
FFD Kalender 2023
  KURSER OG MØDER

10. januar kl. 11-12
Online-møde om FFD’s puljer
Sted: Zoomlink udsendes.

18. januar kl. 10-16
Kursus for nye forstandere - 
OPFØLGNINGSDAG
For deltagere på kurset for nye 
forstandere i 2022.
Sted: Højskolernes Hus, Kbh.

25.-27. januar
Grundkursus i vejledning på 
højskoler
Nyt grundkursus for både 
vejledere, der har haft ansva-
ret for vejledningsindsatsen i 
en årrække, og til den helt nye 
vejleder. Hensigten er at styrke 
grundlæggende færdigheder 
og få overblik over teoretiske 
indgangsvinkler.
Sted: Askov Højskole

1. februar kl. 15-16
Online-møde: FFD kampagner  
Videndeling og sparring med 
kommunikationsmedarbejdere 
om kampagner i 2023. 
Sted: Zoomlink udsendes til 
mailinglisten.

9. februar kl. 10.30-17
Styrk din højskolestemme i 
debatten – Højskolernes 
mediekurser
Det er en del af Højskolernes 
strategi, at højskolefolk skal 
blive mere markante stemmer 
i samfundet og på den måde 
være med til at styrke den 
demokratiske samtale.
Sted: Silkeborg Højskole

6. marts til 2. februar 2024  
Højskolepædagogisk 
Uddannelse (HPU) 2023-24
Et 1-årigt efteruddannelses-
forløb. Formålet er at skabe 
indblik i skoleformens idé- 
grundlag og tradition og at styrke 
højskolelæreren i sin daglige 
praksis såvel som deltagelse i 
skoleformens udvikling.
Sted: Flere steder i landet

15.-16. marts
Kursus for nye lærere
Et kursus for nye (og relativt 
nye) højskolelærere. 
Sted: Roskilde Festival Højskole

2.-4. maj
Forretningsførerkursus 
Aktuelle emner om ledelse, 
økonomi, lovgivning m.v.
Sted: Brogården

16.-17. maj
Møde: Viceforstandernetværk
Sted: Endnu ikke fastlagt

12. maj
People’s Future Lab 
Festival  
Videns- og kulturfestival om 
en bæredygtig fremtid. Talks, 
debatter, poesi og musik.
Sted: Houens Odde Kursus- og 
Oplevelsescenter

22. maj kl. 10-13
Møde for højskolernes 
revisorer 
Drøftelse af aktuelle problem-
stillinger med deltagelse fra 
Slots- og Kulturstyrelsen. 
Sted: endnu ikke fastlagt

15.-18. juni
Højskolerne på Folkemødet
Sted: Bornholm

10. august kl. 13-14
Online-møde om FFD’s puljer
Sted: Zoomlink udsendes.

4.-6. september
Mentorkursus
Sted: Brogården, Middelfart

18.-20. september
Kursus for pedeller, 
rengøringsfolk og oldfruer 
Sted: Den Skandinaviske 
Designhøjskole

20., 25. og 26. september 
Dialogmøder for bestyrelses- 
medlemmer og forstandere 
Eftermiddags/aftenmøder for 
bestyrelsesmedlemmer og for-
standere om aktuelle emner.
Sted: Regionalt på 3 højskoler 

27.-28. september
Kursus i psykisk førstehjælp
Sted: Endnu ikke fastlagt

29. september 
Forstandermøde 
Sted: Ikke fastlagt

16. marts
Medlemsmøde
Sted: Roskilde Festival Højskole

16.-17. marts
Forstandermøde
Sted: Roskilde Festival Højskole

16.-17. marts
Lærerkonferencen
Her samles højskolelærere om 
dét, der er fælles om: 
Det gode højskolelærerliv.
Sted: Roskilde Festival Højskole

23. marts kl. 9-15.30
Dialogmøde for vejledere 
- Sjælland
Regionale møder for vejledere 
fra højskoler, videregående ud-
dannelser, Studievalg Danmark, 
ungdomsuddannelser m.fl. 
Erfaringsudveksling for at under-
støtte gode overgange for unge i 
uddannelsessystemet.
Sted: Store Kannikestræde 19, 
1. sal 1169 K

30. marts kl. 9-15.30
Dialogmøde for vejledere 
- Aarhus
Regionale møder for vejledere 
fra højskoler, videregående ud-
dannelser, Studievalg Danmark, 
ungdomsuddannelser m.fl. 
Erfaringsudveksling for at under-
støtte gode overgange for unge i 
uddannelsessystemet.
Sted: Idrætshøjskolen Aarhus

30.- 31. marts
Frirummets Debatpilot- 
uddannelse
– måske den sidste. For alle, der 
er interesserede i at lære at lede 
det særlige debatformat.
Sted: Brogården

13. april kl. 13-14.15
Online-møde: Introduktion til 
Højskolestipendiet + 
Erfaringsudveksling
Højskolestipendiet kan ansø- 
ges af potentielle elever for at 
modtage økonomisk tilskud til 
egenbetalingen for et højskole- 
ophold af min. 12 uger. Mødet 
er delt i en introduktionsdel og 
en erfaringsdel.
Sted: Zoomlink udsendes.

5.-6. oktober
Kommunikationsseminar
Fokus på rekruttering og kam-
pagner. Kursus for kommunika-
tionsansatte. 
Sted: Brogården

10.-11. oktober
Møde: Viceforstandernetværk
Sted: Endnu ikke fastlagt

23.-25. oktober
Kursus for nye forstander
Grundlæggende obligatorisk 
kursus med indføring i bl.a. 
lovgivning, økonomi, ledelse 
m.v. Afvikles ved minimum 8 
nye forstandere. 
Sted: Ikke fastlagt

2.-3. november
Årsmøde og general- 
forsamling
Sted: Egmont Højskolen

7.-8. november 
Sekretær- og 
forretningsførerkursus 
Nyt om lovgivning, økonomi og 
aktuelle emner .
Sted: Brogården

Efterår
Køkkenkursus
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

Tilmelding på www.ffd.dk/kurser


