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Højskolens navn:  

Projektets navn:  

Projektansvarlig:  

FORMÅL 

Beskriv kort projektets 

overordnede formål: 

 

 

 

 

 

 

 

MÅLGRUPPER OG DELTAGERE 

Hvem har været 

projektets primære 

målgruppe?  

 

 

 

 

 

 

Hvor mange personer har 

medvirket i projektet som 

deltagere? 

 

 

Hvor mange personer har 

projektet i øvrigt berørt, 

og hvem drejer det sig 

om? 

 

 

AKTIVITETER 

Hvilke konkrete 

aktiviteter er blevet 

gennemført i regi af 

projektet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAMARBEJDSRELATIONER 

(Besvares kun, hvis projektet har omfattet samarbejde med andre aktører) 

Hvilke aktører har I 

samarbejdet med i 

forbindelse med 

projektet? 

 

 

 

 

 

 

Hvilket positivt udbytte 

har samarbejdet 

medført? 

 

 

 

 

 

Hvilke udfordringer har 

samarbejdet medført? 

 

 

 

 

 

 

 

LÆRING FRA PROJEKTET 

Hvilke dele af projektet er 

lykkedes bedst? 

 

Uddyb, hvilke forhold der 

har haft betydning for, at 

disse elementer er 

lykkedes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke dele af projektet 

har medført flest 

udfordringer? 

 

Uddyb, hvilke forhold der 

har haft betydning for, at 

disse udfordringer 

opstod: 

 

 

 

 



 

 

Er der elementer fra 

projektet, som vil blive 

forankret i jeres 

fremtidige 

højskolepraksis?  

 

Hvis ja, uddyb gerne på 

hvilken måde: 

 

 

 

 

Er der noget, I ville gøre 

anderledes, hvis I skulle 

lave et lignende projekt i 

fremtiden? 

 

 

 

 

 

 

SAMLET VURDERING 

Hvad er jeres samlede 

vurdering af projektets 

forløb i forhold til de 

opstillede projektmål? 

 

 

 

 

  

 

Hvad er de væsentligste 

erfaringer fra projektet i 

forhold til højskolernes 

folkeoplysende arbejde? 

 

 

 

 

 

 

Har I yderligere 

kommentarer i forhold til 

projektets forløb eller til 

puljemidlerne generelt, 

kan I uddybe dem her: 

 

 

 

 

 


	Højskolens navn: Engelsholm Højskole
	Projektets navn: Trilateralt foredragssamarbejde i lokalområdet
	Projektansvarlig: Viceforstander Rikke Holm
	Beskriv kort projektets overordnede formål: At skabe mulighed for folkeoplysning blandt lokale borgere i et område med langt til større byer.
At skabe meningsfulde berøringsflader mellem institutioner og mennesker i lokalområdet med højskolen som en dynamisk medspiller for den almene folkeoplysning.
	Hvem har været projektets primære målgruppe: Højskoleelever, lokalbefolkning og menigheder i lokalområdet.
	Hvor mange personer har medvirket i projektet som deltagere: Højskoleelever: 70
Lokale borgere: 52
	Hvor mange personer har projektet i øvrigt berørt og hvem drejer det sig om: Medarbejdere og skolekreds på højskolen og menighedsråd i to kirker. 25-30 pers. aktivt, men informationer om foredraget er nået ud til mange flere.
	Hvilke konkrete aktiviteter er blevet gennemført i regi af projektet: Et foredrag med Jørgen Carlsen på Engelsholm Højskole
	Hvilke aktører har I samarbejdet med i forbindelse med projektet: Bredsten menighedsråd og menighedsrådet i Balle Valgmenighed.
	Hvilket positivt udbytte har samarbejdet medført: At folk fra lokalområdet har  besøgt højskolen og mødt højskoleeleverne omkring et foredrag, der gav stof til eftertanke og efterfølgende dialog på tværs af generationer. 
Frugtbart nyt samarbejde mellem 3 lokale parter: en folkekirke, en valgmenighed og højskolen. Der er lyst til at fortsætte samarbejdet.
De lokale var meget begejstrede for arrangementet.
	Hvilke udfordringer har samarbejdet medført: Det er udfordrende at lave rammer for dialog mellem højskoleeleverne og gæster udefra, det kan være svært at starte dialogen op med mennesker, man ikke kender. Det er en udfordring at finde kandidater til oplægsholdere, som kan favne de forskellige målgrupper. Højskoleeleverne kan ikke automatisk se idéen med at skabe et møde med lokalbefolkningen, foredraget er blot ét blandt mange arrangementer der foregår i huset. 
	Hvilke dele af projektet er lykkedes bedst Uddyb hvilke forhold der har haft betydning for at disse elementer er lykkedes: Foredraget var rigtigt godt, og det var muligt at samtale om det over kaffen bagefter.

Jørgen Carlsen formåede at levere et både underholdende, vedkommende og folkeligt oplysende foredrag, som ramte alle målgrupper.
	Hvilke dele af projektet har medført flest udfordringer Uddyb hvilke forhold der har haft betydning for at disse udfordringer opstod: Det at skabe dialog mellem målgrupperne.

De fysiske forhold er medvirkende til, hvordan vi kan lægge op til dialog. Det kan være svært, hvis man sidder i rækker. Omvendt er der ikke plads til caféborde og mange mennesker på en gang i højskolens foredragssal, så det er udfordring, der er svær at ændre på. 
	Er der elementer fra projektet som vil blive forankret i jeres fremtidige højskolepraksis Hvis ja uddyb gerne på hvilken måde: Vi planlægger at lave et fælles foredrag næste efterår med samme samarbejdspartnere.

Det kommer til at foregå på én af de andre hjemsteder, hvor højskoleeleverne skal fragtes ud til. Vi vil være særligt opmærksomme på at finde en foredragsholder, der på samme måde formår at favne alle målgrupperne.
	Er der noget I ville gøre anderledes hvis I skulle lave et lignende projekt i fremtiden: Vi vil arbejde mere med formen i fht at skabe dialog.
Vi får sandsynligvis en udfordring mht plads, da højskolen alene fylder ca. 70 pers.
	Hvad er jeres samlede vurdering af projektets forløb i forhold til de opstillede projektmål: Vi har opnået de 3 konkrete projektmål på en tilfredsstillende måde: 1) at skabe et oplysende møde mellem højskoleelever og lokale 2) at åbne højskolen ud i lokalsamfundet som en dynamisk medspiller
3) at opbygge et konkret samarbejde mellem de 3 parter omkring folkelig oplysning og dannelse
Der er mulighed for videreudvikling af samarbejdet og formålet, dels fordi det giver god mening, dels fordi parterne ønsker det.
	Hvad er de væsentligste erfaringer fra projektet i forhold til højskolernes folkeoplysende arbejde: Projektet viser på en fin måde at højskolen kan bruge sin viden, ramme og erfaring til at skabe folkeoplysende arbejde, ikke kun for højskoleelever, men også for folk i lokalområdet. På den måde agerer højskolen folkeoplysende for enhver, der har lyst til og er nysgerrig på at blive inviteret ind til foredrag og samtale om relevante emner.
Mødet i sig selv mellem elever og lokale får en oplysende karakter, når det foregår på denne måde.
	Har I yderligere kommentarer i forhold til projektets forløb eller til puljemidlerne generelt kan I uddybe dem her: Det er positivt at puljemidlerne støtter op om et lokalt projekt som dette. Den økonomiske støtte kan være med til at projektet bliver realiseret. 


