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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: Silkeborg Højskole
	Projektets navn: Hvor er det ansvar som alle må bære?
	Projektansvarlig: Mette Bøge Kousgaard
	Beskriv kort projektets overordnede formål: Projektet har haft til formål at fordre ansvar og handling i vores lokalsamfund. Højskolens elever har skullet lære at være bevidste om det nære - og deres mulighed for at handle i det - også efter endt højskoleophold. Det har været i projektets henseende, at eleverne skulle gøres opmærksomme på de mellemmenneskelige udfordringer, der findes i lokalsamfundet ved netop at møde og interagere med udsatte mennesker og de foreninger som dagligt arbejder med disse menneksers udfordringer.Desuden har det været et mål, at give eleverne redskaber til at begå sig i den tid og det samfund, de lever i ved at præsentere dem til en innovative proces, som har lagt op til samskabelse af lokale tiltag, for på den måde at engagere sig og gøre sig gældende i samfundet. Som forankring af projektets oplevelser og læreringer har det været hensigten at skabe et internt forum mellem højskolens elever. Formålet har været at fokusere på, hvordan der skabes netværk, der fastholder eleven i et meningsfuldt fællesskab efter endt højskoleophold, hvor ud fra de kan handle og skabe ud fra egne og fælles initiativer.
	Hvem har været projektets primære målgruppe: Højskolens elever og lokalsamfund 
	Hvor mange personer har medvirket i projektet som deltagere: Der har været 100 deltagende elever og 10 foreninger, som har talt ca 20 personer. 

	Hvor mange personer har projektet i øvrigt berørt og hvem drejer det sig om: Lokalsamfundet - den almene borger - som har været inviteret ind til Folkefesten i Silkeborg centrum. De fleste deltagende har dog været tilfældige forbipassagerende, hvilket talte ca 50 personer.  

Medlemmer af lokale foreningerne og brugere af kommunelle institutioner, (især ældre og handicappede) som eleverne har besøgt i forbindelse med deres samarbejde med foreninger og institutioner i uge 42 under vores projektuge. Eleverne har i dette henseende været i berøring med ca 40 personer. 

Elever fra Silkeborg Gymnasium samt brugere fra værestedet Friheden som er besøgt og inddraget i elevernes pop-up Samtalesalon. Denne aktivitet har berørt ca 50 personer.   
	Hvilke konkrete aktiviteter er blevet gennemført i regi af projektet: Projektet har bestået af flere dele, herunder tilbud om Samtalesalon med folk uden for skolen og intern ”studiegruppe” samt en obligatorisk projektuge for alle skolens elever. Projektugen havde temaet Tag Del, og har  taget form som et samarbejde mellem elever og lokale foreninger, som varetager de udfordringer og de grupper af mennesker som vi gerne har villet nå ud til.  

SAMTALESALON 
Et arrangeret møde med forskellige institutioner hvor omdrejningspunktet har været samtale. Eleverne har på forhånd arbejdet med samtaleemner og -menuer, som er blevet stillet til rådighed i mødet mellem højskolens elever og henholdsvis gymnasieelever samt værestedes brugere. Formålet har været at få forskellige mennesker til at indgå i et ligeværdigt møde, som samtidig er værdiskabende, da samtaleemnerne ligger op til dybtegående samtaler mellem fremmede. 
http://samtalesaloner.dk 

PROJEKTUGE 
Projektugen har haft mange elementer og aktiviteter; alt fra aktivistiske oplæg til form-workshops og til elevekskursion ud til de forskellige foreninger og institutioner. Få overblik over ugens program i det vedlagte skema for uge 42. Her fremhæves to konkrete aktiviteter som er foregået henholdsvis internt på højskolen og eksternt for alle interesserede i Silkeborg by. 

Innovationsworkshop
Projektet har haft et ønske om at give mennesker redskaber til at begå sig i den tid og det samfund, de lever i. Vi lever i et projektsamfund, hvorfor eleverne er blevet præsenteret til den innovative proces, hvor de har fået redskaber til udvikle og skabe relevante tiltag for og med foreningerne og deres målgrupper. Workshoppen var bygget op omkring værktøjskassen ideide http://ideide.dk, og har fokuseret på vigtigheden af at møde og samarbejde med sin målgruppe. 

Folkefest
Folkefesten har været tænkt som et showroom for det samarbejde, der i projektugens løb er fundet sted mellem elever og foreninger. Her er der taget højde for at eleverne kun midlertidig arbejder med foreningerne som har kontinuerlig eksistens, hvorfor de ideer og tiltag som eleverne har skabt til foreningerne kræver en overlevering og en ”test” - hvilket folkefesten skulle skabe rum for. Lige så vigtigt er det, at folkefesten var et forsøg på at inddrage lokalsamfundet i højskolens verden og omvendt, samt at skabe opmærksomhed omkring de forskellige tiltag som de medvirkende foreninger og institutioner – og elever – gør for samfundet og fællesskabet. På den måde var formålet at  forlænge elevernes læring og  projektets formål om ansvar og handling til den almene borger i lokalsamfundet. 

