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Program - Årsmøde 2022

TORSDAG, 6. OKTOBER 
Kl. 09.00  Ankomst - udlevering af stemmekort mv. – kaffe og brød
Kl. 09.45  Præsentationsrunde v. bordene. Sportshallen
Kl. 10.00  Fællessang og velkomst v. Lisbeth Trinskjær. Intro til Idrætshøjskolen Bosei
Kl. 10.15  Generalforsamling (dagsorden punkt 1 og 2)
Kl. 10.45  Kaffepause 
Kl. 11.00  Vekselvirkningsdebat. Hvem former fremtiden?
  Politikere, unge & højskolerne mødes i en levende samtale om magt og ansvar.
Kl. 12.30  Frokost og efterfølgende indkvartering
Kl. 13.15  Gruppedrøftelse ved bordene om beretningen og den politiske debat
Kl. 13.45  Generalforsamlingen fortsætter - debat i plenum (dagsorden punkt 2)
Kl. 14.30  Pause
Kl. 15.00  Generalforsamlingen fortsætter (dagsorden punkt 3-7)
   Pause undervejs
Kl. 16.30  Generalforsamlingen fortsætter (dagsorden punkt 8-13)
Kl. 17.45  Pause / omklædning / velkomstdrink kl. 18.30 i spisesalen
Kl. 19.15  Højskolemiddag med musik, festtaler og fællessang. Sportshallen
Kl. 21.15  Den Folkelige Sangs Pris
Kl. 22.15  Kaffe og dessert
Kl. 23.15  Dansefest med band og bar. Garden Room

FREDAG, 7. OKTOBER 
Kl. 07.00  Mulighed for morgensvømning/fitness 
Kl. 08.00  Morgenbuffet. Check ud senest kl. 9:00  
Kl. 09.00  Morgensamling: Folkehøjskolens rolle i dag
   v/ Ewa Smuk Stratenwerth, forstander på Den Økologiske Højskole i Polen     
Kl. 10.00  Kaffepause 
Kl. 10.30  Nedslag – inspiration til højskolens praksis:
   1.  Bæredygtighed   

    Om at dyrke sin egen mad. Rundvisning i køkkenhaven på Idrætshøjskolen Bosei.   
 2.  Demokrati og folkeoplysning   
    Om at gå en balancegang i den seksuelle dannelse – dilemmaer og løsninger  

      v/ Mette Øyås Madsen, lærer, Brandbjerg Højskole og Joachim Adrian, lærer, Grundtvigs Højskole
   3.  En højskole for flere   

    Om at have en mangfoldig elevgruppe – anbefalinger fra ungepanel
      Indspark og debat: Er højskolen mangfoldig nok? Skal den være det?  

    v/ Prince Henry Kwesi Asare m.fl.
   4.  Højskolepædagogik  

    Om at starte som højskolelærer – er der brug for pædagogisk førstehjælp?  
      v/ Jonas Borsøe Christensen, lærer på Silkeborg Højskole, medlem af Højskolepædagogisk udvalg. 
       5.  Det internationale  

    Om at tage på faglig dannelsesrejse i Europa – erfaringer og muligheder
      v/ bl.a. Theis Scherfig, lærer, Uldum Højskole. 
   6.  Kroppen  
      Om at forbinde krop og sjæl – taekwondo for begyndere
      v/ Morten Jensen, Idrætshøjskolen Bosei. 
   7.  Driften  
      Om at spare på energien – økonomi og forbedringer
      v/ Thomas Juul Jørgensen, Nordjysk Energirådgivning. 

Kl. 12.00   Frokost og afsked

http://m.fl
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Dagsorden – Generalforsamling 2022

Punkt 1 
Valg af dirigenter

Punkt 2 
Bestyrelsens beretning forelægges til godkendelse
 
Punkt 3 
Foreningens reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Punkt 4 
Fremlæggelse af handlingsplan 
 
Punkt 5
Indkomne forslag

Punkt 6 
Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af medlemskontingent og skolekontingent

Punkt 7
Vedtagelse af budget
 
Punkt 8 
Valg af formand  
Valgperioden udløber for:
Lisbeth Trinskjær, forstander, Ubberup Højskole (genopstiller)

Punkt 9 
Valg af bestyrelsesmedlemmer, der vælges af skolerepræsentanter
Valgperioden udløber for:
Simon Lægsgaard, forstander, Brandbjerg Højskole (genopstiller ikke)
Birgit Fuglsbjerg, forstander, Rønde Højskole (genopstiller ikke)

Punkt 10
Valg af bestyrelsesmedlemmer, der vælges af personlige medlemmer
Valgperioden udløber for:
Claus Staal, forstander, Silkeborg Højskole (genopstiller)
Peter Sebastian Petersen, forretningsudvikler, Vejle Idrætshøjskole (genopstiller)

Punkt 11 
Valg af suppleanter

Punkt 12
Valg af revisorer (ikke på valg i år)
Statsautoriseret revisor: Deloitte
Folkevalgt: Uffe Strandby

Punkt 13 
Eventuelt
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Endelig. Sådan har mange lærere og forstandere nok 
tænkt, da landets højskoler i efteråret 2021 langt om 
længe kunne åbne dørene for et elevhold under nogen-
lunde normale forhold. Nogle frygtede måske, hvad 
et år fyldt med nedlukninger og coronarestriktioner 
havde betydet for interessen for at komme på højskole. 
Men der skulle vise sig ikke at være noget at frygte.
 
For eleverne strømmede til. I månederne op til hold-
start oplevede mange af landets højskoler flere henven-
delser end normalt, og ventelisterne blev lange. Efter en 
kollektiv krise søgte unge højskolerne og fællesskabet.
Det seneste års elevhold slap ikke for restriktioner, 
midlertidige nedlukninger eller for selv at blive smit-
tet med covid-19. Men vi kom i højere grad tilbage til 
hverdagen.

Synlighed i samfundet 
Tilbage kom højskolerne også, hvad angik aktiviteter 
i hele landet. Arrangementer som Syng, spis og snak 
kunne afholdes igen, og det var atter muligt at deltage 
på messer, festivaler, folkemøder og landsstævner. 
Det blev endelig også muligt igen at samles fysisk om 
fællessangen, og der blev blandt andet holdt arrange-
menter til fejring af 100-året for Melodibogen og for 
udgivelsen af en ny korbog med 50 satser af sange fra 
Højskolesangbogen. De mange arrangementer har igen 
været tiltrængte efter mange måneders nedlukning.

#HøjskolerneforUkraine  
En global krise nåede dog hurtigt at blive erstattet af en 
ny. I februar invaderede Rusland Ukraine, og krigen 
har ikke kun haft konsekvenser for det ukrainske folk, 
men også for den europæiske selvforståelse. 
Også her trådte højskolerne i karakter. Der blev arran-
geret støttekoncerter og auktioner for at samle ind til 
krigens ofre, og flere højskoler tog imod flygtninge, der 
kom til landet. Mange initiativer kom fra højskole- 
eleverne selv.

I FFD igangsatte vi en indsamling, som skulle bidrage 
til stipendier, så krigens ofre kan få støtte til at komme 
på højskole i Danmark. Håbet er, at de på de danske 
højskoler kan få et pusterum og måske få værdier og 
mod til på sigt at være med til at rette op på situationen 
i deres hjemland. Vi har også mødtes online og drøftet, 
hvad vi som højskoler ellers kan gøre. Et fokusområde 
er at hjælpe de ukrainske kræfter, der også før krigen 
arbejdede på at få stablet en højskolebevægelse på 
benene i deres hjemland.

Krigen rammer også højskolerne på andre måder. Den 
har medført prisstigninger på fødevarer og i særlig 
grad på energi, hvilket vi endnu mangler at se konse-
kvenserne af.

På et mindre konkret niveau har krigen højnet vores 
forståelse af højskolernes internationale ansvar. Det er 
blevet tydeligt, at vores frihed i lille Danmark er tæt 
forbundet med friheden i andre lande, og at vi er nødt 
til at se ud over egne grænser og tage ansvar.

Grøn handling 
Det globale ansvar arbejder vi i højskolerne også med 
på andre områder. Det gælder blandt andet i forbindel-
se med bæredygtighed.

I tillæg til det inspirerende pionerarbejde, mange høj-
skoler gør i hverdagen, var højskolefolk fra hele verden 
i maj 2022 samlet til et stort internationalt seminar på 
Idrætshøjskolen Bosei for at drøfte bæredygtig omstil-
ling, samarbejde på tværs af landegrænser og visioner 
for den globale højskolebevægelse. Alle deltagerne 
er en del af projektet People’s Future Lab, som har til 
formål at bidrage til den folkelige forankring af den bæ-
redygtige omstilling. I projektet samarbejder 11 danske 
højskoler og 11 højskoler ude i verden om at udvikle og 
styrke skoleformens bidrag til den bæredygtige omstil-
ling.  

Herhjemme er der samtidig blevet gjort et stort arbej-
de for at beskrive, udvikle og formidle højskolernes 
særlige pædagogiske praksis og tilgange i relation til 
bæredygtighed og bæredygtig dannelse.
  
Seksuel dannelse og samværspolitikker
Et andet tema, som også har fyldt meget både i debat-
ten, på højskolerne og i foreningen, er seksuel dannelse. 
I efteråret 2021 påbegyndtes FFD’s samlede indsats på 
området, hvilket blandt andet har resulteret i etable-
ringen af et rådgivningsteam, der understøtter skoler-
nes forebyggelse og håndtering af sager om seksuelle 
krænkelser, samt i udgivelsen af et nyt materiale om, 
hvordan man udformer en samværspolitik. Der er 
blevet afholdt et seminar og et webinar, hvor mange 
højskoleansatte deltog.  
 
Det er et emne, der optager skoler og elever, og vi vil 
fortsat have fokus på, hvordan vi ud fra et dannel-
sesperspektiv kan åbne for en større refleksion om, 
hvordan vi sammen finder balancen imellem frihed og 
respekt. Ikke mindst i skoleformens meget uformelle 
magtstruktur.

Tilbage til hverdagen 
INDLEDNING
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Indsatsområder  
Det seneste år er arbejdet med FFD’s tre indsatsom-
råder – Bæredygtighed, En højskole for flere og Den 
demokratiske samtale – blevet styrket med tre rådgi-
vende udvalg, som består af gode eksterne og interne 
kræfter. Vi er taknemmelige for alle de stærke ressour-
cer, som er villige til at gøre os klogere og bidrage til 
vores arbejde. 

Derudover har nye tiltag under indsatsområdet Den 
demokratiske samtale for alvor taget form. Udover ar-
bejdet med seksuel dannelse handler dette blandt andet 
om at synliggøre højskolernes initiativer og medvirke 
til, at bevægelsens mange stemmer bliver styrket i sam-
fundsdebatten. 

Vi ønsker fortsat at være med til at mindske polarise-
ring i samfundet og styrke det demokratiske engage-
ment. Og det er en opgave, som ikke kun højskolerne 
finder relevant. En stor omdømmeundersøgelse, FFD 
fik lavet i sommeren 2022, viser, at danskerne ønsker, at 
højskolerne fremadrettet arbejder for at inspirere unge 
til demokratisk deltagelse. Det vil vi arbejde videre 
med, ligesom vi vil have blik for dem, der står udenfor. 
Det sker blandt andet ved at prøve at sænke nogle af de 
barrierer, der er for bestemte målgrupper til at komme 
på højskole. 

Vi arbejder i disse år også på at blive klogere på, hvor-
dan vi arbejder med hovedsigtet på vores korte kurser. 
De korte kurser har et enormt demokratisk potentiale, 
er et vigtigt mødested og vil have stor opmærksomhed 
i det kommende år. 

Sideløbende med aktiviteterne inden for de strategiske 
fokusområder er også foreningens basisydelser, kur- 
susaktiviteten, det pædagogiske arbejde og rådgivnin-
gen vendt tilbage til noget, der minder om før-corona.  
 
Et godt omdømme  
Den store omdømmeundersøgelse fra sommeren 
2022 viser, at danskernes syn på højskolerne er meget 
positivt. Til gengæld kan vi ud fra undersøgelsen også 
konstatere, at kendskabet er relativt lavt. 58 procent 
af danskerne kender kun højskolerne af navn eller slet 
ikke. Få lader også til at vide, at højskolerne har fokus 
på bæredygtighed og er miljømæssigt ansvarlige. 

Vi skal øge kendskabet til, hvad højskolerne står for 
og arbejder med. For selvom eleverne strømmede til 
sidste år sommer og efterår, har mange højskoler også 

oplevet, at unge i år er sprunget fra i sidste øjeblik, og 
at ventelisterne pludselig blev meget relevante. Nogle 
højskoler kan ende med tomme pladser, og derfor er 
det vigtigt hele tiden at få italesat, hvad højskoleophold 
bidrager med. Ikke mindst af dem, der selv har erfaret 
det. 

