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Beskriv kort projektets overordnede formål:  

Det overordnede formål med projektet er at skabe større lokal involvering, synlighed og synergi af de 

kollektive og uudnyttede ressourcer – både på højskolen, i foreninger og lokalsamfundet til fælles udbytte. 

Omdrejningspunktet er mere folkelig oplysning, dannelse og tværgående lokalt samarbejde.  

 

Visionen er sammen at udvikle og udfordre det folkeoplysende arbejde i de to organisationer, men også i 

et samspil med det omkringliggende lokalsamfund, andre foreninger, skoler, mv. – og derigennem skabe 

nye fællesskaber! 

 

Nye fællesskaber skal bibringe såvel højskoleelever/-lærere, som deltagere/ledere i foreningens 

folkeoplysende aktiviteter nye oplevelser og en involvering der skaber større oplevelser, nye mindre eller 

større fællesskaber, og en fælles dannelsesramme for arbejdet med både børn, unge og voksne. 

 

Projektet er en videreudvikling af de initiativer og det samarbejde mellem Gymnastikhøjskolen i Ollerup og 

Ollerup Gymnastikforening, der blev sat i gang i 2016. Mange gode initiativer er blevet igangsat og 

afprøvet, og nu er vi klar til at udvikle samarbejdet og bygge videre på de gode erfaringer.  

Hvem har været 

projektets 

Lokale foreninger, borgerne i lokalområdet og Højskolens personale 



primære 

målgruppe?  

Hvor mange 

personer har 

medvirket i 

projektet som 

deltagere?  

Samlet set omkring 20 

Hvor mange 

personer har 

projektet i øvrigt 

berørt, og hvem 

drejer det sig 

om?  

mellem 200 og 400 - Et estimat ift. de mange mange aktiviteter der har været i spil, så 

det er borgere, ansatte, elever og en masse frivillige fra foreningslivet 

Hvilke konkrete aktiviteter er blevet gennemført i regi af projektet?  

Nogle af de konkrete aktiviteter som er gennemført i projektet. 

 

Vi har afholdt Aktiv Mandag via Ollerupgymnastikforening, med en meget større forankring fra højskolen 

og med fokus på mange nye aktiviteter, både fra FIL holdet, fra eleverne og frivillige. 

 

Nye aktiviteter i samarbejde med Den Frie Læreskole – PlayFit et koncept hvor leg og bevægelse er i fokus. 

En måde at skabe kropslig-dannelse og sociale fællesskaber på tværs af Højskolen, foreningerne og de 

lokale – det har nu udviklet sig til et hold der kører i Ollerup gymnastikforening 

 

Morgenmotion i svømmehallen for byens borgere, igen et samarbejde med Den frie Læreskole. 

Hovedsageligt til borgere som har ønsket muligheden for at prøve noget motion af i vores svømmehal. 

 

I samarbejde med Ollerup Gymnastikforening har vi startet et hold som handler om styrke og teknik, her 

er fokus på det enkelte individs forståelse for hvad kroppen kan og hvad ens mentale tilstand gør ved 

dette. 

 

Nye Fællesskaber har været primus-motor på et klyngesamarbejde mellem 5 lokale foreninger på sydfyn, 



hvor vi sammen med Svendborg Gymnastikforening har lagt en del tid i at få det organiseret. Et 

samarbejde DGI har været meget interesseret i og vi blev inviteret med til et møde med DGI's ledere fra de 

forskellige landsdele, her skulle vi fremlægge projektet. 

Klyngesamarbejdet har betydet, at der har kørt en stor drengesatsning ift. gymnastikken på sydfyn og 

mere kommer til. 

Samme klyngesamarbejde har via vores projekt fået skabt en juniorklub i Ollerup, som dækker et behov 

om fredagen – her er der fokus på kroppen i aktion, kroppens funktioner og så arbejdes ift. sociale 

relationer på tværs af børn fra flere byer. 

 

Så har projektet fået startet et bootcamp forløb version 2.0 i Ollerup Gymnastikforening, hvor der er fokus 

på sund-livstil og deraf vægttab - en del af forløbet er også samtaler med en vejleder ift. hvordan man 

lever sit liv. 

 

Der har været et åbent hold på højskolen, som arbejdede med Brasiliansk Jiu Jitsu – her har højskolens 

elever kunne prøve kræfter med sporten, men sammen med borgere fra området.  

En meget intens og intim omgang, hvor det er følelser og kropslighed som er i spil. 

 

Vi har kørt flere inspirations forløb for et organisation der hedder Fit for Kids, som har været meget glade 

for disse forløb, som har involveret alle i familierne. 

