
Om at starte i højskolen – er der brug for pædagogisk førstehjælp?   
Det tager minimum 3 år at blive højskolelærer, lyder det ofte. Men har vi tid til at vente, eller skal 
den enkelte skole og foreningen gøre mere for hurtigere og bedre at hjælpe nye lærere ind i 
arbejdet, virket og bevægelsen? Højskolepædagogisk Udvalg inviterer alle til et arbejdende 
udvalgsmøde, hvor vi skal forsøge at finde frem til de vigtigste elementer i den 
ideelle ‘pædagogiske førstehjælpspakke’ til nye højskolelærere.  
  
V. Jonas Borsøe og Højskolepædagogisk Udvalg  
Tovholder: Jonas Møller 
 
Antagelse: Det er ofte tilfældigt, hvad og hvor meget der bliver fortalt til nye højskolelærere – med stor 
risiko for, at for meget går tabt. 

Overordnet spørgsmål: Skal vi styrke en fælles indsats overfor nye højskolelærere (og forstandere) 
– og hvordan skal vi i så fald gør det? Eller skal vi lade det være den enkelte skoles ansvar? 

Highlights fra drøftelserne: 
 

- Vi skal gøre mere, så folk opdager, at de er en del af en bevægelse og et fællesskab 
- Der er brug for at give en forståelse for det særegne og for højskolens kerne 
- Der er brug for viden om højskolelærerens vilkår 
- Der er brug for faglige netværk på tværs af skoler, så man hurtigt kan få sparring 
- Det er ledelsens opgave og ansvar at klæde lærerne på til arbejdet på den enkelte skole – 

det kan ikke primært være FFD’s opgave 
- FFD skal ikke diktere praksis ude på skolerne 
- Nogle skoler, hvor ledelsen og personalet er nye, har brug for hjælp til at klæde lærerne på. 
- Vigtige emner i et skriftligt materiale: 

o Hvad er en højskole? 
o Hvad er praksis 
o Hvad er foreningen? 
o Hvordan er det på den enkelte skole 

- Man kan ikke lære i en bog, hvad det vil sige at være højskolelærer, det skal opdages og 
erfares i en levende praksis. En bog til nye lærere kan kun være supplement 

- Idé: regionale møder for nye lærere 
 
Hvad nu? 
Der arbejdes videre med indsatsen i Højskolepædagogisk Udvalg under FFD’s bestyrelse, og de 
første skridt tages ifm. Kursus for nye lærere, der afholdes d. 15. marts 2023. Har du ideer eller 
tanker om indsatsen overfor nye lærere, kan du sende en mail til Jonas Møller på jm@ffd.dk 


