var involveret i projek-
tet. Dette kan lede til, at ansvaret for at følge op på pro-
jektet, afslutte det og holde relationen ved lige, tilfalder 
denne lærer. Det bliver altså højskolelærerens opgave at 
sikre kontinuitet mellem det ene projekt og det næste. 
Dette kan medføre, at relationen, som skabes, ikke er 
mellem de lokale og højskolen, men mellem de lokale 
og den lærer på skolen, som har ansvar for disse samar-
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bejder. Dette kan gøre højskolen sårbar ift. lokalsamfun-
det – for hvad sker der, hvis denne lærer stopper?

Fordele: 
• Kan lave en form for nålestiksoperation, der rammer 

segmenter af befolkningen, som ellers ikke vil inter-
agere med højskolen. Eleverne møder mennesker, 
der er anderledes end dem selv.

• I og med at et nyt projekt kan blive skabt fra bunden 
af, er der en enorm mulighed for både medbestem-
melse og medansvar for elever og lokale – hvilket 
kan sikre høj motivation.

• Eleverne kan få en succesoplevelse ved at mærke, at 
de gør en konkret forskel gennem et projekt, de har 
haft styringen over fra start til slut.

Ulemper:
• Det afhænger ofte af én højskolelærer, hvis projektet 

skal videreføres. Højskolelæreren bliver knudepunk-
tet for relationerne - ikke skolen. Risiko for stort 
ressourcetab, hvis denne lærer stopper.

• Risiko for at mangle kontinuitet, da projektet skaber 
relationer mellem lokale og elever, som snart er væk. 
Ingen garantier for at det næste elevhold har inte- 
resse i projektet, hvilket gør det umuligt at planlæg-
ge lange perspektiver og fastholde lokales engage-
ment.

• Projektets omfang kan være relativt begrænset, 
da det bliver udarbejdet, udført og afsluttet på få 
måneder.

MODEL 2: De lokale rykker ind på højskolen
Denne model er skabt ud fra mit interview med 
forstander på Løgumkloster Højskole, Ursula Dieterich-
Pedersen. I vores samtale diskuterede vi Løgumkloster 
Højskoles middelalderhave, en have, som bliver passet i 
samarbejde mellem elever og frivillige lokale.

Middelalderhaven udgør det, som kan beskrives som et 
fælles tredje mellem højskolen og lokalsamfundet. Her 
kan elever og lokale lære hinanden at kende i et rum, 
som hverken er på den ene eller andens hjemmebane, 
og hvor man samles om et fælles fokus, der ligger uden 
for én selv. Ingen føler byrden ved at være vært, eller 
nervøsiteten ved at være gæst i et fælles tredje. Begge 
parter har lige adgang til middelalderhaven, og rela-
tionerne opstår naturligt gennem at arbejde sammen. 
Samtidig gør et godt fælles tredje brug af den viden, 
der allerede er i lokalsamfundet. I Løgumklosters 
tilfælde, har de fleste af de frivillige erfaringer med alt 
fra land-, havebrug eller biavl, og kan i haven naturligt 

give deres viden videre til eleverne. For at et fælles 
tredje fungerer, skal det altså tilpasses højskolens profil 
og de lokales evner, motivation og behov. I min egen 
tid som højskoleelev, blev mit elevhold altid opfordret 
af lærerne til at prøve at falde i snak med de lokale, når 
de kom på højskolen til foredrag. Det lykkedes sjældent 
særligt godt. Vi følte ikke, at vi havde et forhold til de 
lokale der kom, og det kunne føles grænseoverskri-
dende, at højskolen, som man havde gjort til sit hjem, 
pludseligt var fyldt med folk udefra. Det er denne 
distance, som Løgumkloster Højskole har forsøgt at 
komme til livs. I stedet for at håbe at dialogen kan opstå 
på baggrund af et foredrag man har fulgt i stilhed, kan 
den opstå naturligt ved at arbejde og erfaringsudveksle 
side om side.

Når det kommer til kontinuitet, er den store styrke 
ved denne model, at de lokales relation er til det fælles 
tredje, og ikke til en enkelt elev eller højskolelærer. De 
lokale kommer tilbage elevhold efter elevhold, da deres 
samvær er drevet af mere end blot relationen til enkelt-
personer - der er i stedet skabt en relation til stedet. At 
fokusere på at skabe en relation til stedet, skal derfor 
ikke ses, som en samtidig nedprioritering af relationen 
mellem mennesker. Relationen til middelalderhaven 
skaber netop et fundament, som nye relationer og sa-
marbejder mellem mennesker år efter år kan udspringe 
fra. I stedet for at det er en enkelt højskolelærer, der 
skal holde gryden i kog med lokalsamfundet, overtager 
det fælles tredje denne funktion. 