STUDIEGRUPPE 
Et eftermiddagsarrangement  for skolens elever, som har haft til hensigt at virke som en udslusning fra højskolen. Fokus var på, hvordan eleverne skaber netværk, der fastholder dem i et meningsfuldt fællesskab efter endt højskoleophold, hvor ud fra man kan handle og skabe ud fra egne og fælles initiativer.  Studiegruppen bestod af en lille intim flok med både danske og udenlandske elever samt elever med flygtningebagrund, hvor der var plads til alle stemmer. Dialogen rejste emner som venskab, ensomhed, rejser, foreningsliv, kærlighed, frivillighed og  studiegrupper.
Dagens output var en visuel kortlægning af elevernes bopæl efter endt ophold, samt hvilke ting den enkelte elev gerne ville mødes om. På den måde blev det meget konkret, hvem man kan tage kontakt til efter endt ophold for at opretholde højskolens fællesskab samt at skabe nye. Desuden var  studiegruppen overværet af digter og poetry slammer, Lauge Lund Christiansen som omskrev dialogen til et digt, hvormed eleverne kunne se deres ideer, tanker og samtaler fra en anden vinkel. 
	Hvilke aktører har I samarbejdet med i forbindelse med projektet: Lokale foreninger og institutioner: 
Ungdommens Røde Kors
Voksen Handicap Centeret 
Soroptimisterne
Skraldecafeen, Århus 
Dansk Handicap Fællesrådgivning
Omstilling Silkeborg 
Plejecenterscektionen (Cykling uden alder)
Huset Sterk (oplevelser for kognitvt udfordrede unge)
Frivilligcenter Silkeborg 
	Hvilket positivt udbytte har samarbejdet medført: Foreningerne har fået øjnene op for højskolens eksistens - og har ønsker om i fremtiden at samarbejde. Indenfor feltet frivillighed kan foreningerne lære meget af højskolens unge, da netop de er målgruppen for dette felt. Kommunens plejesektor har allerede gjort brug af højskolens faciliteter og lærer-/elevperspektiver ift frivillighed. Der er lagt op til at både foreninger og højskole kan kontakte hinanden i forbindelse med konkrete arrangementer eller opgaver, hvor man kan hjælpe/gøre brug af hinanden. 

En større sammenhængskraft de forskellige foreninger imellem.  foreningerne har fået øjnen op for hinanden og for samarbejder på kryds og tværs. På den måde har projektet og højskolens rammer været mediator for lokal sammenhængskraft.

Eleverne har på samme måde fået øjenen op for foreningernes eksistens og i nogen grad fundet nye/anderledes veje ind til frivilligheden. Et par enkelte har meldt sig som frivillige hos en af vores samarbejdspartnere gennem resten af deres ophold på højskolen.  
Væsentligst er det dog, at eleverne gennem dette samarbejde har mødt mennesker og er blevet bekendt med mellemmenneskelige udfordringer, som de førhen ikke har været opmærksom på. 
	Hvilke udfordringer har samarbejdet medført: Samarbejdet har ikke til alle tider gjort sig/er ikke blevet opfattet lige så givende for eleverne som for foreningerne selv. 
Det har været et eksperiment i sig selv at have så mange samarbejdspartnere. For nogle foreninger har projektet været diffust og derfor har også deres ønsker og opgaver til eleverne været diffuse. Dette har frembragt forvirring og manglende motivation hos eleverne. Desuden har ikke alle foreningernes agenda ved at deltage i et sådan samarbejde, passet ind i projektets agenda om læring og motivationsdannelse hos eleverne. 
Den forberedelse som foreningerne har modtaget, har altså ikke været tilstrækkelig.
	Hvilke dele af projektet er lykkedes bedst Uddyb hvilke forhold der har haft betydning for at disse elementer er lykkedes: De tilfælde hvor foreningerne og eleverne har formået at samarbejde om at nå ud og møde og have samvær med medlemmer, beboere, udsatte, brugere osv. Det har givet eleverne en oplevelse af, at de har kunne skabe værdi for disse målgrupper. Det har været vigtigt for eleverne, at de har kunnet se en umiddelbar respons til deres handling. 
Foreningerne og institutionernes forståelse af projektet samt deres intention med at gå ind i det har været af betydning for, hvor godt de har taget imod eleverne og samarbejdet med dem. Selv samme har haft betydning for, hvor godt eleverne er blevet involveret og engageret med foreningernes målgrupper, hvilket har en sammenhæng med hvor betydningsfulde eleverne har følt sig i samarbejdet.  Derfor er en fælles forståelsesramme mellem højskole og samarbejdspartnere utrolig vigtig. 