Stor var vores overraskelse også, da regeringen lige 
inden sommerferien lancerede udspillet ”Flere veje, nye 
muligheder”, som har til formål at forbedre ungdoms-
uddannelserne. I det kunne man finde et forslag om, 
at ”dokumenteret socialt skæve udvælgelseskriterier” 
såsom højskoleophold ikke længere skal kunne kvalifi-
cere kvote 2-ansøgninger. Vi har endnu ikke fået nogen 
dokumentation for, at højskoler skulle være socialt 
skævvridende, men udspillet minder os om, hvor vig-
tigt det er at gøre opmærksom på den værdi, vi har. På 
højskolerne er vi med til at nedbringe presset på unges 
uddannelsesvalg, fordi vi minder eleverne om, at karri-
ere ikke er en lineær livsdisciplin. Den udvikler sig ofte 
anderledes, end hvad vi har forestillet os og uddannet 
os til, og derfor er det også vigtigt, at vores kultur på 
højskolerne styrker elevernes mod til at kaste sig ud i 
nye discipliner.  Undersøgelser har desuden vist, at der 
er et lavere frafald på videregående uddannelser hos de 
unge, som forud for studiestart har været på højskole. 
 
Ny generalsekretær 
Til slut skal lyde en tak fra os begge. Dels for jeres gode 
modtagelse af FFD’s nye generalsekretær og for mulig-
heden for at have arbejdet som bestyrelsesformand på 
fuldtid i en tid, hvor der er rigtig meget i vores sam-
fund, der kalder på højskolerne. 

Lisbeth Trinskjær, 
formand

Betina Egede Jensen 
generalsekretær
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FFD’s strategiplan 2022/2023
STRATEGI 1 

 

 
 

FFD-strategiplan   
 
Oktober 2022 – november 2023  
 
Formålet med strategiplanen er at bidrage til foreningens arbejde for folkehøjskolens idé og for at skabe 
gode og frie vilkår for skoleformens udvikling samt at lade sig inspirere af og sætte sit præg på 
omverdenen. Realiseringen af dette formål sker i kontinuerligt samspil med FFD’s basisindsats. 
   
Strategiplanen består af hovedmål, der er fireårige; delmål, der er toårige og etårige handlinger.  
www.ffd.dk/strategiplan  
 
 

MÅL 2021-25   DELMÅL 2021-23     HANDLINGER 2022-23 

Højskolebevægelsens 
økonomi er 
bæredygtig og 
fremtidssikret.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Forøge årselevtallet med  
1 pct. for det kommende 
skoleår.  

 Optimere FFD’s bidrag til elevrekrutteringen bl.a. ved at: 
 
Supplere kursussøgningen med en søgewizard, som 
bedre kan guide alle brugere.  
 
Etablere rekrutteringskampagne over for den brede 
offentlighed med udgangspunkt i foreningens 
indsatsområder. Samt på TikTok og Instagram til 
potentielle elever.  
 
Afsøge mulighed for at finansiere og afholde Højskolernes 
Ambassadørtopmøde på Ungdomsøen, fx med Roskilde 
Festival og Ungdomsøen som medarrangør. Formålet er 
at mobilisere tidligere elever som højskolestemmer i 
samfundet. 

  Udvikle og sikre 
højskolernes 
bygningsmasse. 

 Undersøge muligheden for at få en fond til at engagere 
sig i at kortlægge Højskolernes bygningsmasse i forhold til 
at få skitseret udfordringer og åbne døre for nye 
muligheder, herunder finansiering af modernisering.  
(Punktet forudsætter ekstern finansiering). 

  FFD’s soliditetsgrad ligger 
på mellem 30 og 35 pct. for 
at sikre nødvendig likviditet 
og handlekraft. 

 Soliditetsgraden indgår fortsat i budgetteringen. 

  Overskuddet fra 
forlagsdriften skal bidrage til 
foreningens folkeoplysende 
arbejde med udgangspunkt i 
Højskolesangbogen. 

 Afsøge muligheder for en ny periode af Syng, spis og 
snak, der udløber juni 2023 (se under bæredygtighed).  
(Punktet forudsætter ekstern finansiering.) 

Afholde fællessangsevents på BogForum, Folkemødet og 
Det Kgl. Teater. DKT har særligt fokus på at formidle de 
nye sange. 

Afholde nytårsarrangement i januar 2023. 

Oktober 2022 – november 2023 
Formålet med strategiplanen er at bidrage til  
foreningens arbejde for folkehøjskolens idé og for at 
skabe gode og frie vilkår for skoleformens udvikling, 
samt at lade sig inspirere af og sætte sit præg på  
omverdenen.  
Realiseringen af dette formål sker i kontinuerligt sam-
spil med FFD’s basisindsats.

Strategiplanen består af hovedmål, der er fireårige; 
delmål, der er toårige; og etårige handlinger.

www.ffd.dk/strategiplan

http://www.ffd.dk/strategiplan
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2 
 

 
 

Vi vil styrke den 
demokratiske 
samtale, løfte det 
folkelige engagement 
og modvirke 
polariseringen i 
samfundet. 

 Skabe gode rammer for at 
styrke højskolens stemmer 
og højskolens indflydelse i 
samfundet. 
 

 Afholde tre mediekurser for højskoledebattører mhp. 
at sikre politisk interessevaretagelse, udbrede 
højskolernes stemmer i samfundsdebatten og 
bibeholde positionen som en relevant 
samarbejdspartner.   
#højskolestemmer promoveres via sociale medier, 
presse, debatnetværk, supportteam og 
debatkildeliste.   
  
Skærpe indsatsen med interessevaretagelse på især 
Twitter og LinkedIn.  

  Afvikle debatter og udvikle 
samtaler på tværs – af 
holdningsforskelle, 
generationer, land og by 
mv., bl.a. i regi af Frirummet 
i samarbejde med 
Friskolerne og Efterskolerne. 

 Afholde 240 arrangementer i regi af Syng, spis og 
snak med særligt fokus på mennesker, der ellers 
ikke ville mødes, samt på kulturformidling som 
folkeoplysende aktivitet, der skal styrke menneskers 
forståelse af sig selv og hinanden. 

Rejse midler via Erasmus+ Strategisk Partnerskab til 
et nordisk projekt mhp. at styrke unges 
demokratiske dannelse og deltagelse i 
Norden/Europa. (Punktet forudsætter ekstern 
finansiering). 

Afsøge mulighed for at rejse eksterne midler til 
indsatser for at styrke unges demokratiske 
deltagelse som en udløber af Frirummets aktiviteter 
(Punktet forudsætter ekstern finansiering).  

  
 
 
 

Afholde fem nationale og 
internationale eksterne 
samarbejder og events for 
unge.  
 

 Afsøge samarbejdspotentialer, rammer og 
finansieringsmuligheder mhp. afholdelse af et Young 
Europe is Voting 2 i forbindelse med Europa- 
Parlamentsvalget i foråret 2024.  
(Punktet kræver eksternt finansiering). 
 
 
Repræsentere Højskolerne på Folkemødet med 
Højskolernes Folkekøkken og repræsentation i 
andres debatter. 

  
 
 

Understøtte den globale 
højskolebevægelse. 

 Udvikle, udbyde, afvikle og evaluere tillægsmodul til 
HPU med global dannelse som fokus. 
 

  
 
 

Understøtte udviklingen af 
et mangfoldigt 
ledelsesmæssigt talent til og 
inden for højskolerne. 

 Afvikle lederudviklingsforløb over fire gange for 
forstandere og viceforstandere. 
 
Afholde inspirationsdag for potentielle ledere i 
højskoleverdenen. 
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STRATEGI

3 
 

 
 

  
 
 

Udvikle samværskulturer, 
der modvirker sexisme og 
racisme. 

 

 Supplere eksisterende guide til forebyggelse og 
håndtering af krænkelser med guide til tiden efter en 
krænkelse samt juridiske forpligtelser. 
 
Udgive bog om seksuel dannelse.  
 
Udbyde kursus om konkret håndtering af 
krænkelser. 
 
Afdække højskolernes potentiale for at medvirke til 
seksuel dannelse. 

Vi ønsker, at 
højskolerne bliver 
mødesteder for 
udvikling af større 
empati over for jord 
og natur. 
Mødesteder, der 
vækker til ansvar og 
handling. 

 
 

40 højskoler forpligter sig 
til at etablere levende 
laboratorier, hvor der 
arbejdes praktisk, 
pædagogisk og 
folkeoplysende. Målet er 
bæredygtig dannelse.  

 Afprøve nye bæredygtigheds-undervisningsforløb med 
lokal og global partner i samarbejde med 10 højskoler i 
regi af projektet People’s Future Lab. 
 
Afsøge og formidle nye finansieringsmuligheder til 
større bæredygtighedsprojekter på højskoler, der 
understøtter bæredygtig dannelse. Herunder udvikle 
nye formater for facilitering af Højskolernes arbejde 
med bæredygtighed og bæredygtig dannelse. (Punktet 
kræver ekstern finansiering). 
 

  
 
 

Fremme en mere 
nuanceret sproglig, 
poetisk klædedragt for 
bæredygtighed, herunder 
udbredelse af fællessang 
med fokus på natur – 
både på højskolerne og i 
samfundet.  

 Afsøge finansieringsmuligheder, og hvis de falder på 
plads, afholde en række Syng, spis og snak-
arrangementer med naturen som omdrejningspunkt.  
 
Afsøge finansieringsmuligheder og, hvis de falder på 
plads, udvikle en Grøn Sangbog med natur og 
fællessang som omdrejningspunkt. 

  Undersøge, udvikle, 
konkretisere og udbrede 
begrebet bæredygtig 
dannelse i et 
højskoleperspektiv. Målet 
er at blive et kraftcenter 
for samtalen om 
bæredygtig dannelse. 

 Udgive bog, der beskriver højskolernes arbejde med 
bæredygtighed og bæredygtig dannelse i praksis samt 
udvikle plan for boglancering. 
(Produktionen forventes eksternt finansieret).  
 
  
 

  Understøtte, at 
udenlandske unge og 
danske højskoleelever 
sammen skaber en fælles 
forståelse af 
kompleksiteten i mødet 
mellem det lokale og det 
globale med håbet i 
behold.  

 Afholde todages camp og 24-timers Kultur- og videns-
festival med formålet at dele erfaringer med lokale 
engagementsprojekter, sætte fokus på unges visioner 
for en bæredygtig fremtid samt iværksætte 
pædagogiske samtaler om bæredygtig og global 
dannelse. I regi af projektet People’s Future Lab. 
 
Dokumentere og evaluere undervisningsforløb bl.a. i 
form af videnskabelig artikel om projektet People’s 
Future Lab. (Er eksternt finansieret). 
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4 
 

 
 

Vi vil sikre de bedst 
mulige præmisser for 
dannelse. Derfor vil vi 
arbejde for, at 
højskolernes 
elevgruppe er 
mangfoldig.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbejde for at ændre 
juridiske, administrative 
og økonomiske barrierer, 
så flere får reel mulighed 
for et højskoleophold. Der 
fokuseres særligt på at:  
1. Gøre det muligt at sikre 
pladser til under-
repræsenterede grupper, 
bl.a. ift. køn.  
2. Skabe bedre vilkår for, 
at FGU/EGU-elever kan 
komme på højskole. 
3. Øge muligheden for, at 
ledige kan komme på 
højskole. 
4. Ændre forudsætningen 
for at få takst tre. 
5. Arbejde for at mindske 
formelle barrierer for 
internationale elevers 
højskoleophold. 

 Arbejde for at permanentgøre forsøgsordning, så 
udgifter til EGU-elevers egenbetaling dækkes af 
statslige midler. 
 
Arbejde for, at unge uden ungdomsuddannelse kan 
forberede sig på optagelsesprøve gennem et 
højskoleforløb via projektet “Højskole med dansk og 
matematik”.  
 
Øge kendskabet til højskolerne som et forberedende 
og afklarende forløb for unge uden 
ungdomsuddannelse hos kommuner, 
vejledningscentre og organisationer.  
 
Arbejde for at etablere en ordning, der giver 
ubemidlede seniorer mulighed for at få tilskud til korte 
højskoleophold.   
 
Identificere evt. problemer ifm. udenlandske elevers 
muligheder for at opnå indrejse, herunder elever fra 
det globale syd og konfliktområder.  

  Arbejde for at øge 
kendskabet blandt 
grupper, der ikke kender 
højskolen. Der fokuseres 
særligt på at øge 
højskolens relevans og 
tilgængelighed for 
personer på 
arbejdsmarkedet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Afsøge mulighed for samarbejde med faglige og 
arbejdsgiverorganisationer om korte og/eller 
mellemlange forløb på højskole.  
 
Udvikle nyt kommunikationsmateriale, herunder 
informationsvideoer til unge og forældre med lavt 
kendskab til højskolen bl.a. personer med 
minoritetsetnisk baggrund. 
 