 

Sammen med DGI og Ollerup Gymnastikforening har vi afholdt en Fitnessdag og Spinningevents for 

lokalområdet hvor man kunne komme og opleve højskolen og se faciliteterne og selvfølgelig prøve dem. 

 

Projeket har startet MTB op i samarbejde med Skovhuggeren og elever på højskolen. Dette har gjort at 

mange unge har prøvet kræfter med at cykle i naturen. 

Hvilke aktører 

har I 

samarbejdet 

med i 

forbindelse med 

projektet?  

12 andre aktører ca.  



Hvilket positivt udbytte har samarbejdet medført?  

Vi har samarbejdet med Svendborg, Tved, Skårup, Gudme, Tåsinge og Ollerup Gymnastikforening. 

Skovhuggeren i Ollerup, DGI, Fit For Kids, Den Frie læreskole, Ollerup og Vester Skerninge Friskole 

 

Udbyttet har helt konkret været et meget tættere samarbejde. Et samarbejde, der nu hjælper foreninger til 

at kommunikere sammen, det har givet foreningerne et forhold til Højskolen som en samarbejdspartner 

og en mulighed for at få ført ideer ud i livet sammen. 

 

Så har det løftet lokalområdet ift. relationen til højskolen, bevidsten om hvad højskolen arbejder med og 

ikke mindst en langt større interesse for det kropslige og det aktive. Hvilket også helt konkret giver sig til 

kende i flere medlemmere i foreningerne. 

Ift. Højskolens vision om at blive bedre til at arbejde med frivillighed (som begreb og værdi) har projektet 

givet et kæmpe netværk, et kæmpe kendskab og en masse erfaringer ift. det kommende samarbejde. 

Hvilke 

udfordringer har 

samarbejdet 

medført?  

Foreningslivet er presset fra flere fronter og det har også presset projektet ift. at få 

samarbejdspartnere, som også kunne yde i projektet.  

Helt lavpraktisk så er tiden en stor faktor, når man arbejde med frivillige og stabiliteten 

kan også udfordre lidt.  

 

Men overordnet set har projektet største udfordringer været ressourcer ift. at få 

enderne til at mødes og så har DGI måske heller ikke bidraget i en grad som man 

kunne ønske – set fra projektets perspektiv. 

Hvilke dele af projektet er lykkedes bedst? 

 

Uddyb hvilke forhold der har haft betydning for, at disse elementer er lykkedes?  

Først og fremmest højskolens prioritering af dette område - Vi har brugt mange resourcer på lokaler til 

projektet og mange sparringstimer ift. kommende aktiviteter. Så har det også været en væsentlig faktor at 

vi har et velfungerende foreningsliv i samme bygning. Vi har arbejdet tæt sammen med især Ollerup 

Gymnastikforening, hvilket har sparet os for mange "begynderfejl" 

 

Det har været tydeligt at relationer betyder utrolig meget, især i arbejdet med det frivillige. Relationer 

tager tid, f.eks. har det taget det meste af 2018 at få et samarbejde op at stå med Svendborg Senioridræt.  



Det kommer nu og det bliver så spændende! Vi snakker måske om et decideret senioridrætscentrum i 

Ollerup for alle seniorer i lokalområdet. Det skal sættes sammen med en hverdag i højskolen, hvor vi 

sammen kan blive en større del af lokalsamfundet. 

 

Så har netværk også haft en kæmpe betydning, det var ikke lykkedes med aktiviteterne hvis ikke vi havde 

et netværk i foreningslivet, især Ollerup Gymnastikforening har løftet en kæmpe opgave sammen med 

Højskolen.  

Det at Svendborg Gymnastikforening har ansætte til at udvikle, har gjort at vi har haft en naturlig 

samarbejdspartner der. 

Hvilke dele af projektet har medført flest udfordringer? 

 

Uddyb, hvorfor de har været en udfordring  

Samarbejdet med skolerne har været den største udfordring. Vores tanker om, at få et tættere samarbejde 

og lave mindre projekter på tværs af skolerne har vist sig som en stor udfordring. Skolernes økonomiske 

råderum har haft en betydning for deres overskud ift. involvering. Skolernes personale er udfordret pga. 

mange forskellige læringsforløb (kursus) fra kommunalt side og et presset arbejdsmiljø pga massefyringer 

blandt personalet.  

 

Så har FIL ”projekterne” været sværere end forventet at få ført ud i livet. Der er mange unge som kommer 

med meget lidt livserfaring og derfor er kraftigt udfordret ift. FIL, det arbejder vi selvfølgelig på at 

imødekomme.  

Men det har været en udfordring at eleverne har haft svært ved at tag kontakt til eksterne 

samarbejdspartner. Så flere af projekterne er ikke endt med det ønskede produkt ift. projektet, men ift. FIL 

som fag har selve læringsprocessen været en stor succes 

Er der elementer fra projektet, som vil blive forankret I jeres fremtidige højskolepraksis? 

