
Muligheder for elever, der har fag inden for:

SAMFUND OG POLITIK
På Folkemødet har højskoleelever mulighed for at 
komme helt tæt på beslutningstagere, meningsdan-
nere, journalister og politikere. Der er mulighed for 
at arrangere debatter og events eller for at gøre en 
indsats for, at unge, forstander og lærere er med i et 
panel eller motiverede i forhold til at stille spørg-
smål til de tusindvis af debatter, der er inden for 
alle mulige temaer. Krogerup, Rødding, Silkeborg, 
ROFH, Rønshoved, Brandbjerg, Grundtvigs og  
Egmont Højskole har bl.a. god erfaring med at  
afholde debatter på Folkemødet.  

KOMMUNIKATION, PRESSE OG MEDIER
Det er svært at komme igennem med en dagsorden 
på Folkemødet, men ikke umuligt – slet ikke med 
højskoleelever, som aktivt medvirker. FFD har i alle 
årene haft frivillige højskoleelever, som har bidra-
get som SoMe-reportere. I 2023 vil vi gerne styrke 
den indsats, så vi allerede på forhånd har udpeget 
SoMe-reportere i samarbejde med højskoler, som fx 
har fag i journalistik, medier og kommunikation.  

KUNST, DESIGN OG KULTUR
Den Skandinaviske Designhøjskole medvirker på 
Folkemødet og sætter et vigtigt aftryk på Ungdoms- 
højen. Andre højskoler har tidligere bidraget med 

Tag Folkemødet med 
i undervisningen
Uanset om din højskole er med på Folkemødet til juni med forårets elevhold eller 
med tidligere elever, så skal der lyde en opfordring til, at du bringer den politiske 
festival med ind i undervisningen på din højskole. Vi har samlet nogle muligheder for 
aktiviteter på Folkemødet, som jeres elever på forskellige fag måske kunne forberede 
indhold til. Vi kommer ikke med pædagogiske råd her - det er I selv eksperter i.  
Tag eventuelt kontakt til de nævnte højskoler for inspiration og tips.  

pop-up-events, hvor de fx via kunst eller fællessang 
har givet deres bud på en politisk eller samfunds-
mæssig udfordring. 
Udsmykning af Folkemødet kunne måske også 
komme på tale i samarbejde med Folkemøde- 
foreningen. Vi hjælper gerne med kontakten. 

KROP OG LEG
Der er mange paneldebatter på Folkemødet. Og 
mange fester. Men der er ikke så meget kropslig 
aktivitet i løbet af dagen. 
Gerlev Idrætshøjskole er aktive på Børne- og Ung-
domsscenen, men bidrager også til leg i Højskolernes 
Folkekøkken og på Ungdomshøjen. Og Ubberup 
Højskole giver folk et skud zumba fredag morgen 
uden for Højskolernes telt.
Før hver debat i Højskolernes Folkekøkken er der 
desuden fællessang. Måske har din højskole og jeres 
elever gode bud på andre aktiviteter på Folkemødet, 
som kunne bevæge folket på en lidt anden måde end 
at sidde og lytte til debatter?

KØKKEN
Intet folkekøkken uden mad og drikke. Tre højskoler 
medvirker til at gøre Højskolernes telt til det mest 
populære spise- og værested på Folkemødet.  
I 2023 er det Odder, Suhrs og Struer Højskole, som 
står for at lave og sælge samlet ca. 2.900 kuverter 
mad. Skriv til Jakob Hvenegaard på jha@ffd.dk, hvis 
din højskole og højskoleelever har interesse for at 
lave mad. 