Folkefesten blev på mange måder en forløsning på ugens arbejde, fordi eleverne så noget ukonkret tage form i praksis, hvilket frigav en masse energi hos eleverne. Det at opbygge folkefesten og derved løse en fælles opgave, som skulle skabe værdi for andre (Silkeborgs borgere og foreninger/institutioner), skabte et praktisk arbejdsfællesskab blandt alle skolens elever, hvilket var en tiltrængt fællesoplevelse som højskole. 
Folkefesten gav desuden eleverne en anledning til at vise og være stolt af deres arbejde og dets output. 

Samtalesalon blev en stor succes, fordi det er simpelt og danner fundament for et ligeværdigt møde med fremmede mennesker. Eleverne havde ingen større forberedelse og skulle ikke selv opsøge folk at snakke med, da alt dette var organiseret på forhånd. På den måde var tærsklen ikke så høj ift at engagere sig med folk uden for skolen, fordi man blot skulle dukke op, og følge eventens rammer. Selve samtaleemnerne vandt stor interesse, da de ligger uden for vores vante ”go-to”emner og derfor havde ingen af samtalepartnerne bedre forudsætning for at deltage aktivt i samtalen end andre.  Desuden var Samtalesalon et tilbud frem for et obligatorisk arrangement.
 
Projektets afsluttende studiegruppe, som omhandlede eleverne selv og det de havde på sinde, gav utrolig god mening for de deltagende, da emnerne som blev diskuteret tog udgangspunkt i deres nært forudstående situation – nemlig højskoleopholdets ende.
Studiegruppen blev også en personlig forankring af projektugen, hvor eleverne kunne sætte projektugens oplevelser og møde med foreningerne og deres målgrupper i perspektiv i fht hvordan de gerne selv vil ud og engagere sig i samfundet og dets fællesskaber. 
	Hvilke dele af projektet har medført flest udfordringer Uddyb hvilke forhold der har haft betydning for at disse udfordringer opstod: Foreningernes kontinuitet overfor elevernes midlertidige tilstedeværelse/ophold i Silkeborg. Det har været demotiverende for nogle elever at arbejde med ide- og skabelsesprocessen, med bevidstheden om, at de ikke ville blive en del af implementering og eksekvering af det de har arbjedet med. 
Derfor er vores vurdering, at et sådan projekt egner sig bedre til et kontinuerligt forløb eller valgfag, hvor der kan opstå et samarbejde eller en relation af lyst og nysgerrighed fremfor et obligatorisk projekt, hvor man ikke kan følge en udvikling. 

Det har været en udfordring at arbejde eksplicit med frivillighed, når projektet har været obligatorisk at tage del i. Dette virker til at være en tilbagevendende udfordring, som elever generelt stiller sig kritisk overfor. Og det er et reelt spørgsmål, om man kan arbejde med frivillighed i obligatoriske rammer. Kommunikationen omkring projektet og frivillighed er et væsentlig forhold i denne problemstilling - det kunne med fordel være grebet anderledes an. Projektet kom for nogle til at fremstå som et stykke friviligt arbejde, som de ikke selv var gået helhjertet ind til fremfor en oplevelse og et læringsrum, som der egentlig var hensigten. Det er desuden vigtigt at kommunikationen ikke kommer til at insinuere at eleverne ikke allerede tager ansvar og handler. 

Projektets omfang. Projektet har villet for meget og har derfor også tabt nogle undervejs. Af samme grund er fokus blevet skævvredet - opgaven om at skabe og udvikle tiltag til foreningerne og deres målgruppe, har i de fleste tilfælde fået mere fokus end selve mødet med mennekser i lokalsamfundet. Eleverne har arbejdet selvstændigt i grupper, men har manglet fastere rammer og mere vejledning. 


	Er der elementer fra projektet som vil blive forankret i jeres fremtidige højskolepraksis Hvis ja uddyb gerne på hvilken måde: Projektet har skubbet til vores forståelse af, hvordan man som højskole skal engagere sig i lokalsamfundet og hvorfor man gør det.  Derfor er der med dette projekt skabt dialog blandt ledelse og lærere om hvordan man ud- og opfordre eleverne til ansvar og handling, samt hvor man ser størst motivation og bedst resultat. Er det uden for højskolens murere vi skal opleve og udforske social ansvarlighed og integration? Eller er højskolen og dens mangfoldighed den bedste platform for selv samme? Hvor giver det mest mening at gribe ind? Overfor manden på bænken eller den ensomme kvinden på sit højskoleværelse? Men kan man gøre kvinden på værelset til objekt for de andre elevers læring? Denne dialog tages med videre og udforskes på andre og nye måder i den fremtidige højskolepraksis. 