 

Hvis ja, uddyb gerne  

Samarbejdet med Den Frie Læreskole.  

 

Juniorklub tilbuddet er også forankret og kører som en fast del nu i samarbejde med Ollerup 

Gymnastikforeningen. 



 

Klyngesamarbejdet bliver også forankret og i efteråret kommer vi til at stille ekstra skarpt ind på 

frivillighed og foreningslivet. Så her bliver projektets oprindelige formål nærmest en værdi for den 

samlede Højskole. 

Så er det også blevet en forankret del af Højskolens dna at vi åbner op for nye og anderledes tiltag og især 

for grupper af mennesker som normalt ikke er så involveret i en fysiske eller sociale aktiviteter.  

Er der noget I vil 

gøre anderledes, 

hvis I skal lave et 

lignende 

projektet i 

fremtiden?  

Jeg ville have et større fokus på hvordan vi kan hjælpe ift. folkeskolerne, men ift. hvad 

vi som Højskole har fået ud af projektet kan jeg ikke se vi skulle have gjort meget 

anderledes. 

Hvad er jeres samlede vurdering af projektets forløb i forhold til de opstillede projektmål?  

Samlet set er vi glade for hvor projektet har taget os til som Højskole.  

 

Vi er tilfredse med de mange aktiviteter som er blevet sat i værk og at flere ender med at blive forankret 

på højskolen eller i Ollerup Gymnastikforening ser vi som en kæmpe succes.  

 

Så ser vi også med stor succes at det er lykkedes at samle lærerkræfterne bag FIL, Hubster, NGO i en 

faggruppe ift. at lave projekter lokalt og globalt – det venter vi os meget af. 

 

Vi arbejder sammen med Ollerup Gymnastikforening ift. at udvikle en værktøjskasse og det går rigtigt 

godt. Helt konkret er det blevet muligt at komme med indspark via en slags online værktøjskasse. Endnu 

vigtigere er der blevet udformet nogle konkrete beskrivelser af flere af de små projekter ift. overvejelserne 

før og efter og tips til at lave samme projekt andre steder.  

 

Dette er for os en måde at dele vores viden og erfaringer med andre. 

Projektet har åbnet mange andre døre, som vi slet ikke har fået åbnet endnu, så der er masser af projekter 

i fremtiden og det vil også være afgørende for formålet med projektet at arbejdet fortsætter.  

Der er ingen tvivl om at Højskolen er gået fra at være en lidt lukket del af lokalområdet til nu at være en 

faktor ift. at skabe fællesskaber på tværs, en faktor ift involvering af frivillige, en faktor ift. at skabe 



livsforandringer for mennesker i området og generelt en deltagende part i de evige drøftelser om 

kroppens betydning for læring og dannelse 

hvad er de væsentligste erfaringer fra projektet i forhold til højskolernes folkeoplysende arbejde?  

Det har været en vild erfaring/proces at sætte flere gymnastikforeninger sammen om at lave et koncept ift. 

gymnastikken. Et koncept hvor organiseringen bag gymnastikken skulle nytænkes, hvor vi skulle samle 

ressourcerne til at gå mere progressivt ind i kampen for gymnastikken. I dette tilfælde med fokus på en 

drengesatsning.  

 

Erfaringer ift. tid, som en altafgørende faktor i samarbejdet med det lokale foreningsliv, men også ift. 

inddragelsen af skolerne og borgerne generelt. Alle ønsker samarbejdet, men alle har travlt med deres og 

evner ofte ikke at deltage mere en overfladisk. Derfor kræver det en skarp organisering og en masser 

engagement for at kunne få alle disse fantastiske samarbejder op at køre. 

 

Alle de drøftelser der har været - drøftelser omkring kultur, drøftelser omkring frivillighed og godtgørelse 

vs. Løn. Refleksioner omkring egne værdier og kultur i sin forening og strukturer i konceptet. Strukturer 

som skulle fjerne frygten for fusion og i stedet skabe synergier i samarbejdet, således at det blev mere 

naturligt at bevæg sig på tværs af foreningerne og at det blev en kultur at arbejde sammen OG at man 

stadig bevarede foreningens egen særkende og kultur.  

 

Højskolens mod til at åbne op for ”kontrolleret kaos” har også gjort at flere borgere har taget initiativ og 

deltaget i flere af projekter, både som instruktør og som deltager. 

Har I yderligere 

kommentarer ift 

projektets forløb 

eller til 

puljemidlerne 

generelt?  

Det har været alt afgørende for dette projekt at vi har fået midlerne ellers var alt dette 

ikke  

 
 


