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prokjektansvarlig 

kan fremgå på 

foreningens 
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JA 

Beskriv kort 

projektets 

overordnede 

formål:  

Klimaforandringerne er den største samfundsmæssige udfordring, som den unge 

generation har arvet. Fire højskoler går sammen om at handle på den udfordring, når 

de i juni afvikler en festival med fokus på bæredygtighed. De unges refleksioner og 

konkrete klimahandling vil afspejles i både festivalprogrammet og i selve afviklingen af 

festivalen. Festivalen skal inspirere unge til at handle på klimaforandringer blandt andet 

gennem et øget fokus på bæredygtighed. 

Hvem har været 

projektets 

primære 

målgruppe?  

Unge 

Hvor mange 

personer har 

medvirket i 

projektet som 

deltagere?  

200 

Hvor mange 

personer har 

projektet i øvrigt 

berørt, og hvem 

300, gæster på festivalen 



drejer det sig 

om?  

Hvilke konkrete 

aktiviteter er 

blevet 

gennemført i 

regi af projektet?  

Der har været afholdt en lang række planlægningsmøder mellem eleverne på de 

deltagene højskoler.  

På festivaldagene blev der afviklet en række koncerter, to talks, en kunstudstilling. Der 

har været et genbrugsmarked, og der har været digtoplæsning. Der har været meget 

fokus på bæredygtige løsninger, og fx affaldssortering under festivalen. 

Hvilke aktører 

har I 

samarbejdet 

med i 

forbindelse med 

projektet?  

Roskilde Festival Højskole og Kunsthøjskolen i Holbæk har deltaget i hele forløbet. I 

den indledende fase var der et samarbejde med Vallekilde Højskole. Vi havde 

efterfølgende positiv kontakt med Grundtvigs Højskole og Jyderup Højskole, men af 

forskellige 

Hvilket positivt 

udbytte har 

samarbejdet 

medført?  

Der er dannet et tættere bånd højskolerne imellem. Det har været givende for alle 

parter at samarbejde med to andre højskoler, som man kan spejle sig i og lade sig 

inspirere af. 

Indholdsmæssigt fik vi sat fokus på klimaforandringer og bæredygtighedsudfordringer i 

et bredere perspektiv. 

Hvilke udfordringer har samarbejdet medført?  

Det mest udfordrende i forbindelse med samarbejdet har været, at eleverne har været samlet på tre 

forskellige skoler. Det er en fordel i forhold til det kreative output at forskellige kompetencer mødes, men 

i fohold til planlægningen ville det være smart, hvis alle projektledere var samlet på en grund. 

Tidspunktet, midt i juni, gav udfordringer fordi mange højskoler på dette tidspunkt har afsluttet deres 

forårssemester. Samtidig var der sammenfald med Folkemødet på Bornholm, der også havde 

bæredygtighed som overordnet tema, hvilket betød at det var svært at finde oplægsholdere til talks. 

Hvilke dele af projektet er lykkedes bedst? 

 

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

Dét, som er lykkedes bedst, er at skabe et sammenhold mellem unge mennesker, som er særligt ved 

højskoler og som kom til udtryk i en helt ny grad, da tre højskolers elever arbejdede på samme projekt. 



Det har krævet at der var en gruppe af stærke og engagerede elever på alle tre skoler, og det har der 

heldigvis også været. 

Det har været fantastisk at opleve et elevinitieret og elevstyret arrangement forløbe så fint. Elevernes 

engagement og vilje til at sætte vigtige emner på dagsordenen har haft en betydning gennem hele 

semesteret, med en kulmination i klimafestivalweekenden. 

Hvilke dele af projektet har medført flest udfordringer? 

 

Uddyb, hvorfor de har været en udfordring  

Festivalens største udfordring var vejret. Grundet regn og blæst måtte vi rykke alle koncerter og talks om 

lørdagen indenfor, hvilket ikke var planen. Det var muligvis en fordel for de enkelte koncerter, da det gav 

en mere intim stemning, men det fjernede lidt af festivalstemningen, desværre. 

Samtidig måtte nogen af vores udendørs happenings aflyses, fx en koncert ved 

genbrugskunstudstillingen. 

Derudover har det som nævnt været en udfordring at samle højskoler til at tage del i projektet. 

Størstedelen af de højskoler, vi tilbød at tage del i projektet, var enten til folkemøde på Bornholm eller ved 

at runde semestret af, så de ikke havde tid til at arrangere festival også. Hvis Højlydt Festival skal afholdes 

igen, så skal det ligge klart meget tidligt i semestret hvilke højskoler der skal være med, og hvad 

arbejdsfordelingen er. 

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

 

Hvis ja, uddyb gerne  

Forhåbenligt vil samarbejdet på tværs af højskoler være tættere i fremtiden. Med Højlydt Festival er der 

skabt et fint fundament for at fortsætte samarbejdet de tre højskoler imellem. I fremtiden kan det sagtens 

vokse sig større og rumme flere højskoler. Der har ikke været mange længerevarende projekter på tværs 

af højskoler i foråret 2019 (udover Højlydt), men det kunne måske være givende for kommende 

højskoleelever oftere at blive inspireret af samvær med elever fra andre højskoler. 

Er der noget I vil 

gøre anderledes, 

hvis I skal lave et 

lignende 

Hvis Højlydt Festival skal afholdes igen, skal det fra starten af semestret være klart, 

hvem der er de bærende kræfter på projektet, og hvilke højskoler der tager sig af de 

forskellige opgaver. Vi har løbende skullet aftale, hvem der står for grafisk design, 

sociale medier, hvad der skulle ske på festivalen og en masse andre ting. Derudover et 

større fokus på at invitere folk fra lokalområdet.  



projektet i 

fremtiden?  

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

Højlydt Festival har været en stor succes på den måde at tre højskoler har afholdt et arrangement som 

ikke ville være muligt at afholde for skolerne hver især. Man kunne godt ønske sig at det lokale miljø 

spillede en større rolle, men det har været så ressourcekrævende bare at få stablet festivalen på benene, at 

vi har måttet prioritere i første omgang at få højskolerne til at arbejde sammen på den bedst mulige måde. 

Projektet har tvunget os til at se bæredygtighed i en større sammenhæng, fra alt til type af ølkrus, til 

hvordan minimerer vi udslippet af CO2. 

Vi har herigennem fået sat klimaforandringerne på dagsordenen (også hjulpet på vej af et folketingsvalg). 

hvad er de 

væsentligste 

erfaringer fra 

projektet i 

forhold til 

højskolernes 

folkeoplysende 

arbejde?  

Musikken satte en festlig ramme for festivalen, og talks'ene samt kunstudstillingen 

tilføjede den nødvendige substans, der gjorde Højlydt Festival til en folkeoplysende 

begivenhed. Der var en god balance mellem arrangementerne, og det var en god måde 

at udtrykke det folkeoplysende element af højskolekonceptet, både for 

højskoleeleverne og for gæsterne udefra. 

Har I yderligere 

kommentarer ift 

projektets forløb 

eller til 

puljemidlerne 

generelt?  

Regnskabet indsendes når vi har fået det revideret. 

 
 