Udarbejde en rapport om effekten af højskoleophold 
baseret på træk fra Danmarks Statistik. 
 
Afsøge mulige samarbejdsmodeller med erhvervs-
uddannelser og medvirke til messen DM i Skills. 
 
Udbygge samarbejde med FGU-institutioner.  
Facilitere en udveksling af skolernes erfaringer fra 
arbejdet med elever i udsatte positioner.  
 

Understøtte udviklingen af 
højskolens dannelsesrum, 
pædagogisk, fysisk og 
strategisk. 

 Understøtte højskolernes arbejde med inklusion og 
interkulturel forståelse ved bl.a. at udbyde 
pædagogiske dage. 
 
Tilbyde Erasmus+ midler til rejse og ophold i Europa i 
forbindelse med efteruddannelse af 
højskolepersonale.  
 
Afholde online netværksmøder for projektledere for 
mangfoldighedsprojekter. 
 
Styrke vejlederes viden og praksis ift. vejlederopgaven 
med en mere mangfoldig elevgruppe som del af 
‘Grundkursus for vejledere’. 
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Basisindsatsen udspringer først og fremmest af 
de vedtægtsmæssige forpligtelser, men også af de 
ministerielle og økonomiske forpligtelser og udgør 
fundamentet og afsættet for løsningen af de opgaver, 
som adresseres i strategiplanen. 

Basisindsatsens formål er at sikre sekretariatets drift, 
herunder Forlaget Højskolerne, samt bidrage til for-
eningens arbejde for folkehøjskolens idé og at skabe 
gode og frie vilkår for skoleformen. Basisindsatsens 
formål er endvidere at understøtte indsatserne i stra-
tegiplanen og er båret af forestillingen om, at højsko-
len kan, skal og vil både lade sig inspirere af og sætte 
sit præg på omverdenen og samtiden.

Strategiplanens indsatser er forankret i skoleformen 
med respekt for skoleformens frihed. Derfor vil 
der ske en løbende vedligeholdelse og udvikling af 
foreningens basisindsats, så den står mål med høj-
skolernes skiftende behov og vilkår. På den måde 
sikrer basisindsatsen kontinuiteten i arbejdet med 
strategiplanen. Strategiplanen sørger omvendt for, 
at basisindsatsen vedligeholdes, videreudvikles og 
fornyes i en løbende vekselvirkning. 

Basisindsats i henhold til vedtægter  

FFD har ifølge vedtægterne til formål ”at arbejde for 
folkehøjskolens idé og skabe gode og frie vilkår for 
skoleformens udvikling”.   

Realiseringen af formålet forudsætter en kontinuer-
lig samtale om, hvori højskolens idé består, og hvor-
dan den aktuelt fortolkes og kommer til udtryk som 
en opgave, et anliggende og en praksis. 

Det ligger desuden i vedtægterne, at foreningen skal:   

1) repræsentere skoleformen i forhandlinger med 
myndigheder og organisationer.  
Basisaktiviteter: Interessevaretagelse i form af kontakt 
til og forhandlinger med politikere, myndigheder og 
samarbejdspartnere. 

2) sikre løbende information og debat om folkehøj-
skolens placering i kultur- og samfundslivet og i den 
uddannelsespolitiske debat samt styrke tilhørsforhol-
det til folkehøjskolen for højskoleinteresserede.  
Basisaktiviteter: Sikre højskolens anseelse og indgå i 
eksterne samarbejder.

3) yde service til højskolerne i deres økonomiske og 
administrative arbejde og til de personlige medlem-
mer af faglig og videreuddannende karakter. 
Basisaktiviteter: Servicering og sekretariatsarbejde for 
bestyrelse og udvalg. Samt information, vejledning og 
rådgivning til højskoler og medlemmer om bl.a. lovgiv-
ning via målrettede kommunikationskanaler.   
Basisaktiviteter: Efteruddannelse til og seminarer for 
ansatte på medlemsskoler, f.eks. HPU.  

4) skabe interesse for og formidle oplysning om folke-
højskolernes kurser/virksomhed.  
Basisaktiviteter: Information om og markedsføring af 
højskolernes tilbud samt fælles branding af højskolerne 
generelt for at øge kendskabet og arbejde for et godt 
omdømme. 

5) bidrage til folkehøjskolernes og medlemmernes en-
gagement i internationalt og mellemfolkeligt arbejde. 
Basisaktiviteter: Rådgive om internationale forhold, re-
præsentere højskolerne i relevante internationale 
netværk, understøtte internationale netværk blandt 
højskolefolk, støtte op om de internationale elever på 
højskolerne.  

Basisindsats i henhold til tilskudsgivere  

FFD skal leve op til en række bevillinger fra tilskuds-
givere til større og mindre projekter og indsatser.

I henhold til bevillinger fra Kulturministeriet samt 
Socialstyrelsen skal FFD varetage:

• Rådgivning og vejledning vedr. internationale  
højskoleforhold.  

• Rådgivning vedr. skolernes vejledning af elever.  
• Kursus for nye forstandere.  
• Juridisk rådgivning til højskolerne.  
• Udviklingsprojekter.
• Folkehøjskolens udvikling og forskning heri.
• Projektet Intensive læringsforløb.

Samt administrere:

• Folkeoplysningspuljen  
• Mangfoldighedspuljen  
• Orlovsmidler  
• Skoleudviklingspuljen  
• Nordisk Stipendium  
• Rigsfællesskabspuljen  

FFD’s basisindsats
VEDTÆGTER
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BERETNING 

Den demokratiske samtale 

Det seneste år har nye tiltag under indsatsområdet Den 
demokratiske samtale taget form. Det drejer sig i særlig 
grad om arbejdet med seksuel dannelse, hvor der er ble-
vet afholdt seminarer og udviklet materiale til skolerne, 
samt om projektet Højskolernes stemmer i samfundet, 
som har til formål at synliggøre højskolernes initiativer 
og medvirke til, at bevægelsens mange stemmer bliver 
styrket i samfundsdebatten.

Derudover er der nedsat et rådgivende udvalg, som 
løbende vil mødes og diskutere aktuelle temaer og 
debatter, der vedrører den demokratiske samtale og 
det demokratiske engagement. De vil også fungere som 
sparringspartnere. 

Af konkrete tiltag kan nævnes:

• FFD påbegyndte i efteråret 2021 et større arbejde 
inden for indsatsområdet seksuel dannelse. Det 
resulterede blandt andet i etableringen af et rådgiv-
ningsteam, der understøtter højskolernes forebyggel-
se og håndtering af sager om seksuelle krænkelser 
og i udgivelsen af et nyt materiale om, hvordan man 
udformer en samværspolitik. I materialet kan man 
finde inspiration til at udvikle og implementere en 
samværspolitik, til at håndtere brud på samme og til 
at opbygge et godt beredskab på den enkelte højsko-
le. Materialet anvendes ved pædagogiske dage på 
højskoler og i den daglige rådgivning af skoler, der 
henvender sig med spørgsmål om området.

• I marts 2022 afholdt FFD et seminar om seksuel dan-
nelse på Brandbjerg Højskole. Seminaret tog afsæt i 
behovet for seksuel dannelse, de lovmæssige rammer 
omkring emnet, og hvordan der konkret arbejdes 
med seksuel dannelse på højskolerne både pædago-
gisk og organisatorisk.

• Under overskriften ’Samvær og seksuel dannelse – et 
digitalt temamøde om lovgivning, kultur og offent-
lighed’ afholdt FFD i august 2022 et onlinemøde om 
især forebyggelse, håndtering og tiden efter krænkel-
sessager for 58 tilmeldte højskoleansatte.   

• I februar sendte FFD tre unge fra Højskolernes Am-
bassadørkorps afsted på Kristeligt Dagblads Debat-
skole for unge mellem 18 og 30 år. Her fik de redska-
ber til at blande sig mere i debatten, og de deltog alle 
på Folkemødet.

• FFD har oprettet kurserne ”Styrk din højskole-
stemme i debatten”. Der er tale om tre kurser for 
højskoleansatte og forstandere, som vil bestå af 
oplæg, gruppedrøftelser og workshops med fokus på 
mundtlig og skriftlig debat samt sociale medier og 
krisekommunikation. Det første kursus blev afholdt 
29. august, og de to resterende holdes i november og 
februar.

• Der er blevet arbejdet på at fremhæve højskolestem-
mer på hjemmesiden, i nyhedsbreve og på sociale 
medier som Twitter og LinkedIn (#højskolestemmer). 
Derudover arbejdes der på at kunne tilbyde sparring 
til højskolefolk, som ønsker at blande sig i debatten. 
Det kan være feedback på tekster eller hjælp med 
mediekontakt.

• Aktivitetsrum på Ungdomsøen. En gruppe på fire 
tidligere højskoleelever påbegyndte i foråret arbejdet 
med at udtænke og indrette Højskolernes aktivi-
tetsrum på Ungdomsøen. Aktivitetsrummene står 
altid åbne og er gratis at benytte sig af for gæster på 
Ungdomsøen. 

• Folkemødet var tilbage i stor stil, og Højskolerne 
deltog med Højskolernes Folkekøkken og omkring 
750 højskoleelever. Udover arrangementer i teltet og 
i Folkeoplysningsteltet, på Hovedscenen og Ung-
domshøjen var Højskolerne medarrangør af årets 
store ungemarch ”Ung, kend din magt!”. Bornholms 
Højskole og Netværk af Ungdomsråd var de driven-
de kræfter bag, og mange unge og ungdomsorgani-
sationer gik med i marchen.

• Der er blevet nedsat et udvalg, som FFD kan spar-
re med om Højskolernes demokrati-indsatser. Det 
har fået navnet Højskolernes Demokratinetværk og 
består af 13 medlemmer, der arbejder med demokra-
tiet på forskellig vis. Medlemmerne mødtes for første 
gang i august 2022, og de skal mødes 2-3 gange årligt 
og drøfte temaer, der er relevante for FFD’s igangvæ-
rende eller kommende demokrati-indsatser.

SE MERE/FØLG MED PÅ:
www.ffd.dk/demokrati
www.ffd.dk/nyheder/demokrati
www.hojskolerne.dk/nyheder/demokrati

http://www.ffd.dk/demokrati
http://www.ffd.dk/nyheder/demokrati
http://www.hojskolerne.dk/nyheder/demokrati
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En højskole for flere
BERETNING

Inden for rammerne af FFD’s indsats for at sikre flere 
grupper mulighed for at tage på et højskoleophold – 
langt eller kortere – er der i det forgangne år blevet 
etableret en række nye tiltag, ligesom eksisterende 
indsatser og projekter er videreført.

En mangfoldighedsundersøgelse iværksat af FFD viser, 
at højskolernes elever i nogen grad afspejler befolk-
ningssammensætningen generelt. Den viser samtidig, 
at nogle grupper er underrepræsenterede, ligesom at 
der kan arbejdes med mangfoldigheden på den enkelte 
højskole.

Det er derfor fortsat ambitionen at videreføre og udvik-
le arbejdet med at skabe de bedste betingelser for ”En 
højskole for flere” ved at nedbryde formelle, kend-
skabsmæssige og kulturelle barrierer, der kan forhindre 
bestemte grupper i at komme på højskole. Dette gøres 
i regi af FFD på en række områder som forvaltning af 
puljemidler, rådgivning af højskoler, samarbejde med 
eksterne partnere mm.

Af tiltag og indsatser kan nævnes: 

• En ny undersøgelse, der skal dokumentere effekten 
af et højskoleophold, er formuleret og igangsat. Den 
skal erstatte en tidligere undersøgelse fra 2013. Un-
dersøgelsen ventes klar i løbet af efteråret 2022. 

• I regi af Mangfoldighedspuljen har vi understøttet 
og rådgivet ved projekter, der har haft til formål at 
øge mangfoldigheden på den enkelte skole. Der er 
uddelt over 3 mio. kr. til 16 projekter, der involverer 
22 skoler direkte.

• Vi har arbejdet for og gennemført en model, hvor 
Mangfoldighedspuljen fra efteråret er delt i to: en 
projektpulje og en stipendiepulje. Formålet har været 
at give de bedst mulige betingelser, for at puljens 
formål bliver indfriet ved at gøre det så enkelt for 
den enkelte højskole som muligt.

• Der har været oplæg om højskoler (primært online) 
på 25 forskellige ungdomsuddannelser i hele landet. 
Primært HTX og HHX. Vi har haft spørgeskemaer 
med til nogle af oplæggene, hvor besvarelserne viser, 
at eleverne får meget viden og øget interesse ud af 
oplæggene.  

• I samarbejde med 5 højskoler har FFD deltaget i DM i 
Skills med en stand. DM i Skills er det årlige dan-
marksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelser-
ne. Her er op mod 70.000 besøgende, og højskolerne 
bliver eksponeret over for en målgruppe, der ellers 
ikke er repræsenteret på højskolerne.

