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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: Vallekilde Højskole 
	Projektets navn: Sammen om Vallekilde
	Projektansvarlig: Thomas Burø
	Beskriv kort projektets overordnede formål: Vallekilde Højskole og TAG DEL ønskede sammen at skabe et elev- og borgerdrevent projekt, der skulle skabe grobund for en social intervention og har udgangspunkt i et lokalt behov. 
Vallekilde Højskole er en central del af Odsherred kommunes kulturliv, og her følger samtidig et ansvar for nærområdet samt de udfordringer, samfundet står overfor - og derfor også en forventning til handling. 
Fællesskabet, medborgerskab og samfundsansvar er omdrejningspunkt for både Vallekilde Højskoles virke og TAG DEL, hvorfor der også foreligger en udfordring/opgave i at sprede disse tanker udover højskolens matrikel. Ud i Lokalområdet. 

	Hvem har været projektets primære målgruppe: Projektes to målgrupper har været eleverne på Vallekilde højskoles  lederskab og eventlinje samt de lokale unge mellem 12-16 år fra Vallekilde og Hørve.  
	Hvor mange personer har medvirket i projektet som deltagere: Projektet havde 2 medvirkende deltagergrupper: 

1: 25-30 højskoleelever fordelt på 3 workshops. De 3 workshops havde fokus på hvordan man laver borgerinddragelse, projektledelse samt hvordan man tilrettelægger workshops for andre. 

2: 10-12 lokale unge fra Vallekilde. Disse unge var fordelt på workshoppen omkring oprettelsen af Unge rådet i Vallekilde samt Unge rådets første afholdte begivenhed. 
	Hvor mange personer har projektet i øvrigt berørt og hvem drejer det sig om: Udover eleverne fra Vallekilde højskole og de tilknyttede lokale unge, har to repræsentanter fra Odsherred Kommune også deltaget i Projektet. Repræsentanterne fra kommunen, har under projektet fungeret som rådgivere for både højskole elever og det nyoprettede Ungeråd. 
	Hvilke konkrete aktiviteter er blevet gennemført i regi af projektet: 1: Et opstartsmøde mellem Vallekilde højskole og TAG DEL

2: Tre undervisningsworkshops for højskoleeleverne 

3: Opsættelse af digital-infrastruktur til Vallekilde højskole på www.tagdel.dk

4: En workshop med fokus på oprettelse af Vallekildes nye Unge råd

5: Afholdelse af Unge rådets første begivenhed. Begivenheden var en biografaften med et gysertema, som blev afholdt i den lokale kirke.  

6: Evaluering mellem højskoleeleverne og Ungerådet. 
	Hvilke aktører har I samarbejdet med i forbindelse med projektet: Projektes hovedsaglige samarbejde har været medborgerskabs organisationen TAG DEL samt Anne Marie Donslund som er kultur og projektkonsulent i Odsherred kommune. 
	Hvilket positivt udbytte har samarbejdet medført: TAG DEL har varetaget størstedelen af projektes design og gennemførelse. TAG DEL har bred erfaring med borgerindragelse og projektledelse, både på et teoretisk og praktisk plan. Højskolens  deltagende elever har fået en stærk erfaring med at skabe social værdi for-og-med andre samt fået denne erfaring forankret gennem et teoretisk fokus på udvikling af elevernes personlige lederskab. Anne Marie Donslund har fungeret som rådgiver og sparringspartner på de lokale forhold og sociale udfordringer i Odsherred kommune. Hun har ligeledes delt ud af sit netværk og kontakter til lokale aktører. 
	Hvilke udfordringer har samarbejdet medført: TAG DEL havde i udgangspunktet planlagt deres workshops udfra fastlagte og hele undervisningsdage. Eleverne på event og lederskabslinjen har mange løbende og forskellige projekter, som de varetager samt har ansvaret for. Dette medførte at flere elever måtte gå-ud-og-ind af de planlagte workshops. Dette medførte udfordringer for det planlagte forløb ift. gruppedanelse og konceptudvikling. 

	Hvilke dele af projektet er lykkedes bedst Uddyb hvilke forhold der har haft betydning for at disse elementer er lykkedes: 1. Eleverne fik samlet en gruppe af lokale unge som stiftede Vallekildes første Ungeråd. Eleverne bistod Ungerådet i at udvikle og afvikle deres første begivenhed. Dette medførte at både eleverne og de tilknyttede uge fra Ungerådet, fik en konkret oplevelse med at gøre en forskel for lokalmiljøet i Vallekilde. På den måde, blev der skabt en yderligere meningsfuld forbindelse mellem højskolen og lokalsamfundet i Vallekilde. Det var betydningsfuldt for projektet at have en konsulent fra Odsherred kommune tilknyttet projektet. Hun bistod eleverne med at kortlægge hvad der var de største lokale udfordringer (behovet for et mere aktivt ungeliv) samt hvordan elverne skulle komme i kontakt med de lokale unge. 

2. TAG DEL havde et stært fokus på udvikling af det personligtlederskab, som eleverne også perspektiverede til tidligere afviklede projekter. På den måde blev selve undervisningen også relevant for elevernes samlede erfaring på linjen Event og lederskab. 