EKSEMPEL
Højskolen rykker ud i 
samfundet 
På Grundtvigs Højskole står Søren Lerche i 
spidsen for faget Gør en forskel, hvor eleverne 
i tæt samarbejde med lokale kræfter skaber 
forandringer i Hillerød kommune. I foråret 2021 
var jeg hjælpelærer i faget. Her etablerede vi et 
samarbejde med det lokale ungdomskulturhus, 
hvorefter eleverne dannede mindre arbejdsgrup-
per, der fokuserede på projekter som de selv 
havde erfaringer indenfor, eller var motiverede til 
at skabe. Disse projekter blev derefter koordi-
neret med brugerne. Over de tre måneder faget 
varede, blev ungdomskulturhuset transformeret i 
fællesskab af højskoleeleverne og brugerne.
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Fordele:
• Samarbejdsform med høj kontinuitet. De samme 

mennesker kommer igen og igen, da deres relation er 
til stedet. Skaber en konstant kontakt og føling med 
lokalsamfundet, som nye projekter kan udspringe fra.

• Eleverne lærer de lokale at kende gennem at arbe-
jde side om side. Rig mulighed for at relationer kan 
dannes.

• Højt pædagogisk og fagligt potentiale i arbejdet med 
det fælles tredje, i Løgumkloster Højskoles tilfælde; 
middelalderhaven.

Ulemper:
• Projektet er permanent, hvilket udfordrer mu-

ligheden for at eleverne får medbestemmelse overs 
dets udformning. Kan imødekommes ved at gøre 
det fælles tredje til en feature ved højskolen, som 
eleverne aktivt vælger netop den skole for.

• Segmentet er smallere end det, der f.eks. kan rammes 
i nålestiksoperationerne, hvor eleverne kan tage ud 
og samarbejde med hvem som helst.

• Logistiske problemer: Hvem står for driften af det 
tredje sted? Hvem vander f.eks. en have, når alle 
er på ferie? Frivilligt drevet eller af lærere, som får 
arbejdstimer for at passe stedet?

MODEL 3: Højskolen som pendul
Den tredje og sidste model beskriver samarbejdsprojek-
ter, der svinger som et pendul mellem højskolen og 
dens lokalsamfund. Dette kan være projekter, hvor 
eleverne f.eks. laver fotoportrætter eller indsamler 
historier fra de lokale. Disse samarbejder er kendeteg-
net ved, at eleverne tager ud i deres lokalsamfund, 
stifter bekendtskaber og samler materiale, for så at tage 
tilbage på højskolen og behandle det dér. Her bliver det 
indhentede materiale ”transformeret.” Billeder frem-
kaldes og bliver en del af installationer, livshistorier 
skrives om til portrætter, monologer eller sange - og så 
svinger pendulet igen: Denne gang tilbage til lokalsam-
fundet. Nu præsenteres det transformerede produkt i 
lokalsamfundet, gerne hjemme hos de lokale, der satte 
deres tid og historier til rådighed for eleverne. Eleverne 
snakker med deres kilder, hører deres overvejelser om 
at dele det, de har delt, og om elevernes fortolkning 
af dem og deres historie. Besøget rundes af med en 
invitation til den fernisering, koncert eller teaterstykke, 
der er kommet ud af projektet. Den sidste bevægelse, 
pendulet tager, er altså tilbage mod højskolen. Her får 
højskolen mulighed for at tage del i den relation, som 
eleverne og de lokale har skabt.

Modellen har flere formål: 
Først og fremmest er der et, som er pædagogisk. 
Eleverne lærer på en anden måde, når de har forpligtet 
sig over for en person, som er uden for højskoleboblen. 
For det andet, vender denne form for projekt det mod-
tager- og giverforhold på hovedet, som eleverne måske 
kender fra deres skoletid. Ud fra mine egne erfaringer 
og de interviews jeg har foretaget, bliver der lige netop 
peget på denne oplevelse af at kunne bidrage til andre 
menneskers glæde gennem et projekt, som én af de 
helt store dannende oplevelser. Derudover positionerer 
højskolen sig som et spejl for lokalsamfundet. Højsko-
len viser, at den ser de gode historier i sine naboer, også 
selvom de måske ikke selv gør, og sætter dem til skue i 
deres transformerede form som monologer, fotos eller 
sange, der kan blive værdsat.

