
Højskolens navn: 

*  

Nørgaards Højskole 

Projektets navn: 

*  

Ind i fællesskabet 

Projektansvarlig: 

*  

Karen Friis 

Accept af, at 

prokjektansvarlig 

kan fremgå på 

foreningens 

hjemmeside  

JA 

Beskriv kort projektets overordnede formål:  

Med projektet “Ind i fællesskabet” ønsker Nørgaards Højskole gennem seks saloner at undersøge 

fællesskabet som fænomen og sætte fokus på den stigende betydning det tillægges at være del af sociale 

fællesskaber for at lykkes som menneske. 

Projektets formål er således at undersøge, hvad fællesskabet er for en størrelse: Hvad vil det sige at være 

del af et fællesskab? Hvad stiller man op, hvis man ikke føler sig som en del af fællesskabet? Hvordan 

bruger vi de sociale relationer, vi indgår i? Hvordan ser fremtidens fællesskaber ud? Hvordan bliver man 

lykkelig, hvis man er udpræget introvert og har svært ved de sociale fællesskaber? 

Formålet er at afmystificere fællesskabet som fænomen, at give deltagerne redskaber til bedre at kunne 

forstå, hvad der sker, når man lykkes eller ikke lykkes med at være en del af fællesskabet samt at give 

deltagerne indblik i, hvorfor vi i den grad hungrer efter at være en del af fællesskabet. 

Hvem har været 

projektets 

primære 

målgruppe?  

Elever på Nørgaards Højskole: 120 personer Vi ønskede også at involvere kursister på 

højskolen samt lokalbefolkningen og etablerede samarbejde med Bjerringbro Byforum, 

Bjerringbro Højskoleforening og Møllerne, som arbejder med byens unge. Kursister på  

Hvor mange 

personer har 

medvirket i 

109 højskoleelever ved hvert arrangement Samt 20 kursister ved et enkelt arrangement 



projektet som 

deltagere?  

Hvilke konkrete aktiviteter er blevet gennemført i regi af projektet?  

Onsdag d. 31/3 kl. 19.30-21.00 

Ind i fællesskabet: Hvor går grænsen? v. Nikoline Nybo 

Workshop, samtale og øvelser 

 

Torsdag d. 8/4 kl. 19.30-21.00 

Ind i fællesskabet: Venskaber v. Frederik Svinth 

Foredrag, samtale og spil 

 

Torsdag d. 15/4 kl. 19.30-21.00 

Ind i fællesskabet: Ekstreme fællesskaber v. Sasja Simone Krogh 

Foredrag og samtale 

 

Torsdag d. 6/5 kl. 19.30-21.00 

Ind i fællesskabet: Skam v. Carsten Stage 

Foredrag og samtale 

 

Torsdag d. 27/5 kl. 19.30-21.00 

Ind i fællesskabet: Inden for og uden for det europæiske fællesskab: Om EU, flygtninge og 

menneskerettigheder v. Louise Halleskov 

Foredrag, samtale og diskussion 

Hvilke aktører 

har I 

samarbejdet 

med i 

forbindelse med 

projektet?  

Vi forsøgte at samarbejde med Bjerringbro Højskoleforening, Bjerringbro Byforum og 

Broen, som er et lokalt initiativ, der sætter gang i arrangementer med unge. Men 

samarbejderne blev umuliggjort af Corona-restriktionerne. 

Hvilke dele af 

projektet er 

Det har været meget gavnligt, at der har været lagt op til samtaler, øvelser og 

diskussioner undervejs. Det har gjort indholdet langt mere nærværende og relevant for 



lykkedes bedst? 

 

Uddyb hvilke 

forhold der har 

haft betydning 

for, at disse 

elementer er 

lykkedes?  

eleverne, fordi de selv har taget del og ytret deres egen mening. 

Det har været altafgørende, at oplægsholderne har været velforberedte - de har haft 

overskud til at formidle en stor del af deres viden gennem diskussionerne og 

samtalerne, så publikum har haft større del i diskussionen. 
 

Hvilke dele af 

projektet har 

medført flest 

udfordringer? 

 

Uddyb, hvorfor 

de har været en 

udfordring  

Corona har i den grad sat en bremse for samarbejdet med lokalområdet. 

Derudover har det været udfordrende at evaluere forløbet med eleverne, da de 

simpelthen har haft gang i så mange ting, at den følgegruppe der var sat på projektet 

helt gav op til sidst. 

Er der elementer 

fra projektet, 

som vil blive 

forankret I jeres 

fremtidige 

højskolepraksis? 

 

Hvis ja, uddyb 

gerne  

Vi vil helt klart foretrække at have korte oplæg fra videnspersoner og så fortsætte 

aftenerne som en samtale - meget gerne på kryds og tværs af aldersgrupper.  

Vi ønsker at fortsætte den måde at debattere på, frem for blot at få fyldet på fra en 

foredragsholder. 

Er der noget I vil 

gøre anderledes, 

hvis I skal lave et 

lignende 

projektet i 

fremtiden?  

Her vil vi i højere grad involvere samarbejdspartnerne udefra, inden aftenernes temaer 

tilrettelægges. Derudover vil vi i større grad involvere elevrådet 



Hvad er jeres 

samlede 

vurdering af 

projektets forløb 

i forhold til de 

opstillede 

projektmål?  

Projektet har været vellykket, fordi emnerne i højere grad har brændt sig fast og haft 

relevans, fordi eleverne har været aktivt deltagende. 

Intentionen om at række ud i omgivelserne er i denne omgang ikke blevet indfriet, men 

vi gentager en del af arrangementerne her til efteråret, og der er det håbet, at vi i 

højere grad kan række ud. 

 
 