Meget konkret er der lagt op til at man vedligeholder og gør brug af de relationer og netværk der er skabt i forbindelse med dette projekt. Fx besøg og sang på plejehjemmet, hjælp til udvikling af flygtningecafeen, aktivitetsdag for sårbare børn m.m. Tiltag som allerede sker, men som man med fordel kan benytte sig endnu mere af for at skabe en større sammenhængskraft. 

	Er der noget I ville gøre anderledes hvis I skulle lave et lignende projekt i fremtiden: Efter at have gjort os erfarringer med dette projekt er det vores overbevisning, at selve projektugens indhold egner sig bedre i et kontinuerligt undervisningsforløb for de elever, som brænder for emnet - desuden vil det også skabe større værdi for vores samarbejdspartnere. 
Projektet har dog også haft det som mål at rykke de elever, som ikke af sig selv viser interesse for dette emne. Fremover vil det give mening at henvende sig til denne gruppe af elever med organiserede, enkeltstående og knap så krævende interaktioner med lokalsamfundet, for ikke at tage pusten fra dem og skabe en omvendt effekt hvor de afskrækkes fra at engagere sig i samfundet. Samtalesalon, Random acts of kindness og studiegrupper har vist sig at være en tiltalende måde for eleverne at engagere sig. 

Med baggrund i elevernes evaluering ville et ligende projekt blive designet ud fra at elevern selv skal opsøge og skabe kontakt til netop den forening/organisation/institution/sag, som de finder interessant. Denne indgangsvinkel vil formentlig skabe større motivation og ansvarstagen. Desuden skal der skabes større fokus på mødet og eleverne skal have flere redskaber til mødet og samarbejdet med foreningerne mf. 
	Hvad er jeres samlede vurdering af projektets forløb i forhold til de opstillede projektmål: De opstillede projektmål var som følgende: 
1. Møde mellem højskole og lokalsamfund
2. Bevidstgørelse hos eleverne om deres sociale ansvar 
3. At invitere andre højskoler til at tage del i projektet

Det er vores vurdering at netop pkt. 1 har været forudsætning for i hvor høj grad pkt. 2 er lykkes. De elever som har mødt og er blevet imødekommet af foreningerne og deres målgrupper er også blevet bevidste om, og har taget ansvar ift at engagere sig med de mennesker og udfordringer som de har mødt, og i selve opgaven om at skabe noget værdifuldt for dem.

Ift pkt 3 er flere forskellige højskoler kontaktet med tilbud om at indgå i projektet på den ene eller anden måde. Denne kontakt er desværre etableret sent (april- maj), og højskolerne har derfor ikke haft mulighed for at indgå eller har selv haft ligende projekter.
Det at kunne inspirere andre højskoler har dog stadig været et fokuspunkt, og derfor har vi brugt nogle midler på at lave en videodokumentation af projektugen. 

Overordnet er det vores vurdering, at projektets forløb har været af forskellige karakter for forskellige elever, afhængigt af hvad de har valgt at tage del i, og hvilke foreninger og institutioner de har samarbejdet med. Derfor er projektmålene 1og 2 nået i større eller mindre grad hos eleverne. Projektet har altså ikke i alle led stået som en stærk fællesoplevelse for skolens elever. Projektet har taget form og er blevet præsenteret for eleverne som et eksperiment fra skolens side, og det står nu klart jf vores succeser og udfordringer at eksperimentet har fostret både frustration, oplysning, oplevelser og læring, som kan lede os på vej til en gentænkning af projektets form ift dets formål. 

	Hvad er de væsentligste erfaringer fra projektet i forhold til højskolernes folkeoplysende arbejde: Den aktive og frivillige deltagelse som folkeoplysningen bygger på bliver nødt til at være tilstede ved sådanne projekter. Det betyder ikke, at vi ikke skal henvende os til alle vores elever når vi laver ligende projekter, men det betyder at motivationsarbejdet er en stor faktor som skal prioriteres, så formålet om at skabe aktiv medborgerskab ikke fejler men forstærkes gennem projektet. Derfor må eleverne nødvendigvis inddrages mere i alle projektets faser helt fra begyndelsen, hvorfor et kontinuerligt forløb som før nævnt vil være at foretrække.   Endnu en væsentlig erfaring går på den dialog der er startet mellem lærere og ledelse. Hvordan og hvorfor skal vi engagere os i samfundet? Hvis vi opfordrer til vovemod, sammenhængskraft og nytænkning hos eleverne, så må lærere og ledelse i den sammenhæng nødvendigvis være et forbillede. 
	Har I yderligere kommentarer i forhold til projektets forløb eller til puljemidlerne generelt kan I uddybe dem her: 


