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Valg til bestyrelsen  
 

FFD’s generalforsamling 6. oktober 2022 

 
Ad generalforsamlingens pkt. 8,  
Valg af formand, der vælges af forsamlingen 
 
Lisbeth Trinskjær, 
Personligt medlem og skolekredsmedlem, Ubberup Højskole 
Stillere: Jakob Mejlhede Nielsen, Grundtvigs Højskole; Simon 
Axø, Testrup Højskole; Malthe Ibsen Sørensen, Ubberup 
Højskole; Eva Terp-Hansen, Nordjyllands Idrætshøjskole  
 
 
Ad generalforsamlingens pkt. 9,  
Valg af bestyrelsesmedlemmer, der vælges af 
skolerepræsentanter. 

Claus Staal,  
Forstander, Silkeborg Højskole  
Stillere: Eva Terp-Hansen, Nordjyllands Idrætshøjskole; Jasper 
Gramkow Mortensen, Oure Højskole; Simon Axø, Testrup 
Højskole; Simon Lægsgaard Madsen, Brandbjerg Højskole  
 
Merete Østergaard,  
Forstander, Den Skandinaviske Designhøjskole  
Stillere: Mette Grønning, Den Skandinaviske Designhøjskole; 
Vibeke Lundbo, Højskolen Skærgården; Karen Friis, 
Nørgaards Højskole; Joan Faurby Maarup, Livsstilshøjskolen 
Gudum; Stig Skov Mortensen, Den Rytmiske Højskole    
 
Peter Sebastian Petersen, 
Forretningsudvikler og personaleleder, Vejle Idrætshøjskole 
Stillere: Jakob Mejlhede Nielsen, Grundtvigs Højskole; Kurt 
Willumsen, Uldum Højskole; Ole Damgaard Nielsen, Vejle 
Idrætshøjskole; Jakob Kjærsgaard Mortensen, Hadsten 
Højskole; Lars Olesen, Vejle Idrætshøjskole  
 
Julie Hauge Andersson, 
Viceforstander, Gerlev Idrætshøjskole 
Stillere: Simon Lægsgaard, Brandbjerg Højskole; Simon Axø, 
Testrup Højskole; Ditte Thomassen, Grundtvigs Højskole; 
Mads Brendes-Lasagne, Den Rytmiske Højskole; Erling 
Joensen, Viborg Idrætshøjskole  
 
Rasmus Carlo Fabricius  
Lærer, Oure Højskole  
Stillere: Jakob Bonderup, Engelsholm Højskole; Thomas 
Bundgaard, Oure Højskole; Jonas Borsøe Christensen, 
Silkeborg Højskole; Jeanette Møller Hovslagare, Vejle 
Idrætshøjskole; Søren Kiilerich, Idrætshøjskolen Aarhus 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ad generalforsamlingens pkt. 10,  
Valg af bestyrelsesmedlemmer der vælges af personlige 
medlemmer.  

 
Claus Staal,  
Forstander, Silkeborg Højskole  
Stillere: Eva Terp-Hansen, Nordjyllands Idrætshøjskole; Jasper 
Gramkow Mortensen, Oure Højskole; Simon Axø, Testrup 
Højskole; Simon Lægsgaard Madsen, Brandbjerg Højskole  
 
Merete Østergaard,  
Forstander, Den Skandinaviske Designhøjskole  
Stillere: Mette Grønning, Den Skandinaviske Designhøjskole; 
Vibeke Lundbo, Højskolen Skærgården; Karen Friis, 
Nørgaards Højskole; Joan Faurby Maarup, Livsstilshøjskolen 
Gudum; Stig Skov Mortensen, Den Rytmiske Højskole    
 
Peter Sebastian Petersen, 
Forretningsudvikler og personaleleder, Vejle Idrætshøjskole 
Stillere: Lisbeth Trinskjær, Ubberup Højskole; Jakob 
Kjærsgaard Mortensen, Hadsten Højskole; Jakob Mejlhede 
Nielsen, Grundtvigs Højskole;  
Kurt Willumsen, Uldum Højskole; Ole Damgaard Nielsen, Vejle 
Idrætshøjskole;  
 
Julie Hauge Andersson, 
Viceforstander, Gerlev Idrætshøjskole 
Stillere: Simon Lægsgaard, Brandbjerg Højskole; Simon Axø, 
Testrup Højskole; Ditte Thomassen, Grundtvigs Højskole; 
Mads Brendes-Lasagne, Den Rytmiske Højskole; Erling 
Joensen, Viborg Idrætshøjskole  
 
Rasmus Carlo Fabricius  
Lærer, Oure Højskole  
Stillere: Jakob Bonderup, Engelsholm Højskole; Majken Bro 
Rasmussen, Brandbjerg Højskole; Thomas Bundgaard, Oure 
Højskole; Jonas Borsøe Christensen, Silkeborg Højskole; 
Søren Kiilerich, Idrætshøjskolen Aarhus 
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Lisbeth Trinskjær, personligt 
medlem og skolekredsmedlem, 
Ubberup Højskole  