• Der har været afholdt et temamøde om seniorer på 
højskole. På seminaret deltog såvel højskolefolk som 
repræsentanter fra foreninger, der har med seniorer 
at gøre. Dette har givet grobund for et fremadrettet 
arbejde for at skaffe midler til, at mindrebemidlede 
ældre kan komme på højskole.

• Der er løbende blevet kommunikeret med kommu-
ner, vejledere og unge i målgruppen. Blandt andet er 
skriftligt materiale sendt til borgmestre, byrådspoliti-
kere, kommunaldirektører, kommunale ungevejled-
ninger og vejledere samt til foreninger og organisati-
oner, der har med ungegruppen at gøre. 

• Satspuljeprojektet Intensive Læringsforløb er i perio-
den 2017-2022 blevet evalueret af CeFU. Projektet er 
fra 2022 permanent og fortsætter med et driftstilskud 
fra Socialstyrelsen. I forbindelse med permanent-
gørelsen af projektet er det muligt at søge om helt 
eller delvist stipendie til egenbetalingen. Der har det 
forgangne år deltaget 65 elever i projektet. 

• Der er nedsat et udvalg i regi af Højskole for flere 
med repræsentanter for flere sektorer med kompe-
tencer og stor viden om unge uden ungdomsuddan-
nelse. 

• Der er igangsat forskellige initiativer for at belyse 
mulighederne for, at det lange tilskud udløses efter 
4-6 uger. Der er tale om en længerevarende proces 
for afklaring af disse muligheder både indholds-
mæssigt og omkring en eventuelt politisk proces, og 
arbejdet må forventes at pågå i det kommende år.

• Vejledningen om åbenhedskriteriet blev ændret i 
2020, hvilket betød, at skolerne fremover ville få mu-
lighed for at tilpasse den kønsmæssige sammensæt-
ning af elevholdene mere hensigtsmæssigt. Ca. 1/3 af 
skolerne har benyttet sig af denne mulighed. 

SE MERE/FØLG MED PÅ:
www.ffd.dk/højskoleforflere
www.ffd.dk/nyheder/højskoleforflere
www.hojskolerne.dk/nyheder/højskoleforflere

http://www.ffd.dk
http://www.ffd.dk/nyheder
http://www.hojskolerne.dk/nyheder
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FFD’s indsatsområde Bæredygtighed er et fint eksem-
pel på tværfagligt samarbejde. Igangværende projekter 
inden for bæredygtighedsområdet berører i vid ud-
strækning også det internationale og det pædagogiske 
område, men har også tråde ind i drift og markedsfø-
ring.

FFD’s bæredygtighedsindsats fokuserer på to forskel-
lige spor: et spor med et aktivistisk tilsnit, der imøde-
kommer behovet for mere eller mindre akut handling 
på klimaområdet, og et deskriptivt spor, der har til 
formål at undersøge, hvilken særlig pædagogik og 
position højskolen indtager og kan bidrage med inden 
for bæredygtighedsfeltet.

Indsatsen har det seneste års tid været koncentreret om 
to større projekter:

• Udviklingsprojektet Bæredygtig Dannelse (UBD) er 
nået ind i en afsluttende fase. Projektet har til hensigt 
at beskrive, udvikle og formidle højskolernes særlige 
pædagogiske praksis og tilgange i relation til bære-
dygtig omstilling, bæredygtig dannelse og menne-
skets forhold til naturen. 11 vidt forskellige højskole-
lærere fra 11 forskellige højskoler har bidraget med 
hverdagsobservationer, mange andre højskolefolk 
har kommenteret og bidraget yderligere, og næsten 
500 højskoleelever har deltaget i en elevundersøgelse 
af de unges opfattelse af deres højskoles arbejde med 
bæredygtighed samt deres eget forhold til emnet. 
Der er desuden tæt dialog med aktører fra det 
formelle uddannelsessystem for at sikre kvaliteten i 
højskolernes bidrag til den omkringliggende uddan-
nelsesdebat. Projektet ender med en bogudgivelse 
medio 2023, og herefter starter en række aftenmøder, 
dialogmøder samt interne og eksterne arrangementer 
for at bringe stoffet i spil i en bredere kontekst. Bo-
gen udgives på Forlaget Højskolerne og vil referere 
til tidligere udgivelser om højskoler og pædagogik. 

• Igennem projektet People’s Future Lab er der blevet 
etableret et globalt arbejdsfællesskab mellem 11 
danske og 11 udenlandske højskoler. De deltagende 
skoler har arbejdet i partnerskaber og har deltaget i 
et online teacher training kursus. Mange af de uden-
landske højskoler har besøgt deres danske  
partnerskole, ligesom de har deltaget i et 3-dages 
pædagogisk udviklingsseminar i maj 2022.  
I indeværende semester arbejdes der i  
partnerskaberne for at udvikle nye undervisnings- 
forløb med inddragelse af lokalsamfund.

Bæredygtighed

Ud over de to store projekter har også andre tiltag  
fundet vej for at gøre højskolernes arbejde med bære-
dygtighed så bredt som muligt. Af tiltag kan nævnes: 

• Der er i regi af FFD genetableret et bæredygtig-
hedslaboratorie med både intern og ekstern repræ-
sentation, hvilket har understøttet og kvalificeret 
sekretariatets arbejde. På et årligt møde belyses 
højskolernes rolle som national spiller inden for 
bæredygtighed.

• Der har løbende været tæt dialog med eksterne fon-
de om et muligt samarbejde om at udvikle landets 
højskoler inden for det bæredygtige område. Et 
samarbejde om at forbedre de fysiske rammer, der 
øger mulighederne for mere bæredygtig dannelse.

• Der er arbejdet med at rådgive og afholde kurser 
inden for området med henblik på at styrke  
højskolernes arbejde med bæredygtighed.

• Igennem fællessang skabes en bevidsthed om 
vigtigheden af en grøn dagsorden i samfundet, bl.a. 
med Syng, spis og snak som platform til at inspirere 
til initiativer, hvor fællessangen kan bringes i spil 
sammen med naturen og refleksioner herom.

• Forlaget Højskolerne har fokus på at skabe nye ini-
tiativer, der kan være med til at producere ny folke-
kultur igennem sange med ”grønne refleksioner”. Et 
mere langsigtet projekt, der gerne skulle udmunde i 
en grøn sangbog med et indhold, der kan skabe håb 
og handling ift. de udfordringer, vi møder i relation 
til klima og bæredygtighed. 

SE MERE/FØLG MED PÅ:
www.ffd.dk/bæredygtighed
www.hojskolerne.dk/grønhøjskole
www.ffd.dk/nyheder/bæredygtighed
www.hojskolerne.dk/nyheder/bæredygtighed

http://www.ffd.dk
http://www.hojskolerne.dk
http://www.ffd.dk/nyheder
http://www.hojskolerne.dk/nyheder
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Rådgivning 

Rådgivningsteamet rådgiver skolerne om bl.a. skole-
drift, økonomi, personalejura og jura generelt med det 
mål at hjælpe skolerne bedst muligt i deres arbejde 
med at drifte skolen inden for de givne rammer og 
regler samt herigennem også at bidrage til udvikling af 
skoleformen. Rådgivningsteamet er også i en vis grad 
til rådighed for skoler under opstart i bevidsthed om 
regelsættets kompleksitet og de særlige forhold ved 
skoleformen. Rådgivningsarbejdet sker i tæt samarbej-
de med personale i de øvrige afdelinger og i et godt 
samarbejde med styrelse og ministerium, men også 
skolernes revisorer mfl.

På baggrund af de skolelukninger, som er oplevet i det 
seneste år, er rådgivningen også af bestyrelsen blevet 
bedt om i højere grad opsøgende at tilbyde skoler råd-
givning i tilfælde, hvor skolens fortsatte drift ser ud til 
at kunne være i fare.

Rådgivningen sker primært i form af telefonisk vejled-
ning og skriftlige henvendelser, men der arbejdes også 
i form af skolebesøg og kursusvirksomhed for bestyrel-
sesmedlemmer, forstandere og administrativt perso-
nale. Rådgivningen træder ikke i stedet for eventuel 
nødvendig revisor- og/eller advokatbistand, og konsu-
lenterne påtager sig ikke egentlige sagsbehandlings-
opgaver. Men foreningens konsulenter tages ofte med 
på råd i en vurdering af behovet for, at skolen henter 
assistance fra advokat og/eller revisor.

Et af de områder, der i rådgivningen bruges mange 
ressourcer på, er de ansættelsesmæssige forhold på sko-
lerne. Særligt har der det seneste år været arbejdet med 
at samle data og analysere vilkår og forhold for både 
de fastansatte lærere, timelærere og øvrige ansættelser 
på det pædagogiske område. Dette arbejde kommer til 
at fortsætte med løbende videns- og dataindsamling, 
så foreningen løbende kan bidrage med valide fakta i 
samtalerne om ansættelsesvilkår. Rådgivningen rådgi-
ver både skolerne og personlige medlemmer i ansæt-
telsesmæssige spørgsmål, og der føres mange samtaler 
om lovgivning og ansættelsesbekendtgørelse med både 
medarbejdere, forstandere, revisorer og styrelse.

Af øvrige tiltag kan nævnes:

• Særligt er der i 2022 arbejdet på at udbygge det 
digitale ”A-Å opslagsværk” på ffd.dk, hvor der 
kontinuerligt arbejdes på at gøre svar på generelle 
spørgsmål let tilgængelige for skolernes ledere og 
medarbejdere. 

• Der har igen i år været forholdsvis mange nyan-
sættelser af forstandere på skolerne. Derfor er der i 
september afholdt kursus for nye forstandere. Kurset 
er blevet arrangeret sammen med tilsynet i Slots- og 
Kulturstyrelsen.

• Planlagt konference for skolebestyrelsesmedlemmer 
måtte desværre 2 gange aflyses på grund af for få 
tilmeldinger. Det har vist sig vanskeligt at få tilstræk-
kelig deltagelse til et døgn-arrangement, og derfor 
blev der i stedet udbudt kortere eftermiddagsmøder 
for bestyrelsesformænd og forstandere 3 steder i 
landet med fokus på aktuelle tilsynsemner og med-
virken af de tilsynsførende fra Slots- og Kultursty-
relsen. Disse møder blev i august afviklet med god 
tilslutning.

• Der planlægges en arbejdsmiljøkonference for alle 
højskolens medarbejdere, der skal belyse arbejdet 
omkring højskolernes arbejdsmiljø. 

• Med relation til de nu overståede corona-nedluknin-
ger har der været en del rådgivning i forbindelse med 
afrapportering af puljer vedr. tabt deltagerbetaling.

• Erfaringer fra kontakt med skoler, der i løbet af året har 
været i økonomisk krise, har givet anledning til også at 
etablere et møde med skolernes revisorer for sammen 
med tilsynet at rette opmærksomhed på tilsynets 
erfaringer fra deres besøg på skolerne og for at styrke 
samarbejdet mellem foreningen og revisorerne.

• Sammen med de andre frie skoleformer arbejder FFD 
fortsat på at få skabt bedre låneforhold for skolerne. 
Især kreditinstitutionernes fastsættelse af en urimelig 
gensalgsværdi er et problem. Det er derfor nødven-
digt med overskud for at kunne klare større vedlige-
holdelses- og renoveringsopgaver.

SE MERE/FØLG MED PÅ:
www.ffd.dk/rådgivning
www.ffd.dk/administration
www.ffd.dk/a-å
www.ffd.dk/nyheder/administration
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Forlaget Højskolerne er eksklusiv udgiver af  
Højskolesangbogen. Den seneste 19. udgave fra 2020 
har nu rundet et salg på 255.000 eksemplarer, og tredje 
oplag er netop ankommet til lageret. Forlagets aktivi-
teter knytter sig primært til Højskolesangbogen – både 
det maskinrum bag, der håndterer alle rettighederne 
for sangene, samt en række aktiviteter, der hele tiden 
søger at kommunikere Højskolesangbogens indhold på 
tværs af generationer. Selvom mange allerede synger 
med i diverse afkroge af samfundet, har forlaget et 
fortsat fokus på også at skabe kulturformidling for nye 
målgrupper, som også kan få glæde af at være med. I 
det forgangne år har der været travlt på aktivitetsfron-
ten, og hvor vi under corona gang på gang har skullet 
forholde os til begrænsninger og aflysninger, er vi nu 
tilbage til en situation, hvor vi kan fokusere på, at flest 
muligt får glæde af de aktiviteter, vi laver – ikke mindst 
i de frie skolers fællessangsprojekt Syng, spis og snak, 
hvor mennesker netop mødes med folk de ikke kender 
for at opleve fællessangen, spise god mad og samtale 
om stort og småt i livet.