Dog skal højskolen være opmærksom på, at der i denne 
situation er blevet skabt en relation mellem de lokale 
og eleverne og ikke nødvendigvis mellem de lokale og 
højskolen. Hvis ønsket er at skabe en relation til de lo-
kale, som kan holde på længere sigt, så er det noget, der 
skal etableres i forbindelse med de lokales deltagelse i 
elevernes præsentation på højskolen.

Styrker:
• Pædagogisk stærk oplevelse, der vender modtager- 

og giverforhold på hovedet. Eleverne sætter den 
undervisning de har modtaget i spil i virkeligheden, 
og giver i denne sammenhæng noget tilbage.

• Eleverne kommer ud af klasselokalet og forpligter 
sig til mennesker, der hverken er lærere eller an-
dre elever, med det ansvar, det indebærer. Styrker 
tilhørsforhold til lokalsamfundet.

• Højskolen viser at den har en specifik rolle ift. dens 
lokalsamfund, nemlig som det spejl, der dokumen-
terer, transformerer, og udstiller lokale historier.

Ulemper:
• Hvis målet er at skabe kontinuitet i forholdet til lo-

kalsamfundet, skal man være bevidst om, at den kan 
forsvinde så snart projektet er slut. Højskolen skal 
have en strategi for, hvordan den vil bygge på disse 
nye forhold.

• Kan være svær at gentage – hvor mange gange kan 
man sende elevholdet ud og tale med de samme 
lokale før de bliver trætte af arrangementet?

• Afhængig af en højskolelærer med bånd til lokalsam-
fundet, der kan finde interessante kilder til eleverne.
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AFRUNDING
Da jeg startede dette projekt, troede jeg, at jeg allerede 
havde en nogenlunde klar idé om, hvordan samarbej-
der mellem højskoler og lokalsamfund rundt omkring 
i Danmark så ud. Jeg tog fejl: De samarbejder, jeg har 
stiftet bekendtskab med, er lige så forskelligartede, som 
højskolerne og lokalsamfundene, der udfører dem.

Igennem denne forskellighed, syntes der dog alli-
gevel at løbe en rød tråd: Der er sammenfald i, hvordan 
højskolerne arbejder, hvilke udfordringer de møder og, 
ikke mindst, i deres ønske om at nærme sig lokalsam-
fundene. Og der er virkelig også meget at vinde, ved at 
gøre netop dét.

Det, som samarbejder med lokalsamfundet helt konkret 
kan, er, at de gør modtagere til givere. Elever, som 
har siddet 13 år på skolebænken og lært gennem en 
teoretisk distance til virkeligheden, lærer at de kan rejse 
sig op og faktisk gøre en konkret forskel i et andet men-
neskes liv. Der findes næppe en større åbenbaring end 
at forstå, at man har redskaberne til dét.

Hvis jeg må komme med én anbefaling her til sidst, 
er det denne: Hvis I som højskole ønsker kontinuitet 
i jeres relation til lokalsamfundet, så spørg jer selv: 
Hvilke relationer er det, vi skaber med vores samarbej-
der? Er de mellem højskolen og de lokale eller eleverne 
og de lokale? 

At skabe mødet mellem de lokale og eleverne er 
selvfølgelig dét, som det hele i sidste ende handler om. 
Det er i dette møde, at noget stort kan ske. At fokusere 
på at skabe relationen mellem højskolen og samfundet 
er ikke at forsømme at skabe bånd mellem lokale og 
elever. Tværtimod støber man netop fundamentet til, at 
dette møde kan ske.

For at nå dertil vil jeg mene, at der er enormt potentiale 
i et fælles tredje, såsom Løgumkloster Højskoles mid-
delalderhave, der endnu ikke er blevet indfriet helt i 
højskolebevægelsen. Ved at tænke i permanente projek-
ter mellem højskolen og lokalsamfundet, hvor eleverne 
og de lokale kan mødes over fælles arbejde, skaber man 
en platform, hvor man kan dyrke både faglighed, selv-
værd og relationer. Man formår også at lette presset på 
den enkelte højskolelærer, som ikke længere er presset 
til at finde på nye projekter år efter år, der rækker ud til 
de lokale. I stedet har man skabt en platform, hvor de 
lokale kommer af sig selv.

Jeg ved, at dette muligvis ikke er for alle højskoler. 
At permanente projekter måske ikke altid er logistisk 

mulige, eller at de adskiller sig for meget, fra højskolens 
profil og idé om sig selv. Men samtidig ved jeg, at de er 
undervejs mange steder rundt omkring i landet. Hvor-
dan ser dette højskolelandskab ud om 10 år? Jeg glæder 
mig til at følge det og håber, at elever rundt omkring i 
landet bliver ved med at få de samme, store oplevelser 
med lokalsamfundet, som jeg selv havde i min høj-
skoletid.