Demokratiets udvikling, nationalt og 
globalt, optager mig dybt. 
Polarisering, fake news, faldende 
tilslutning til partierne, unges 
faldende konkrete demokratiske 
deltagelse, ekstreme politiske 
bevægelser og krig i Europa minder 

os om, at demokrati aldrig er sikret for bestandigt. Vi skal som 
skoleform være skarpe på, hvordan vi lykkes med ikke bare at 
genoprette unges trivsel, men også med at indgyde dem mod 
til at præge fremtidens samfund. Måske kan vi som skoleform 
styrke betydningen af det aftryk et kort højskoleophold sætter 
på de mange modne voksne vi er i kontakt med? Ikke fordi alle 
skal gøre det samme, men vi kan inspirere hinanden, og 
måske skrue op for det vigtige bidrag vi allerede giver? Jeg 
glæder mig over de mange højskolestemmer, der allerede 
præger, og skaber gode rammer om, den offentlige samtale, 
med festivaler, bøger, klummer, debatindlæg, foredrag og tv-
optræden. Ikke bare fordi det synliggør skoleformen, men fordi 
vi kan tilføje debatten helhedsblik og nuancer. 

Mange nye forstandere og lærere er kommet til skoleformen 
de seneste år, med nye øjne som ser nye stier, og nye 
potentialer. Det er en fantastisk anledning til en fælles samtale 
om hvad vi som skoleform skaber og præger. Og hvordan. 
Samtidigt søger mange højskoleelever og kursister 
Højskolerne nu. Med den store søgning vokser potentialet for 
at mobilisere mangfoldige fortællinger om skoleformens værdi 
for den enkelte, at fastholde den gode søgning og skabe 
varige stier for dem, der ikke let finder vej til højskolerne. 

Tiden kalder på Højskolerne, og jeg vil arbejde for en samlet, 
generøs og stærk skoleform. Jeg håber, at I vil vise mig tillid til 
fortsat at løfte opgaven som formand for FFD. 

 

Claus Staal, forstander, Silkeborg 
Højskole  

Igennem de seneste 2 år har jeg 
nydt det privilegium at sidde i FFD’s 
bestyrelse. Her har jeg bl.a. som 
formand for Internationalt Udvalg 
haft mulighed for at medvirke til at 
støtte op om foreningens arbejde 
med det globale 
dannelsesperspektiv, samarbejde 

med internationale højskolelignende institutioner, 
højskolepædagogiske initiativer og ikke mindst bakke op om 
nye højskolers mulighed for at blive bæredygtige såvel 
pædagogisk som økonomisk. 

Spørgsmålet om det bæredygtige arbejdsliv, herunder 
diskussionerne om lærernes ansættelses- og lønvilkår, har 
optaget adskillige medlemsmøder og præget diskussioner på 
såvel lærerkonferencer og forstandermøder. Den diskussion er 
jeg også interesseret i at fortsætte og bidrage til i 
bestyrelsessammenhæng, hvor jeg vil bringe erfaringerne, på 
området, fra vores udviklingsarbejde på Silkeborg Højskole i 
spil. 

 

Som bestyrelsesmedlem vil jeg fortsat have fokus på og 
arbejde for gode vilkår for nye højskoleinitiativer, herunder 
rådgivning og netværk for nye forstandere og medarbejdere, 
og ikke mindst styrke den enkelte højskoles stemme i 
foreningen, virke til en styrkelse af det internationale arbejde 
og sætte fokus på højskolens idé og kerneopgave. 

 

Julie Hauge, viceforstander, 
Gerlev Idrætshøjskole 

Uddannet folkeskolelærer, med 
religion og idræt som linjefag. 
Højskolelærer på Gerlev 
Idrætshøjskole i 22 år og 2 år som 
viceforstander. 

Jeg er uddannet mentor, og har en 
særlig interesse for de sårbare 

elever og for hvordan vi kan udvikle det pædagogiske arbejde, 
sådan at der er plads til alle i fællesskabet. I forlængelse af 
det, mener jeg, at højskolen bør være et sted, hvor vi udfordrer 
stereotype opfattelser, der fastholder mennesker i ”kasser”, og 
som giver elever og kursister mod til at finde deres egen 
identitet.  Det er smukt beskrevet i Jens Rosendals sang ”Er 
der steder hvor sandheden synger”.  

Jeg er uddannet debatpilot igennem Frirummet, som jeg synes 
er et meget relevant og stærkt tiltag, som har stor 
samfundsrelevans. Det vil jeg gerne bidrage til at fortsætter, 
eller evt. udvikle lignende tiltag, der kan styrke den 
demokratiske samtale i et samfund, der i den grad har brug for 
det. 