Af konkrete aktiviteter kan nævnes:

• Syng, spis og snak er på sit højeste nogensinde. Efter 
endnu et skoleoptag ved årsskiftet rummer projektet 
nu 61 fri-, efter- og højskoler, der gennem det kom-
mende efterår afvikler 122 arrangementer fordelt 
over hele Danmark. Syng, spis og snak er støttet af 
Nordea-fonden og nuværende projektperiode fort-
sætter indtil juni 2023.

• Korbogen er udkommet. Korbogen indeholder 50 
korarrangementer af sange fra Højskolesangbogen. 
Repertoiret veksler mellem allerede kendte arrange-
menter og en række af helt nyskabte arrangementer 
til nye sange lavet af både rytmiske og klassiske 
korarrangører. Korbogen blev præsenteret ved en 
koncert på Glyptoteket i København, hvor bl.a. 
kammerkoret fra Testrup Højskole deltog. Korbogen 
markerer 100-året for udgivelsen af Melodibogen.

• ”Fællessang – fælles sag?” er udkommet. En ny bog, 
der sætter fællessangskulturen under lup i en kærlig 
og kritisk behandling. Bogen er skrevet af forfatterne 
og musikforskerne Henrik Marstal og Lea Wierød 
Borčak. Bogen blev lanceret på Folkemødet.

• Fællessangskoncerter på Det Kongelige Teaters 
Gamle Scene primært med fokus på de nye sange 
i Højskolesangbogen. På scenen var flere af de nye 

Forlaget Højskolerne

bidragsydere med. Samarbejdet med Det Kongelige 
Teater har til intention at styrke formidlingen af den 
æstetiske dimension i vores folkekultur. Til koncer-
terne deltog både elever fra høj- og efterskoler samt 
almindelige koncertgængere.

• Sæson 2 af podcastserien Blå bog er udkommet. 
Endnu engang taler vært Mikkel Skovgaard med en 
række kulturpersonligheder, der åbner op for deres 
tanker om den danske folkekulturs mange sange – 
både ud fra personlige oplevelser og mere generelle 
betragtninger. Udsendelserne indeholder desuden 
mange flotte indspilninger af sangene fra diverse 
kunstnere.

• Forlagets database er blevet færdig. Databasen 
håndterer alle rettighederne til sangene i Højskole-
sangbogen og de udgivelser, der knytter sig dertil. 
Databasen blev taget i brug for første gang ved 
forespørgslen på tryk af tredje oplag. Databasen skal 
sikre, at forlaget fremadrettet altid er opdateret i for-
hold til, hvem der er rettighedshaver på de enkelte 
sange.

• Forlaget har deltaget ved en række events og været 
vært for fællessang – fx Folkemødet på Bornholm, 
Naturmødet i Hirtshals samt Bogforum i Køben-
havn.

• Singalongs, Folk songs and Hymns med sange på 
engelsk er udkommet i en forbedret udgave.

SE MERE/FØLG MED PÅ:
www.ffd.dk/forlag
www.hojskolesangbogen.dk

http://www.ffd.dk/forlag
http://www.hojskolesangbogen.dk
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Fokus har siden sidste årsmøde primært været på at 
understøtte foreningens indsatsområder med kommu-
nikation og formidling, udvikling af kursussøgningen 
samt opstart af projektet Højskolernes stemmer i sam-
fundet.  
Med inspirations- og videndelingssiden www.hojsko-
lerne.dk/ukraine og #HøjskolerneForUkraine henviste 
vi til de gode initiativer, som skete på højskolerne – 
herunder de mange lokale elevbårne indsamlinger og 
FFD’s egen indsamling til stipendier til ukrainere og på 
sigt russiske unge. 

Vi har i årets løb bl.a. opnået følgende resultater:

• Flere kampagner for at få nye målgrupper på højsko-
le: DM i Skills, FGU-elever, folder til kommuner om 
støttemuligheder og online kampagner for at fortælle 
især mænd om højskolerne. Desuden har 50 HHX- 
og HTX-klasser arbejdet med højskolerne som case.

• Forårskampagnen ”Jeg ville ikke være den samme 
uden min højskole” henviste til Højskolernes Dag. 
Vi forsøgte igen at anvende billedgeneratoren på 
hojskolerne.dk/generator som mobiliseringsværktøj, 
men det lykkedes ikke i samme grad som i 2020.  

• Sommerkampagne med flere digitale annoncer på 
Facebook og Instagram – bl.a. målrettet unge, som 
ikke kom ind på deres uddannelse. Vi havde online 
reach på 350.000 personer. Dertil kom synlighed på 
print i dagblade og magasiner – og på 2.000 street-
plakater i byer.  

• Indholdet på hojskolerne.dk er blevet gennemgået 
og optimeret brugerrejsen er blevet mere strømlinet. 
Ny mulighed for automatisk at vise, hvilke højskoler 
der har ledige pladser ud fra deres status i Højskole-
basen. Vi udgiver desuden løbende SEO-optimerede 
artikler, der genererer nye besøg. 

• Foreningen har indsamlet og formidlet en række 
nyheder om højskoleelever og højskoleliv på højsko-
lernes hjemmesider og sociale medier. Siden oktober 
2021 har vi publiceret cirka 50 historier på hojsko-
lerne.dk og 75 på ffd.dk. Cirka 25 af artiklerne er 
skrevet som pressemeddelelser eller til pressebrug.

• 44 højskoleansatte deltog på årets kommunikations-
seminar, som bl.a. stillede skarpt på Instagram, at 
lave film på mobilen, kampagnen ”Livet er ikke det 
samme uden Højskolerne”, mangfoldighed i kom-
munikationen m.v.

• Med en masse god feedback fra kommunikations-
seminaret fik vi sat fart på vores Instagram-planer. 
Profilen er blevet mere informativ, inspirerende og 
elevbåren med bidrag fra alle højskoler, som får mu-
lighed for at præsentere højskolen og på skift at lave 
takeover på stories. Kontoen Højskolememes er med 
til at føde indhold ind til hovedprofilen. 

• 7 nye portrætfilm fortæller om højskolernes forskel-
lige fag og emner på hojskolerne.dk, og de bliver 
desuden løbende brugt på Instagram. 

• Vi har haft 25 oplæg på ungdomsuddannelser i hele 
landet, deltaget i seks messer – i Island, på DM i 
Skills, BogForum og på tre seniormesser med fokus 
på de korte kurser. 

• Der blev afholdt to online informationsmøder i 
perioden: ét på dansk og ét på engelsk, begge to med 
oplægsholdere som værter. Onlinemøde på engelsk 
i foråret 2022 måtte desværre aflyses pga. for få 
deltagere. 

• Vi har deltaget aktivt og styrket højskolernes synlig-
hed og omdømme via Folkemødet, debat på Natur-
mødet og højskolerum på Ungdomsøen. Desuden 
bakkede FFD op omkring DGI’s Landsstævne med 
midler til eksponering af alle højskoler.

• I samarbejde med KIOSK produceres der fem film 
til serien ”Højskolen – what changed”, om hvilken 
betydning højskole fik for en mangfoldig skare af 
forskellige typer af elever. 

• Vi har optimeret vores nyhedsbreve, så de er mere 
læservenlige og målrettede. De har en flot click-rate 
på 43,1%. 

• Nye undersøgelser og analyser: Omdømmeundersøgel- 
se og Højskoleelevers og -kursisters vej til højskolen.

• Temadag på Nordfyns Højskole om korte kurser og 
de voksende seniorårgange. Dagen har bl.a. udmøn-
tet sig i et muligt samarbejde med Ældresagen om 
en pulje, kursister kan ansøge om tilskud til korte 
kurser. 

SE MERE/FØLG MED PÅ:
www.ffd.dk/kommunikation
www.ffd.dk/nyheder/kommunikation
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SKOLEÅR (PERIODE 1/8/21 – 1/8/22)

2 mio. sidevisninger og 275.000 brugere på www.hojskolerne.dk *

201.000 sidevisninger og 47.000 brugere på FFD.dk *

1,2 millioner søgninger i kursusdatabasen på hojskolerne.dk

23.400 følgere og 100 opslag på Højskolernes Facebookside

Nyhedsbreve: 1.887 abonnenter på FFD NYT og 8.183 på Højskole NYT 

5.200 følgere og 300 opslag/stories på Instagram (@hojskolerne & 
@hojskolememes)

3.700 følgere på Twitter (@højskolerne & @grundtvig) og 285 tweets

175.000 visninger og 1.225 abonnenter på YouTube

6 messer

25 oplæg om højskoler på ungdomsuddannelser

75.000 langkursushæfter distribueret

50.000 kortkursuskataloger distribueret

2.000 streetplakater i København og Aarhus

* Bemærk: Justeringer i sidernes cookie-indstillinger har haft indflydelse på datagrundlaget. 
Det reelle antal sidevisninger og brugere er derfor væsentligt højere. 

http://www.hojskolerne.dk
http://FFD.dk
http://hojskolerne.dk
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Udvikling
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BERETNING

FFD’s udviklingsafdelings arbejde har det forgangne år 
været præget af endelig igen at kunne afvikle fysiske 
kurser, holde møder på højskoler og i det hele taget 
kunne vende tilbage til det centrale arbejde med på den 
ene side foreningens indsatsområder, Bæredygtighed, 
En højskole for flere og Den demokratiske samtale, der 
er beskrevet særskilt i dette hæfte, og på den anden 
side med basisydelserne i form af afvikling af kurser, 
rådgivning og afholdelse af pædagogiske dage. 

Samtidig har det været afgørende, at refleksionen 
over højskolens idé, opgave og praksis optræder som 
et tværgående perspektiv, der skal bidrage til, at de 
forskellige strategiske indsatsområder forankres i og er 
relevante for en konkret højskolepraksis. I det forløbne 
år har dette særligt gjort sig gældende for indsatserne 
omkring seksuel dannelse og bæredygtig dannelse. 

Desuden har vi forvaltet og uddelt midler – hhv. Folke-
oplysningspuljen, Mangfoldighedspuljen, Skoleudvik-
lingspuljen og Orlovsmidler.

Det pædagogiske område 

Højskolepædagogisk udvalg  
Udvalget, der er nedsat af FFD’s bestyrelse, består af 11 
højskolelærere, viceforstandere og forstandere og har 
til formål at styrke sammenhængen mellem højskoler-
nes virkelighed, foreningens arbejde og udviklingen 
af skoleformen på det højskolepædagogiske område. I 
det forgangne år har der særligt været fokus på UBAK, 
hjemlighed og bopælsspørgsmålet og en øget indsats 
med henblik på at hjælpe nye højskolelærere ind i 
skoleformen. 
 
Pædagogiske dage  
Der er løbende blevet afholdt en lang række pædagogi-
ske dage, workshops og sparringsmøder på en række 
forskellige højskoler med fokus på forskellige aspekter 
af foreningens pædagogiske udviklingsarbejde, herun-
der hjemlighed, UBAK, fagbeskrivelser, værdigrund-
lag, dannelsesforestillinger, bæredygtighed, mangfol-
dighed, sårbare elever, m.fl. 

UBAK 
I samarbejde med rådgivningsafdelingen er der afholdt 
møder og workshops om UBAK, indholdsplaner og 
fagbeskrivelser, og der er sat gang i udviklingen af nyt 
inspirationsmateriale til FFD’s hjemmeside. 

Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU) 
En stor del af det pædagogiske arbejde er centreret 
omkring den 1-årige efteruddannelse for højskolelære-
re, der i fællesskab får anledning til at reflektere over og 
udvikle deres egen pædagogiske praksis og være med 
til at udvikle skoleformen. Kurset har plads til 22 delta-
gere, og der har været udsolgt de seneste tre år. 

Højskolepædagogisk Pris
I forbindelse med Lærerkonferencen i november blev 
Højskolepædagogisk Pris givet til højskolelærerne Met-
te Øyås Madsen fra Brandbjerg Højskole og Christian 
Hjortkjær fra Silkeborg Højskole for deres evne og vilje 
til – med afsæt i egen praksis – at bringe højskolepæda-
gogikken ud af klasseværelset og gøre den relevant og 
inspirerende for andre i og uden for højskoleverdenen. 
Prisen er forankret i Højskolepædagogisk udvalg. 
 
Undersøgelse af bopælsforhold  
Der er blevet lavet en rapport om højskolelæreres 
oplevelse af bopælsforhold, samvær og hjemlighed på 
baggrund af et spørgeskema udsendt til alle højskole-
lærere. Rapporten, og de 352 besvarelser fordelt på 67 
forskellige skoler, vil indgå i det videre arbejde med bo-
pælsspørgsmål og det bæredygtige arbejdsliv, særligt i 
regi af Højskolepædagogisk udvalg. 
 