	Hvilke dele af projektet har medført flest udfordringer Uddyb hvilke forhold der har haft betydning for at disse udfordringer opstod: Højskolens elever og Ungerådet planlagde en strategi for hvordan de skulle markedsfører Ungerådets første begivenhed: En Gyseraften. Den primær indsats blev lavet igennem en nyopstartet facebook-gruppe for Ungerådet. Ungerådet følte sig sikre i, at de kunne nå ud til den ønskede målgruppe hovedsagligt gennem sociale medier. Dette viste sig at være mere udfordrende end antaget, og endte med at de opnået halvdelen af det ønskede deltagerantal, til at komme til deres første begivenhed. Igennem den evaluering som efterfølgende blev afholdt med Ungerådet, besluttede de, at næste gang skulle de fokuseres på at få mere etablerede lokale facebook-grupper til at dele deres begivenheder samt bruge flere forskellige markedsføringskanaler end udelukkende de socialemedier. 
	Er der elementer fra projektet som vil blive forankret i jeres fremtidige højskolepraksis Hvis ja uddyb gerne på hvilken måde: Det har været givtigt for højskolens elever, at tage mere aktiv stilling og handle ift. det lokalsamfund de er en del af under deres højskoleophold. De fik hurtigt iværksat et brugbart resultat, som de fik et stort læringsudbytte ud af, at producere i samarbejde med de lokale unge. Dertil har Ungerådet besluttet at fortsætte med at lave begivenheder i Vallekilde, så der vil blive skabt yderligere værdi fremadrettet. 

Vi vil som højskole gerne fortsætte med at samarbejde med lokalsamfundet på flere måder, men har endnu ikke fastlagt hvordan samarbejdet skal fortsættes.  
	Er der noget I ville gøre anderledes hvis I skulle lave et lignende projekt i fremtiden: En mulighed ville være, at aftale et samarbejde med forskellige lokale aktør forud for projektforløbets start. På trods af hjælpen fra Anne Marie Donslund (kommune konsulent), tog det langt tid for eleverne at finde frem til de rette lokale aktør samt lave forventningsafstemning med dem, før projektets egentlige start.


Perspektiv:
1) Koblingen mellem lokalsamfund og højskole, da højskolen i sin konstruktion lukker sig om sig selv. Der er mentale barrierer fra begge sider, som man skal tage seriøst inden påbegyndelsen af fremtidige projekter. Hvordan åbner man op?
2) Forsøger vi egentlig at overtage en kerneydelse, som kommunens Kultur og fritidsafdeling burde stå for? Er der nogen, der ser skævt til dette?
3) Der er nogle overvejelser ift. om løsninger med events og begivenheder reelt kan forankres lokalt? Der skal gentagne events til at forankre begivenhedsorienterede løsninger. Er det muligt i denne konstellation? Der er midlertidige netværk, og events er per definition midlertidige.
4) Hvis samarbejdet skal videreudvikles eller opskaleres til andre skoler, skal initiativet forankres hos en lærerkraft, der er blivende.
5) Kunne der være mere læring i at lave mere decideret antropologisk feltarbejde lokalt, så eleverne får endnu kendskab? Hvor meget tid ville dette kræve ift. projektets andre mål?
6) I princippet har hverken elever eller eksterne konsulenter kendskab lokalt, så der kunne arbejdes mere med en lokal ressourcer. Vi havde Anne Marie Donslund inde, men der kunne med fordel arbejdes med dette ben.
7) Hvor meget kan man egentlig forlange af tidsforbrug for elever, der har travlt med at finde sig selv, søge dannelse osv. ift. antropologisk feltarbejde. Der vil være god læring at hente, men der er også andre fag, eleverne skal deltage i.  

Løsninger fremadrettet:
1) Der kunne godt tænkes mere i overleveringer i form af et netværkskort over ressourcer i lokalområdet. Eleverne har gjort dette, men det kunne der arbejdes mere målrettet med, så viden om lokale ressourcer ikke skal genopfindes i fremtidige projekter. 
	Hvad er jeres samlede vurdering af projektets forløb i forhold til de opstillede projektmål: Projektes opstillede mål har fra starten været, at eleverne skulle involvere Vallekildes borgere i udviklingen, gennemførelsen og forankringen af lokale projekter. Dette er projektet i højgrad lykkedes med ift. etableringen af Ungerådet samt afviklingen af deres første arrangement. Der har været involveret lokale unge, forældre, den lokale præst og kommunale medarbejdere. 

Projektes andet store mål har været, at udvikle nye demokratiske infrastrukturer til gavn for borgerne i Vallekilde. Det er lykkedes med oprettelsen af Ungerådet, som vil blive ved at involvere unge i nye lokale aktiviteter. 

Det var oprindeligt tænkt at borgerne i Vallekilde, skulle bruge hjemmesiden www.tagdel.dk til lokal samskabelse af nye projekter, men det vidste sig at borgerne i Vallekilde allerede havde et velfungerede-fælles-community på facebook, og de så ikke  den direkte anvendelighed i at skifte til TAG DEL. 
	Hvad er de væsentligste erfaringer fra projektet i forhold til højskolernes folkeoplysende arbejde: Ift. højskolernes folkeoplysende arbejde, har de største erfaringer (og den største effekt) ligget i samspillet mellem højskolens elever og de lokale unge i Ungerådet. Begge parter har haft en udtalt oplevelse af, hvordan man skaber resultater og opnår indflydelse på sine omgivelser. Erfaringen med inddragelse ift. at skabe ny værdi for fælleskabet, er en demokratisk hjørnesten som både højskolens elever og de lokale unge, kan tage med sig ind i fremtiden. 
	Har I yderligere kommentarer i forhold til projektets forløb eller til puljemidlerne generelt kan I uddybe dem her: 