I forbindelse med min ansættelse som viceforstander søgte jeg 
skoleudviklingsmidler, til igangsættelse af en udviklingsproces 
for at styrke sammenhængen mellem hovedsigtet, Gerlevs 
værdigrundlag og undervisning og samvær. Det har været 
meget værdifuldt, og jeg vil som bestyrelsesmedlem arbejde 
for øget fokus på skoleudvikling, både for den enkelte skole og 
for højskolen som bevægelse.  

Det vil være en stor glæde og stolthed for mig, at blive en del 
af bestyrelsen, og kunne bidrage til arbejdet for hele 
højskolebevægelsen. 

Merete Østergaard, forstander, Den 
Skandinaviske Designhøjskole  
 
Jeg har været i højskoleverdenen, 
siden jeg i 1984/85 var elev på Gerlev 
Idrætshøjskole. Fra 1996 til 2018 
boede jeg på Krabbesholm Højskole, 
hvor min mand er højskolelærer, og i 
2018 flyttede jeg ind i 
forstanderboligen på Den 
Skandinaviske Designhøjskole. 

Højskoler og alle os på og omkring højskolerne findes i mange 
modeller. Jeg synes, vi i højskolebevægelsen har en ekstra 
forpligtelse til at arbejde for og stimulere diversitet på 
højskolerne og i samfundet. Bæredygtighed skal meget mere 
på dagsorden - herunder det bæredygtige arbejdsliv. Ingen 
kan arbejde 24/7, og ingen kan leve af pæne ord og glade 
elever. Jeg vil arbejde for, at flere elever fra samfundets 
nederste sociale lag kan komme på højskole. 
 
Ideologisk er jeg optaget af at skabe en forening i bevægelse, 
Vi står på en tradition, som vi skal nære, men også turde 
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udfordre. Vi skal tage de store ideologiske samtaler; hvad skal 
vi med højskolerne i morgen og om 10 år, hvordan skaber vi 
en bevægelse, som er relevant både for de kommende 
højskoleelever og det samfund, vi er en vigtig del af? Vores 
bevægelse må aldrig blive selvfed og sande til. Vi er født ind i 
en forpligtelse til at være en del af samfundet.  
 
 

Peter Sebastian Petersen, 
forretningsudvikler og TAP leder, 
Vejle Idrætshøjskole 
 
Jeg ønsker genvalg til vores fælles 
bestyrelse for at fortsætte det 
langsigtede og spændende arbejde, 
som er i gang.  
I bestyrelsen har mit særlige fokus 
været elevrekruttering og branding, 
det politiske samt vores 

lovgivningsmæssige og økonomiske vilkår. Her står 
muligheden for at opkvalificere vores bygningsmasser ligesom 
jeg har et nært fokus på vores ansatte i de forskellige TAP-
afdelinger. I min tid i bestyrelsen har jeg siddet i 
Informationsudvalget og Lov- og økonomiudvalget, og det er 
poster, jeg ønsker at fokusere på ved et evt. genvalg. 
De seneste år har jeg desuden været formand for 
Skoleindkøb, og vi er nu oppe på ca. 175 skoler. Vores mål er 
fortsat at styrke vores støtte til skolerne i forhold til at sikre 
gode aftaler. Men også at vise nye veje i omskiftelige tider, her 
kan nævnes energiområdet, testudstyr under COVID-19 og 
tiltag på bæredygtighed. 
 

Rasmus Carlo Fabricius, lærer, 
Oure Højskole  

Til højskolen har jeg en klar holdning 
til, hvad den er og ikke er. Siden mit 
eget ophold har jeg været drevet af 
at få mere højskole ind i mit liv og 
dermed mere højskoleliv ind i dem 
omkring mig; nysgerrigheden, 
perspektivet, fællesskabet, 
fordybelsen, roen, løssluppenheden, 

kærligheden, uenigheden, ligheden og forskelligheden. Derfor 
startede jeg bl.a. min egen sommerhøjskole med idéen om, at 
alle involverede skulle søge at blive til nogen før vi blev til 
noget.  

 
Det er vigtigt for mig at være tæt på højskolen og derfor har jeg 
bopæl på Oure, hvor jeg både provokerer og omfavner stedets 
beboere som en tydelig og moden støtte. Tematikker jeg 
fordyber mig i på højskolen er elevinddragelse og -aktivering, 
bæredygtighed og ansvarlighed. 
Med i rygsækken har jeg 10+ års erfaring indenfor 
teamudvikling i virksomhedsregi. På Oure er jeg SU-
repræsentant med det klare mål at skabe den bedste højskole 
i samspillet mellem ledelse og medarbejdere. 
Til bestyrelsen er jeg repræsentant for den kropslige dannelse, 
og med min nære elevkontakt bringer jeg højskolens hverdag 
direkte ind i bestyrelsesarbejdet.  
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