Nyt grundkursus for vejledere   
Der er igangsat en udvikling af et nyt grundkursus for 
vejledere på højskoler, som vil blive afholdt i februar 
2023. Kurset bygger på sparring med en arbejdsgruppe 
af vejledere og en undersøgelse i vejledernetværket om 
ønsker og behov, hvor det pædagogiske arbejde spiller 
en afgørende rolle. 

Samarbejde med GL  
I samarbejde med Gymnasieskolernes Lærerforening er 
der blevet afholdt et seminar under titlen “Dannelse i 
praksis”, hvor højskolelærere og gymnasielærere sam-
men har undersøgt perspektiver på dannelse i en aktuel 
skolekontekst og samtidig sat fokus på et nyt, muligt 
samarbejde på tværs af skoleformerne. 

http://m.fl
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Folkeoplysningsområdet

• Folkeoplysningen er livet op igen efter corona. Der 
blev etableret mange nye tiltag på folkeoplysnings-
området i 2021. I alt 19 skoler søgte puljen. Flere 
projekter har store ambitioner om at brede folkeop-
lysende tiltag ud over det lokale og ud til en større 
del af befolkningen. 

• Et af de store tiltag er højskolernes indsats inden 
for den seksuelle dannelse. Som følge af et folkeop-
lysningstiltag i samarbejde med Sex og Samfund, 
ungdomsuddannelserne, er en bog på vej i efteråret 
2022 om mulige veje i undervisningen og udbredel-
sen af debatter om seksuel dannelse. 

• I 2021 blev der også taget et spændende praktisk 
folkeoplysningstiltag på Folkemødet på Bornholm, 
hvor alle kunne komme forbi Ungdomshøjen og 
bygge sin egen festivalstol og tale bæredygtighed 
med hinanden samtidig. 

• Der blev givet midler til Højskoleruten, som er et  
folkeoplysningstiltag, der startede i 2021. Ruten går 
mellem 14 højskoler, hvor der er etableret poster 
med information, sang, refleksion og debatoplæg. 
Ruten drives af et sekretariat på IHAA. Håbet er, at 
den på sigt kan blive landsdækkende. 

• Endelig har folkeoplysningsmidlerne givet mulig-
hed for, at ”Røst” har fået etableret et samarbejde 
med Det Kongelige Teater. Røst er et samarbejde 
mellem 8 danske højskoler og Ungdomsbureauet, 
der træner unge i at holde taler og oplæg om tema-
er, der berører dem. 

Det internationale område

• Igennem projektet People’s Future Lab er der blevet 
etableret et globalt arbejdsfællesskab mellem 11 
danske og 11 udenlandske højskoler. De deltagende 
skoler har arbejdet i partnerskaber og har deltaget i 
et online teacher training-kursus, mange af de uden-
landske højskoler har besøgt deres danske partner-
skole, ligesom de har deltaget i et 3-dages pædago-
gisk udviklings-seminar i maj 2022.  

• FFD er blevet Erasmus+ akkrediteret og har fået  
bevilget 2,6 millioner kroner til, at højskoleansatte 
kan rejse ud i Europa med henblik på faglig udvik-
ling via kurser, jobshadowing, undervisningsophold, 
mm.

• FFD har oprettet en pulje, der støtter ukrainske og 
russiske unges mulighed for at komme på højskole i 
Danmark mhp. at understøtte demokratisk civilsam-
fundsudvikling.

• Internationalt udvalg har udviklet en skitse til et 
videreuddannelsesmodul inden for Højskolepæ-
dagogisk Uddannelse med global dannelse som 
omdrejningspunkt. 

• FFD har bistået skolerne med rådgivning ift. uden-
landske elever. 

SE MERE/FØLG MED PÅ:
www.ffd.dk/højskolepædagogik
www.ffd.dk/folkeoplysning
www.ffd.dk/internationalt
www.ffd.dk/nyheder/pædagogik

http://www.ffd.dk
http://www.ffd.dk/folkeoplysning
http://www.ffd.dk/internationalt
http://www.ffd.dk/nyheder
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Højskolebladet

I 2021/22 har Højskolebladet udgivet otte trykte magasi-
ner og omkring 100 artikler på hojskolebladet.dk.

Magasinet balancerer løbende rollen som internt infor-
mationsorgan i bevægelsen og dagsordensættende me-
die i offentligheden. Det sker ved både at være til stede 
ude på højskolerne gennem journalistiske reportager og 
lokale nyheder og ved, at bladet forsøger at spille ind i 
de bredere samfunds- og kulturdebatter med tendens-
historier og opinionsstof.

Satsninger
I løbet af det seneste år er Højskolebladet lykkedes med 
en række stærke historier, som andre medier har taget 
op. Det gælder for eksempel to store undersøgende 
artikelserier: den ene om den kaotiske fødsel af Gram 
Højskole og de generelle udfordringer ved at starte 
nye højskoler op – den anden om omfanget af uønsket 
seksuel adfærd på højskoler, herunder historien om den 
såkaldte saunaklub på Idrætshøjskolen Sønderborg. 
Podcasten om saunaklubben er indtil videre blevet 
streamet over 1.700 gange.

Højskolebladet har i det forgangne år også lanceret en 
interviewserie om identitetspolitik, hvor flere fremtræ-
dende debattører, herunder Emma Holten og Gertrud 
Højlund, er kommet med deres bud på, hvordan 
højskolerne bør forholde sig til tidens store samtaler om 
køn, normer og magt. Serien affødte en kronik af Den-
nis Nørmark og Vincent Hendricks, som blev citeret 
vidt og bredt i forsommeren.

Af andre redaktionelle satsninger i løbet af det seneste 
år kan nævnes diskussionen om lærernes arbejdstids- 
og lønforhold, markeringen af 150-året for Grundtvigs 
død samt den grønne omstilling og højskolernes rolle 
deri. Og så fik bladet et vaskeægte scoop, da stjerneso-
ciologen Hartmut Rosa stillede op til et interview

Generelt
Højskolebladet er fortsat opmærksom på repræsen-
tationen blandt skribenter, kilder og fotografer. Bla-
det satser desuden stadig på et stærkt visuelt udtryk 
på forsiderne – gerne med kendte ansigter – for at 
tiltrække nye og andre læsere af magasinet. Digital 
tilstedeværelse og daglig deling af bladets historier på 
de sociale medier bidrager sideløbende til ambitionen 
om at nå ud til andre end højskolerne og deres medar-
bejdere og elever.

I 2021 fik hojskolebladet.dk knap 144.000 sidehenvis-
ninger. Det er 56.000 flere visninger sammenlignet med 
2020 – svarende til en stigning på 65 procent. 

Højskolebladets redaktionspanel har i løbet af det 
seneste år mødtes flere gange for at lave periodisk efter-
kritik af bladet, ligesom panelet har drøftet fremtidige 
historier og temaer. Et særligt fokus har været at disku-
tere bladets balance mellem at pege fremad og tilbage i 
højskolehistorien.

På årets Folkemøde løb “Højskolebladet Live” endnu 
en gang af stablen foran hundredvis af mennesker i 
Højskolernes telt. Stefan Hermann, Lene Tanggaard, 
Lars Løkke Rasmussen, Lawand Hiwa Namo m.fl. 
deltog med stor succes under overskriften ”De intellek-
tuelles grillfest”. 

SE MERE/FØLG MED PÅ:
www.hojskolebladet.dk

BERETNING

http://hojskolebladet.dk
http://hojskolebladet.dk
http://m.fl
http://www.hojskolebladet.dk
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Styrk din 
skoles økonomi
Spar tid og penge, når vi indhenter tilbud for 
netop din højskole.

Skoleindkøb er en forening, som tilbyder uvildig 
rådgivning om indkøb og tjek af aftaler. 
Et medlemskab giver fri adgang til at bruge 70 
indkøbsaftaler på energi, fødevarer, IT-udstyr, 
byggevarer, køkkenudstyr m.v. 

Skoleindkøb har 173 medlemsskoler, hvoraf 50 er 
højskoler. Book et besøg, og få gennemgået jeres 
indkøb - uanset om I er medlem eller ej. 

mail@skoleindkob.dk – 2077 5240/3091 9231 – skoleindkob.dk

skoleindkøb
skoleindkøb

 

TØR DU VÆRE I TVIVL?
Frirummet er et initiativ skabt af de frie skoler – højskolerne, efterskolerne og friskolerne. 
Vores opgave er at udvikle og gennemføre projekter, der styrker den offentlige samtale, 
øger børn og unges demokratiske virkelyst og skaber tillid og håb for den politiske udvikling. 
www.frirummet.org

FRIRUMMET KORT
17 debatpilotuddannelser
280 debatpiloter
35 højskoler har uddannet en eller flere debatpiloter

FRIRUMMET LIGE NU
-  20 Politik & Poesi-arrangementer i hele landet i oktober og november
  (Tilmeld din højskole, og søg økonomisk tilskud på frirummet.org).
-  Frirummets Fællesdag om unges demokratiske dannelse og 
  deltagelse den 24. oktober på Vartov i København. Åbent for tilmelding.
-  Bog med viden, inspiration og redskaber til det pædagogiske arbejde  
  med unges demokratiske dannelse og deltagelse udgives med støtte  
  fra TrygFonden og Samfonden i foråret 2023.

Medlem af Skoleindkøb?
Få 30 % rabat på køb af 
Højskolesangbogen

Forlaget Højskolerne

Gælder ved køb 
af 100 stk. 

Se mere på 
skoleindkøb.dk

mailto:mail@skoleindkob.dk
http://skoleindkob.dk
http://www.frirummet.org
http://frirummet.org
http://b.dk
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Højskolerne i tal  www.ffd.dk/statistik

Antal årselever 2000 til 2021

Antal personer på korte og lange kurser 2016 til 2020

STATISTIK

http://www.ffd.dk/statistik
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Antal kursister fordelt på køn og kursustype

Kendskabet til højskolerne
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Hovedaktivitet
Foreningens formål er at arbejde for folkehøjskolens idé 
og skabe gode og frie vilkår for skoleformens udvikling.  
   
Derfor skal foreningen:  
   
1. Repræsentere skoleformen i forhandlinger med 
 myndigheder og organisationer.  
2. Sikre løbende information og debat om folkehøj-
 skolens placering i kultur- og samfundslivet i den 

uddannelsespolitiske debat samt styrke tilhørsfor-
holdet til folkehøjskolen for højskoleinteresserede.  

3. Yde service til højskolerne i deres økonomiske og ad-
ministrative arbejde og til de personlige medlemmer 
af faglig og videreuddannende karakter. 

4. Skabe interesse for og formidle oplysning om folke-
højskolernes kurser/virksomhed. 

5. Bidrage til folkehøjskolernes og medlemmernes 
 engagement i internationalt og mellemfolkeligt sam-

arbejde.  
 

Foreningens drift har i 2021 været præget af god 
aktivitet med vægt på både foreningens basisaktivite-
ter i form af rådgivning af skolerne, politisk arbejde, 
informations- og markedsføring, udgivelser i forbin-
delse med Højskolesangbogen, kursusaktiviteter og 
på den række af eksterne finansierede projekter, som 
foreningen står for – og som den samarbejder med 
andre om. Bestyrelsen har løbende fulgt udviklingen 
og taget stilling til merudgifter.
 
Regnskabet for 2021 er præget af flere ekstraordinære 
udgifter, men også et godt ekstraordinært resultat på 
forlagsdriften. Regnskabet viser samlet et positivt resul-
tat på 3,1 mio. kr. mod et vedtaget budget i balance. 
I regnskabet fremgår tilskud sammen med driftstilskud 
og donationer med i alt ca. 3,0 mio. kr., som ikke var 
med i det godkendte budget. Når der tages hensyn til 
det, er der merindtægter i forhold til det budgetterede 
på ca. 4,1 mio. kr., men merudgifter på ca. 1,0 mio. kr. 
 
Det er et solidt grundlag for foreningens fortsatte virke. 
 
Bag årets resultat ligger bl.a., at kontingentindtægten 
er uændret, men der i 2021 på indtægtssiden stadig er 
forøgede indtægter på forlaget. Den i november 2020 
lancerede 19. udgave solgte i de første uger så mange 
eksemplarer, at der måtte meldes udsolgt i en periode, 
til 2. oplag nåede frem. Der er i 2021 solgt i alt 81.465 
eksemplarer, og hertil kommer salg af melodibog og 
sanghåndbog. Børnesangbogen sælger også fortsat 
pænt med ca. 1.900 eksemplarer.

Regnskab 2021

Merudgifterne i forhold til det i 2020 vedtagne budget 
dækker over ekstra udgifter i forbindelse med skifte på 
posten som generalsekretær, herunder fratrædelses-
aftale, lidt øgede administrationsudgifter, it-udgifter 
og udskiftning af nedslidt inventar. Bestyrelsen har i 
rådgivningen ønsket at styrke bemandingen. Lokale- 
udgiften indeholder flere forbedringer og forandringer 
af kontorfaciliteterne.