Billeder og film fra Folkemødet. 
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PÅ FOLKEMØDET

mailto:jha%40ffd.dk?subject=
https://www.flickr.com/photos/hojskolerne/albums/72177720300012961
https://www.youtube.com/watch?v=_8XDjSJKt04&list=PLAX-ojZKIQF7ex3DF_BW2_CG2F-vKvZzI&index=36


SCENER OG EVENTS

Folkemødets scener via Ung Agenda
Folkemødets ambition er, at unge skal være med 
til at sætte dagsordenen på Folkemødet. Derfor 
opfordres der til, at unge mellem 16 og 30 år søger 
Wildcards, som er gratis tider, der stilles til rådighed 
af Foreningen Folkemødet og en række af Folkemø-
dets partnere.

Ung Agenda inviterer til workshop i Ungdommens 
Demokratihus i København den 24. januar klokken 
15-18. På workshoppen kan du møde en masse andre 
unge og organisationer, der også har noget på hjerte. 
Der bliver mulighed for at lave konkrete aftaler om 
eventsamarbejder. Tilmelding til workshoppen her.

Højskolernes scener
For at komme i betragtning til et slot i Højskolernes 
Folkekøkken eller på Ungdomshøjen, der er en scene 
med events for og af unge, skal din højskole tilmelde 
sig hvert år via en forhåndstilmelding i sensommer-
en. Der sker dog hele tiden ændringer, så forhør dig 
altid gerne, om der er muligheder for at få en tid.  

Pop-up events 
Der er også mulighed for at købe et pop-up-event, 
hvor elever i 2 timer har 2x2 meter til rådighed på 
forskellige steder i Allinge. 

Ungemarch
I 2022 var elever på Bornholms Højskole med til at 
arrangere en større march: ”Ung – kend din magt” i 
samarbejde med bl.a. FFD og organisationerne bag 
initiativet Ungdommens Fællesfront, heriblandt 
NAU (Netværk af Ungdomsråd). Der er også planer 
om en march i 2023. FFD fik midler fra Nordea- 
fonden til afvikling af marchen i 2022.
 

Skriv til Jakob Bonde Rasmussen på jbr@ffd.dk, 
hvis noget af ovenstående har interesse.

OM HØJSKOLERNE PÅ FOLKEMØDET
 
Højskolerne har været aktive på Folkemødet i ti år 
med det formål, at 

1. synliggøre højskolerne som en folkelig bevægelse, 
der aktivt bidrager til samfundsdebatten.

2. placere højskolens folk og værdier i andres debatter.
3. styrke interessevaretagelsen og den politiske 

anerkendelse.
4. styrke den folkelige forankring og indirekte 

rekruttere elever/kursister.
5. skabe elevinvolvering.
 

I otte år har vi haft Højskolernes Folkekøkken. 
Ikke for at tale om højskole – men for at vise, hvad 
god højskole er. Der har været cirka:

• 4.000 højskoleelever.
• 15 aktivt medvirkende højskoler hvert år.  
• 120 eksterne debatter.
• 115 debatter i Højskolernes Folkekøkken.  

60 morgensangsarrangementer. 80 arrangement-
er af mere underholdende, musikalsk og festlig 
karakter. 

• 25.000 kuverter mad solgt siden 2013 og 16.000 
liter øl.

• partnerskab med DUF, Efterskolerne og  
Friskolerne om tilrettelæggelse og program på 
Ungdomshøjen.

• partnerskab med DFS om arrangementer i Folke- 
oplysningsteltet.

• partnerskab med Folkemødeforeningen om events 
på Hovedscenen. Se fx Højskolebladet Live her.

• frivillige tidligere højskoleelever, som har medvir-
ket som debattører, kommunikationshjælpere og 
stagecrew. 
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https://folkemoedet.dk/ung-agenda/om-ung-agenda/
https://ungdommensdemokratihus.kk.dk/
https://ungdommensdemokratihus.kk.dk/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeojbHwLpZdmwV3cfsaeteLSiSoD7ZSi2kemlX1aIM0HMVmFA/viewform
mailto:jbr%40ffd.dk?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=R9sgn57Xhlk&list=PLAX-ojZKIQF7ex3DF_BW2_CG2F-vKvZzI

