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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? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gymnastikhøjskolen i Ollerup
 Nye fællesskaber
 Niels Hansen Thrysøe / Henrik Riedl / Jens Erik Laulund Skotte

 At skabe nye rum og fællesskaber for læring og udvikling i 
samspillet mellem højskolen, gymnastikforeningen og 
lokalsamfundet - herunder at udvikle nye tværgående aktiviteter for 
nye målgrupper.

Højskoleelever der indgår som trænere i gymnastikforeningen, 
elever på Fremtidens idrætslederuddannelse, elever fra 
Hubsterlinien, samt en bred vifte at lokale mennesker / familier der 
har deltaget i forskellige nye tiltag.

Det er svært at afgøre det unikke deltagerantal, men jf. optællinger 
fra de største del-projekter f.eks. Aktive mandage (gns ca. 150 
mennesker over 10 gange) og Halloween, så har der deltaget 
mindst 1700 mennesker (hvor en del vil være gengangere).  
Projektet har haft berøring med højskolens øvrige personale, 
gymnastikforeningens trænere og ledere, samt nye frivillige der er 
kommet til i forløbet. Hvor mange er igen svært at vurdere, men 
antageligt 40-50 personer

Pigeparkour og familieparkour. Nye tiltag hvor det giver gode 
muligheder for at være aktive sammen.
Parkour med ”Værkstedsklassen" i Ollerup. Pilotforsøg hvor 
parkour bruges som indgang til motion for drenge.
Gruppe fra STU (CSV Svendborg). Vi arbejder på at aktivere en 
lille gruppe, der senere skal bruges som rollemodeller.
Uledsagede flygtninge der bor Hundstrup. De har deltaget i flere 
sammenhænge i foreningen og på højskolen, hvor 4 bl.a. har 
været i "praktik" i en uge.
Aktive Mandage. 10 mandage i forår/forsommer med masser af 
aktiviteter for hele familien - kom og betal koncept - samt ikke 
mindst fællesspisning i højskolens spisesal. Instruktører var en 
blanding af foreningens instruktører, højskoleelever, 
højskolelærere. Ligeledes var der samarbejde med andre 
foreninger, og deres instruktører. Blandt aktiviteter var: 
Yoga v. Vicki i yogalokalet, Svømning v. Vandhunden Sydfyn, Puls 
og styrke i Bevægelsessalen v. Jane, Klatring i ID hallen v Steffen 
fra Klatreklubben, Spring i springcenteret for alle fra 7 år, Zumba v. 
Cathrine i Konferencelokalet, Parkour. Over 9 år
Leg og lær i skumredskaber. 0-6 år, Beachvolley v. 4 elever fra 
Bernstorffsminde Efterskole, Floorball i ID hallen v. Jørgen Lynge, 
Arbejde med styrketræning v. Lasse A, Luft din racercykel i det 
skønne landskab omkring Ollerup, Rytmisk motionsgymnastik i OD 
hallen v. Trine, Funktionel træning - m bl.a. Bulgarian Bag over 14 
år  v. Thomas Kent, MTB mountainbiketræning v. Lasse fra 
”Skovhuggeren” i Ollerup, Svømning og udspring for de friske i det 
udendørs bassin, Løb 3 km og 6 km eller mere hvis du ønsker



 
 

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: 
 
 

 
 

Vandhunden Sydfyn 
Klatreklubben i Ollerup 
MTB  Skovhuggeren 
Bernstorffsminde Efterskole 
Samt været i dialog med flere, som på sigt vil være interesserede.  
 

Relationer mellem højskolen og foreninger, samt mellem 
foreninger alene, der kan udnytte hinandens forskellige 
kompetencer, samt ikke mindst gøre hinanden stærkere sammen. 

Når forskellige kulturer mødes kan det give udfordringer, men ikke 
større end vi har kunnet løse. Forskellen bl.a. samarbejdet mellem 
ansatte på højskolen og frivillige, samt frivillige fra de forskellige 
foreninger med forskellige kulturer. Kommunikationen er den 
største hindring for et godt samarbejde, men det har vi klaret ved 
løbende, god og åben dialog.

Alle delprojekter er sådan set lykkes meget fint. Aktive mandage er 
det største projekt, og måske også det mest succesfulde. De 
forhold der har spillet ind er en konkret projektleder der kan spille 
sig ind i rummet mellem højskolen og foreningerne. I det daglige 
kan det være svært for både højskole og foreninger at skabe rum 
til samarbejde og udvikling sammen, og det at have en person 
med fokus på dette har været altafgørende. 

Vi havde måske lidt høje ambitioner om hvor mange delprojekter vi 
kunne nå at gennemføre i 2016, men ideerne er ikke gået tabt og 
vi vil arbejde videre med det fremover. I nogle af vores mindre 
delprojekter, hvor vi prøver at skabe samarbejde og aktiviteter for 
særlige målgrupper (STU-unge, flygtninger, mv.) er der 
udfordringer med at få koordinering og kommunikation til at køre 
optimalt. Det er dog lykkes alligevel, og igen pga. en projektleder 
med fokus på opgaven.



 
 

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: 
 
 
 
 

 

Vi vil forsøge at arbejde videre med en projektleder i samspillet 
mellem højskolens læring i praksis og gymnastikforeningen, samt 
andre foreninger, skoler, mv. Vi er overbevist om at hvis vi fortsat 
skal skabe udvikling og samarbejde på tværs er det nødvendigt at 
allokere konkret tid til disse opgaver i en travl hverdag for både 
højskole og foreningsliv. Flere delprojekter (også dem vi endnu 
ikke har nået) vil køre videre - det gælder bl.a. Aktive mandage, 
forløb med særlige målgrupper, sportscamp på tværs af foreninger, 
mv. 

Succesen kom måske bag på os, så vi kunne måske have været 
endnu mere offensive i vores kommunikation og begejstring. Tiden 
har været en afgørende faktor for ikke at kunne nå flere del-
projekter, så det er svært at se vi kunne gøre særligt meget 
anderledes. 

Projektets formål virker absolut rigtige efter det første år. Det er 
meningsskabende for højskolens lærere, elever, samt foreningen 
og lokale borgere. Alle kan se og mærke meningen med at bruge 
højskolen som samlingssted i det omfang at det giver mening i 
hverdagen. Da gymnastikforeningen allerede har hjemsted for alle 
sine træninger og klublokale på højskolen er det helt oplagt at 
samarbejdet og udviklingstankerne udvikles videre i de kommende 
år. 

Vi oplever at projektet er med til at give højskoleeleverne en ekstra 
dimension i deres læring og praksis gennem undervisningsforløb 
og aktiviteter, der sætter emnerne i perspektiv med en lokal 
folkeoplysende aktør (foreningen og andre). Det er med til at 
udvikle elevernes demokratiske dannelse og blik for de 
forpligtende fællesskaber. 

Vi er utroligt glade for støtten, men da tilsagn om støtte kom i april 
og pengene skal være brugt og regnskab/evaluering allerede skal 
være indsendt 1. januar giver et noget presset forløb. Her kunne 
det være godt med lidt større fleksibilitet, da vi alle godt ved at 
projekter altid udvikler undervejs, samt at reel læring fra et projekt 
ikke gøres på 10 måneder, men kræver længere tid. Derfor 
fortsætter vi og håber at FFD fortsat vil støtte vores udvikling i den 
her retning.