Foreningens værdipapirer har stort set uændret værdi 
i forhold til 2020. Dog med et mindre negativt afkast i 
lyset af det aktuelle renteniveau.
  
Højskolebladet har i 2021 udgivet otte trykte numre i et 
oplag på 2.700 eksemplarer, der er blevet distribueret til 
abonnenter – fordelt på cirka 1.500 institutionsabonnen-
ter og cirka 900 private abonnenter og friabonnenter, 
herunder presseeksemplarer.  
   
Foreningen har fra Socialstyrelsen i 2021 modtaget sats-
puljemidler til projekt ”Intensive Læringsforløb” på 2,0 
mio. kr. Projektet er i 2021 blevet udvidet med 1 skole, 
så der nu er 6 skoler med i projektet. 5 skoler har 
afholdt intensive læringsforløb på lange højskolekur-
ser. Rekruttering af elever har været udfordret grundet 
corona. Der har for alle skoler været afholdt efterud-
dannelsesdage for lærere og erfaringsudvekslingsmø-
der. Der har været afholdt uddannelsesdag for den nye 
skole. Der har været en del opsøgende arbejde med 
kontakt til vejledere i kommuner og relevante organisa-
tioner.

FFD har i 2021 modtaget et øremærket driftstilskud fra 
Kulturministeriet på 6,0 mio. kr. til rådgivning ved-
rørende internationale højskoleforhold, skolernes vej-
ledning af elever, støtte til folkeoplysende aktiviteter, 
kursus for nye forstandere, forskning, juridisk råd-
givning og udviklingsprojekter. På det internationale 
område har følgende områder særligt fyldt i 2021: 
internationalt forskningssamarbejde, rådgivning 
omkring internationale elever i covid-19 situationen, 
etablering af nye muligheder via Erasmus+ akkredite-
ring, pædagogisk samarbejde mellem 22 højskoler fra 
hele verden samt netværk og rådgivning af og med 
højskolelignende institutioner i det meste af verden, 
bl.a. deltagelse i konference for 100-året for højskole-
bevægelsen i Polen.

LEDELSENS BERETNING
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Foreningen har ydet juridisk vejledning til skolerne 
vedrørende løn- og arbejdstid, kursusregler mv., men 
ikke mindst rådgivet skolerne i forbindelse med covid-
19 nedlukninger og etablerede støtteordninger. Der 
har været afholdt Højskolepædagogisk Uddannelse, 
efteruddannelses- og netværkskurser. Endelig har 
foreningen ydet konsulentbistand i relation til skolernes 
folkeoplysende opgaver i lokalsamfundet og skoleud-
viklingsprojekter.    

Ikke alle foreningens aktiviteter afspejles direkte i 
driftsregnskabet. I noterne til regnskabet fremgår dog 
alle de puljer og projekter, som foreningen har modta-
get eksternt tilskud til.   
  
Nedenstående aktiviteter er finansieret af Kulturmini-
steriet (fremgår også af noterne):

• Tilskud til vikarudgifter på folkehøjskolerne på 1,2 
mio. kr., der bruges til vikardækning på skolerne i 
forbindelse med bl.a. efteruddannelse.

• Rigsfællesskabets højskolestipendium på 0,8 mio. kr., 
der fordeles til elever med ophold på en højskole i 
andre dele af Rigsfællesskabet.

• Nordisk Højskolestipendium på 0,9 mio. kr., der 
fordeles til elever med ophold på højskoler i Norden.

• Tilskud til integrationsindsats og aktiviteter, som 
forventes at bidrage til at højskolernes elevgruppe 
får en mere sammensat og befolkningsrepræsentativ 
karakter på 3,2 mio. kr. (Mangfoldighedspuljen).

• Udviklingspulje for folkehøjskoler på 3,2 mio. kr., 
der fordeles til Folkeoplysende Aktiviteter til lokale 
højskoleprojekter rundt om i landet, skoleinitierende 
forsøgs- og udviklingsprojekter, også kaldet Skole-
puljen, der fordeles til pædagogisk udviklingsarbej-
de, orlov med fri vikar, som kan søges til forstande-
res og læreres orlov, og efteruddannelse efter § 28, 
der benyttes til afholdelse af kurser, konferencer og 
netværk.

• Pulje til understøttelse af højskolernes sommer- 
aktiviteter på 4,0 mio. kr., der skal give flere borgere 
mulighed for at komme på højskole gennem mulig-
hed for at markedsføre sommerens kurser og give 
rabatter med mere fra tidligere år.

• Tilskud til ældre som ressource på 1,8 mio. kr., der 
fordeles til ældre, sårbare og udsatte under corona- 
krisen fra tidligere år.

Herudover er der eksternt finansierede projekter (frem-
går også af noterne)

• Projekt Højskolerne engagerer lokalt – grøn handling 
med global inspiration med 1,5 mio. kr. fra Civilsam-
fund i Udvikling (CISU)

• Projekt Intensive læringsforløb med 2,0 mio. kr. fra 
Socialstyrelsen.

• Projekt Nye rum for demokratisk samtale og delta-
gelse med 1,0 mio. kr. fra Samfonden.

• Projekt Styrk uenighedsfælleskaberne med 1,3 mio. 
kr. fra TrygFonden.

• Projekt Møder på Hal-vejen med 0,1 mio. kr. fra 
Tuborgfondet.

• Projekt Frirummet med 6,6 mio. kr. finansieret af 
TrygFonden til 2019-2021 fra tidligere år.

• Projektet Syng, spis og snak, der er finansieret af 
Nordea-fonden med samlet 5,0 mio. kr. og af folke-
oplysningspuljen med 0,2 mio. kr. fra tidligere år

• Projektbevilling fra DFS til unges engagement i den 
demokratiske samtale på 0,1 mio. kr. fra tidligere år.

• Bevillingen fra puljen til integrationsindsatser på 0,4 
mio. kr. til undersøgelse af puljen til integrationsind-
satser fra tidligere år.

• Projekt Midtvask finansieret af midler fra udvik-
lingspuljen 0,2 mio. kr. og puljen til integrationsind-
satser 0,5 mio. kr. fra tidligere år.

NØGLETAL
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Ledelsens beretning 
 
Herudover er der eksternt finansierede projekter (Fremgår også af noterne) 
 

 Projekt Højskolerne engagerer lokalt - grøn handling med global inspiration med 1,5 mio. kr. fra Ci-
vilsamfund i udvikling (CISU) 

 Projekt Intensive læringsforløb med 2,0 mio. kr. fra Socialstyrelsen. 
 Projekt Nye rum for demokratisk samtale og deltagelse med 1,0 mio. kr. fra Samfonden. 
 Projekt Styrk uenighedsfælleskaberne med 1,3 mio. kr. fra TrygFonden. 
 Projekt Møder på Hal-vejen med 0,1 mio. kr. fra Tuborgfondet. 
 Projekt Frirummet med 6,6 mio. kr. finansieret af TrygFonden til 2019-2021 fra tidligere år. 
 Projektet Syng, spis og snak, der er finansieret af Nordea-fonden med samlet 5,0 mio. kr. og af folke-

oplysningspuljen med 0,2 mio. kr. fra tidligere år 
 Projektbevilling fra DFS til unges engagement i den demokratiske samtale på 0,1 mio. kr. fra tidli-

gere år. 
 Bevillingen fra puljen til integrationsindsatser på 0,4 mio. kr. til undersøgelse af puljen til integrati-

onsindsatser fra tidligere år. 
 Projekt Midtvask finansieret af midler fra udviklingspuljen 0,2 mio. kr. og puljen til integrationsind-

satser 0,5 mio. kr. fra tidligere år. 
 
Overskudsdisponering 
Årets samlede resultat blev et overskud på 3,1 mio. kr. som foreslås disponeret således: 
 

 
 
Nøgletal 
 

 
 

    

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet. 

 

  

Henlæggelse til frie reserver 3,0 mio. kr.
Overført til fri egenkapital 0,1 mio. kr.
Årets resultat 3,1 mio. kr.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Egenkapital (mio. kr.) 6,9 5,9 6,2 6,8 6,1 6,7 7,1 6,0 6,7 5,7 15,8 18,9

149 136 148 163 143 146 139 133 136 129 137 158
33 27 33 39 30 32 28 25 27 20 27 37
2,7 -7,1 1,7 4,3 -4,4 3,3 1,8 -5,1 3,6 -4,7 31,3 10,8

* Overskudsgrad er årets resultat divideret med indtægter x 100

Likviditetsgrad
Soliditetsgrad
Overskudsgrad * Vi
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REGNSKAB 2020 OG 2021

14 
 

Resultatopgørelse og balance for 1. januar – 31. december 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATOPGØRELSE

Note
Regnskab

2020
Regnskab

2019

Budget 2020
(ej omfattet af 

revision)

Pct. realiseret i 
forhold til 

budget
Kontingent 12.511.375 12.068.952 11.855.000 106

1 Driftstilskud Slots- og kulturstyrelsen 5.954.308 5.864.769 7.565.000 79
2 Driftstilskud Socialstyrelsen 1.924.517 1.215.795 0

Administrationsbidrag fra projekter 825.665 615.211 0
Ekstern driftsstøtte mv. 0 0 0
Renter og kursreguleringer 19.574 330.225 125.000 16
Forlagsvirksomhed 10.837.494 1.782.846 425.000 2.550
Andre indtægter 14.501 92.900 0
INDTÆGTER I ALT 32.087.433 21.970.698 19.970.000 161

Foreningsarrangementer 177.671 218.491 100.000 178
Bestyrelsesudgifter 1.327.080 1.572.022 1.190.000 112
Administration 1.386.191 1.409.899 1.160.000 119
Lokaleudgifter 1.498.305 2.252.637 1.600.000 94
Personaleudgifter Basis 3.730.795 5.152.860 3.700.000 101
Kommunikation 5.564.765 5.201.180 5.180.000 107
Rådgivning 2.173.235 1.833.979 2.400.000 91
Udvikling 4.032.306 3.693.114 5.590.000 72

2 Intensive læringsforløb Socialstyrelsen 1.924.517 1.215.795 0
Højskolebladet 226.045 442.534 550.000 41
UDGIFTER I ALT 22.040.910 22.992.511 21.470.000 103

RESULTAT 10.046.522 -1.021.813 -1.500.000

LEDELSENS BERETNING
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Resultatopgørelse og balance for 1. januar – 31. december 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATOPGØRELSE

Note
Regnskab

2021
Regnskab

2020

Budget 2021
(ej omfattet af 

revision)

Pct. realiseret i 
forhold til 

budget
Kontingent 12.602.387 12.511.375 12.646.000 100

1 Driftstilskud Slots- og kulturstyrelsen 5.954.308 5.954.308 5.954.000 100
2 Driftstilskud Socialstyrelsen 2.508.234 1.924.517 0
3 Donation fra Samfonden 491.063 0 0

Administrationsbidrag fra projekter 569.278 825.665 512.000 111
Renter og kursreguleringer -242.695 19.574 0
Forlagsvirksomhed 7.168.554 10.837.494 2.843.000 252
Andre indtægter 24.801 14.501 10.000 248
INDTÆGTER I ALT 29.075.929 32.087.433 21.964.000 132

Foreningsarrangementer 283.357 177.671 235.000 121
Bestyrelsesudgifter 1.338.180 1.327.080 1.300.000 103
Administration 1.399.147 1.386.191 1.322.000 106
Lokaleudgifter 1.700.364 1.498.305 1.506.000 113
Personaleudgifter Basis 5.274.063 3.730.795 4.655.000 113
Kommunikation 4.985.648 5.564.765 5.213.000 96
Rådgivning 2.932.179 2.173.235 2.548.000 115
Udvikling 4.587.777 4.032.306 4.768.000 96

2 Intensive læringsforløb Socialstyrelsen 2.508.234 1.924.517 0
3 Donation fra Samfonden 491.063 0 0

Højskolebladet 432.261 226.045 416.000 104
UDGIFTER I ALT 25.932.273 22.040.910 21.964.000 118

RESULTAT 3.143.656 10.046.522 0
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BALANCE
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Resultatopgørelse og balance for 1. januar – 31. december 2021 

 

 

BALANCE

Note AKTIVER
Regnskab

2021
Regnskab

2020
Varebeholdninger 5.383.425 736.416
Midler fra bevillingshavere 11.564.284 13.524.965
Debitorer 3.712.344 13.200.611
Øvrige tilgodehavender 848.918 989.638
Likvider og værdipapirer 29.768.337 29.839.564
AKTIVER I ALT 51.277.308 58.291.194

PASSIVER

4 Fri egenkapital 7.915.690 7.772.034
Frie reserver 11.000.000 8.000.000
Egenkapital i alt 18.915.690 15.772.034

Kortfristet gæld
Skyldig moms 2.038.772 6.153.674
Skyldig løn og feriepengeforpligtigelse 2.213.991 4.528.192
Skyldige honorarer sangbog 1.112.899 1.110.842
Anden gæld og forudbetalinger 2.732.703 5.460.058

5 Igangværende projekter 24.263.253 25.266.393
Kortfristet gæld i alt 32.361.618 42.519.160

Gældsforpligtelser i alt 32.361.618 42.519.160
PASSIVER I ALT 51.277.308 58.291.194
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Forslag til budget 2023
BUDGET

Regnskab
2021

Budget
2022

Budget-
forslag 2023

Budgetover-
slag 2024

(mio. kr.)
Kontingent 12.602.387 12.703.000 14.305.000 14,3
Driftstilskud Slots- og kulturstyrelsen 5.954.308 5.954.000 5.999.000 6,0
Driftstilskud Socialstyrelsen 2.508.234 2.000.000 2.000.000 2,0
Donation fra Samfonden 491.063
Administrationsbidrag fra projekter 569.278 587.000 326.000 0,5
Renter og kursreguleringer -242.695 -13.000 0 0,0
Forlagsvirksomhed 7.168.554 3.106.000 2.926.000 2,7
Andre indtægter 24.801 10.000 10.000 0

Indtægter i alt 29.075.929 24.347.000 25.566.000 25,5

Foreningsarrangementer 283.357 216.000 255.000 0,3
Bestyrelsesudgifter 1.338.180 1.345.000 2.017.000 2,0
Administration 1.399.147 1.341.000 1.544.000 1,4
Lokaleudgifter 1.700.364 1.810.000 1.881.000 1,9
Personaleudgifter Basis 5.274.063 4.740.000 5.221.000 5,0
Kommunikation 4.985.648 4.248.000 5.636.000 5,6

Tværgående Indsatsområde Den demokratiske samtale 650.000
Tværgående Indsatsområde En højskole for flere 400.000

Rådgivning 2.932.179 3.296.000 2.833.000 2,8
Udvikling 4.587.777 4.284.000 4.333.000 4,1

Tværgående Indsatsområde Bæredygtighed 400.000
Intensive læringsforløb Socialstyrelsen 2.508.234 2.000.000 2.000.000 2,0
Donation fra Samfonden 491.063
Højskolebladet 432.261 390.000 391.000 0,4

Udgifter i alt 25.932.273 25.120.000 26.111.000 25,5

Resultat 3.143.656 -773.000 -545.000 0,0
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NOTER TIL BUDGET

INDTÆGTER

Kontingentindtægten er budgetteret som uændret kr. 
200 for personlige medlemmer og for skoler kr. 2.095 
pr. årselev. 

Skolekontingentet beregnes ud fra det senest kendte 
årselevtal i skoleåret 2020/2021.

Driftstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen indeholder 
afregning for opgaver som foreningen løser for styrel-
sen.

Administrationsbidrag fra projekter indeholder 
eksternt finansierede projekters bidrag til faste omkost-
ninger og løbende assistance til projekternes regnskab, 
kommunikation mv. 

Renter og kursreguleringer er nettoresultat af rente og 
afkast/kursreguleringer på foreningens værdipapirer.

Forlagsvirksomheden budgetteres med et nettoresultat 
indeholdende de relaterede lønomkostninger. Den pri-
mære indtægt stammer fra salg af Højskolesangbogen.

UDGIFTER

Foreningsarrangementer indeholder årsmøde samt 
afholdelse af foreningens kurser.

Bestyrelsesudgifter er primært frikøb af bestyrelses-
medlemmerne samt mødeomkostninger.

Administration indeholder revision, forsikring, IT-drift, 
telefon, gebyrer mv., som relateres til hele foreningens 
drift.

Lokaleudgifter indeholder husleje, el og varme, 
rengøring og vedligeholdelse af lokaler.

Personaleudgifter Basis er ledelse og administrative 
medarbejderes løn og det samlede personales øvrige 
personaleomkostninger.

Kommunikation inkl. lønomkostninger i afdelingen 
øges i 2023, da de tværgående indsatsområder føres 
tilbage til henholdsvis kommunikation og udvikling.
 

Rådgivning inkl. lønomkostninger budgetteres på 
niveau med små justeringer.

Udvikling inkl. lønomkostninger budgetteres højere i 
2023, da de tværgående indsatsområder føres tilbage til 
henholdsvis udvikling og kommunikation.

Højskolebladet inkl. lønomkostninger er nettoresultatet 
af salg af bladet og udgifter til produktion og udgivelse.

Budgettet til de tværgående indsatsområder føres tilba-
ge til kommunikation og udvikling.

RESULTAT

Der budgetteres i 2023 med et underskud på 545.000 kr. 
som trækkes på egenkapitalen.
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FFD’S BESTYRELSE - FØR ÅRSMØDET 2022

Formand: Lisbeth Trinskjær
Næstformand: Simon Lægsgaard, forstander,  
Brandbjerg Højskole

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Jakob Mejlhede Nielsen, forstander,  
Grundtvigs Højskole.
Claus Staal, forstander, Silkeborg Højskole.
Birgit Fuglsbjerg, forstander, Rønde Højskole.
Peter Sebastian Petersen, forretningsudvikler, 
Vejle Idrætshøjskole.
Kirsten Ida Enemark, viceforstander, Roskilde Festival 
Højskole.
Helle Ehlers, forretningsfører, Testrup Højskole.
Jonas Borsøe Christensen, lærer, Silkeborg Højskole.

Folkehøjskolernes Forening i Danmark

OM FORENINGEN

Foreningens formål er at arbejde for folkehøjskolens idé 
og skabe gode og frie vilkår for skoleformens udvik-
ling. Foreningen optager tilskudsberettigede folkehøj-
skoler som skolemedlemmer og optager som personlige 
medlemmer medarbejdere, skolebestyrelsesmedlemmer 
samt medlemmer af skolekredse/repræsentantskaber 
ved tilskudsberettigede folkehøjskoler. Andre med 
interesse for højskolen kan blive medlemmer uden 
stemmeret.

Bestyrelsen består af ni medlemmer, som bliver valgt 
for to år ad gangen forskudt, så fire plus formanden 
vælges i lige år og de fire andre i ulige år.

SE MERE/FØLG MED PÅ:
www.ffd.dk
www.ffd.dk/ffd-tilbyder
www.ffd.dk/nyhedsbrev

FFD

FFD’s bestyrelse

Afdelingsledere

Kommunikation

Rekruttering og kendskab
Rådgivning
Web og sociale medier
Events og folkemøder
Ambassadører/frivillige
Højskolebladet (layout)
Layout
Presse
Kommunikationsseminar

Rådgivning

Rådgivning
Jura og lovgivning
Ansættelsesvilkår
Skoleøkonomi
Kurser adm./bestyrelser

 Udvikling

Udviklingsprojekter
Rådgivning
Efteruddannelse
Puljeadministration
Højskolepædagogik
Internationalt arbejde
Folkeoplysning
Vejledning
Kurser

Generalsekretær

Strategiske indsatser

En højskole for flere
Bæredygtighed
Demokrati

Højskole-
bladet

Fri-
rummet

Skole-
indkøb

Syng
spis og
snak

Forlaget

Generalforsamlingen

Tovholdere

Administration 

Regnskab
Intern drift
HR
Bestyrelsesbetjening
Reception og møder
Kundebetjening
Årsmøde

Udvalg nedsat af 
FFD’s bestyrelse:
• Forretningsudvalg
• Lov- og økonomiudvalg
• Internationalt udvalg
• Højskolepædagogisk udvalg

Rådgivende udvalg:
• En højskole for flere
• Bæredygtighedslaboratorium
• Højskolernes Demokratinetværk

FU og Formand

http://www.ffd.dk
http://www.ffd.dk/ffd-tilbyder
http://www.ffd.dk/nyhedsbrev
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FFD Kalender 2022–23 Tilmelding på www.ffd.dk/kurser

2022 

24. oktober
Frirummets Fællesdag
På Frirummets årlige 
fællesdag stiller vi skarpt 
på unge, demokrati og 
deltagelse.
Sted: Vartov, Kbh.

26.-27. oktober
Teksten er til at tale om
Seminar om skønlitterær 
skriveundervisning for 
højskolelærere og andre 
interesserede.
Sted: Testrup Højskole

1. november
Højskolernes Bære-
dygtighedsseminar #8
Kollegial sparring om 
bæredygtighed, nye idéer 
til egen gerning, ny viden 
på området og et kig ind i 
fremtiden.
Sted: Rødding Højskole

2.-3. november
Kommunikationsseminar
Kommunikationsseminaret 
er et årligt tilbagevendende 
kursus for kommunika-
tionsmedarbejdere.
Sted: Brogården

10. nov. til 31. maj 2023 
Lederudviklingsforløb 
for forstandere og 
viceforstandere
Fokus på de ledelses-
mæssige udfordringer 
og opgaver, som gør sig 
særligt gældende på en
højskole. Få styr på værk-
tøjskassen for ledere.
Sted: Brogården

11. november 
Styrk din højskolestemme 
i debatten 
Højskolernes mediekursus, 
del 2. 
Sted: Vartov, Kbh. 

6. marts til 2. feb. 2024  
Højskolepædagogisk 
Uddannelse (HPU) 
2023 - 2024
Et 1-årigt efteruddan-
nelsesforløb. Formålet er 
at skabe indblik i skole-
formens idégrundlag og 
tradition og at styrke høj-
skolelæreren i sin daglige 
praksis såvel som dennes 
deltagelse i skoleformens 
udvikling.
Sted: Flere steder i landet

15. marts
Kursus for nye lærere
Sted: Endnu ikke fastlagt

16. marts
Medlemsmøde
Sted: Endnu ikke fastlagt

16.-17. marts
Forstandermøde
Sted: Endnu ikke fastlagt 

16.-17. marts
Lærerkonferencen
Sted: Endnu ikke fastlagt 

23. og 30. marts
Dialogmøder for 
vejledere 
Regionale møder for vej- 
ledere fra højskoler, videre-
gående uddannelser,
Studievalg Danmark, ung-
domsuddannelser m.fl. 
Erfaringsudveksling for at 
understøtte gode over-
gange for unge i uddannel-
sessystemet.
Sted: København/Jylland, 
endnu ikke fastlagt

15.-16. november
Kursus for sekretærer og 
forretningsførere 2022
Kurset er tilrettelagt for 
ansatte i højskolernes 
administration. Formålet er 
at belyse aktuelle emner 
og at give mulighed for er-
faringsudveksling. Slots- og 
Kulturstyrelsen orienterer 
om sit tilsyn med skolerne.
Sted: Askov Højskole

24.-25. november
Forstandermøde
Sted: Endnu ikke fastlagt 

2023

10. januar kl. 11-12
Online møde om FFD’s 
puljer

25.-26. januar
Grundkursus i vejledning 
på højskoler
Nyt grundkursus for både 
vejledere, der har haft 
ansvaret for vejledningsind-
satsen i en årrække, og til 
den helt nye vejleder. Hen-
sigten er at styrke grund-
læggende færdigheder og 
få overblik over teoretiske 
indgangsvinkler.
Sted: Endnu ikke fastlagt

9. februar 
Styrk din højskolestemme 
i debatten
Højskolernes mediekursus, 
del 3. 
Sted: Silkeborg Højskole 

12.-13. maj
People’s Future Lab 
– 24 timers Festival  
Videns- og kulturfestival. 
Talks, debatter, poesi og 
musik.
Sted: Endnu ikke fastlagt

15.-18. juni
Højskolerne på Folke-
mødet på Bornholm
Sted: Allinge

10. august kl. 13-14
Online møde om FFD’s 
puljer

ANDRE KOMMENDE 
KURSER I 2023

Januar
Konference om 
arbejdsmiljø 
For alle ansatte på højsko-
lerne. Vi sætter fokus på 
trivsel, sikkerhed m.v. – alt, 
der bærer overskriften 
arbejdsmiljø. 
Sted: Endnu ikke fastlagt

April
Køkkenkursus
Sted: Endnu ikke fastlagt 

September
PRO kursus
Sted: Den Skandinaviske 
Designhøjskole 

September 
Mentorkursus
Sted: Endnu ikke fastlagt

_________________________________________________

PULJEFRISTER

Skoleudviklingspuljen 1. marts og 1. oktober
Folkeoplysningspuljen 1. marts og 1. oktober
Tilskud til fælles kurser (§28-midler) 1. marts (og løbende, 
hvis der er midler tilbage)
Orlovsmidler 1. marts
Mangfoldighedspuljen 1. september
_________________________________________________

https://ffd.nemtilmeld.dk/
http://m.fl
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Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Højskolernes Hus - Nytorv 7
1450 København K

Tlf.: 33 36 40 40
E-mail: kontor@ffd.dk
www.hojskolerne.dk
www.ffd.dk

mailto:kontor@ffd.dk
http://www.hojskolerne.dk
http://www.ffd.dk

