
HØJLYT 2022 RAPPORT
I 2020 søsatte Vallekilde Højskole projektet HØJLYT med et ønske om at skabe en platform 
på tværs af højskolernes podcastlinjer. Her møder de unge talenter hinanden og bliver 
samtidig introduceret for erfarne podcastere. Det er et rum, hvor de udveksler inspiration, 
erfaring og giver hinanden feedback i trygge rammer. 

HØJLYT er skabt for at understøtte det pædagogiske arbejde på højskolernes podcastlinjer. 
På Vallekilde Højskole har vi en stor tradition for samskabelse mellem elever og virkelige 
projekter fra den verden, der eksisterer uden for højskolens mure. Dette, fordi det højner 
ambitionsniveauet, giver eleverne et meningsfuldt mål og fordi det stiller krav. 

Ideen til HØJLYT udsprang af en lyst til at skabe et kreativt fællesskab på tværs af 
højskolernes podcastlinjer, der kan inspirere og dygtiggøre eleverne. 
Ved at skabe en proces, der giver eleverne ambitioner, vejlede dem undervejs og lade dem 
dele deres produktioner i trygge omgivelser, styrker vi deres motivation, selvtillid og tro på, 
at de har noget at bidrage med. 
HØJLYT er en platform for de endnu unge, uerfarne fortællere, der gerne vil opdage deres 
kreative og faglige talent i sammenspil med andre, inden de sender deres materiale ud i det 
store medielandskab.

RESULTATER 2022
2022 blev tredje år for HØJLYT og året har endnu engang bevist podcastmediets evne til at 
give stemme til uopdagede fortællinger, tabuer og og en unik adgang til unges sind. Derfor 
mærkede arrangørerne bag HØJLYT, hvordan podcastmediet og HØJLYT er med til at give 
højskoleeleverne et værktøj til at sætte sig selv i spil og opdage, hvad de har at byde ind 
med.  
HØJLYT 2022 beviste endnu engang projektets eksistensberettigelse, men det var ikke uden 
udfordringer. I starten af året viste 8 højskoler interesse for at deltage i projektet, men af 
forskellige grunde endte HØJLYT 2022 med kun at have 3 deltagende højskoler: Silkeborg 
Højskole, Grundtvigs Højskole og Vallekilde Højskole selv. Frafaldet skyldes, at podcastlinjer 
ikke blev oprettet alligevel, udskiftning i undervisningsteam og kalenderudfordringer. Trods 
reducering i deltagelsesantallet var 2022 en stor succes, hvis man ser på kvaliteten af 
undervisningsforløbet og de endelige produkter. 
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HØJLYT AKADEMIET: 
HØJLYT er en konkurrence med vindere og præmier, men det er selve processen vi elsker 
og kæler for! HØJLYT ønsker ikke at melde podcast-skaberne inde eller ude på linje med fx. 
pitch konkurrencer. Det er ikke et spørgsmål om at komme gennem “nåleøjet”.  Konkurrencen 
er skabt for at gøre læringsprocessen mere ambitiøs og målbar. For at elever på landets 
højskoler kan deltage i konkurrencen, kræver det at deres underviser tilrettelægger et 
undervisningsforløb omkring HØJLYT. 

Den store gulerod ved projektet er derfor også HØJLYT Akademiet. Deltagerne til HØJLYT 
2022 blev alle igen i år inviteret til en tætpakket kursusdag helt gratis d. 29.10.22. Dagen 
bød på talks, workshops og erfaringsudveksling med ligesindede. Alt sammen for at klæde 
dem bedre på til skabelsesprocessen. 

Det var en god dag, men vi har nu erfaret, at det er svært at afholde en faglig dag i en 
weekend. Eleverne vil gerne hjem til deres egne højskoler for at deltage i arrangementer. 
Og eleverne på Vallekilde Højskole følte de var på arbejde i en weekend, imens flere af 
deres højskolevenner slappede af. Det er en pædagogisk opgave at ændre dette mind-set, 
på den anden side kan Akademiet ligeså godt ligge på en hverdag.. 

AWARDSHOW: FÆLLESSKABSFØLELSE OG HYLDEST TIL DEN GODE INDSATS
HØJLYT kulminerer i et awardshow, hvorårets vindere bliver offentliggjort. D. 23. november 
2022 kl.19.30 rullede showet over skærmen og bød på alle de elementer vi kender fra et 
klassisk awardshow. 
De deltagende højskoler var inviteret med til at se showet live på deres skoler, og der blev 
stillet igennem live til de forskellige skoler for at mærke stemningen og få kommentarer fra 
deltagerne. Her blev fællesskabet omkring HØJLYT smukt manifesteret. 
Fokus i awardshowet er at hylde deltagerne. Derfor er dét, der fylder mest i showet, at vi 
lytter til 6 udvalgte podcasts fra konkurrencen, som udgør de nominerede.I 2022 modtog 
HØJLYT 30 bidrag til konkurrencen, og de fire vindere kom fra to af de deltagende højskoler. 
Originalitet - “Min sidste vilje” af Katrine Strangholt fra Vallekilde Højskole
Bedste Lyddesign - “Jeg er bange” af Signe Nielsen fra Vallekilde Højskole
Publikumsprisen - “Den synlige hemmelighed” af Anton Lisitsyn Bidstrup fra Grundtvigs 
Højskole
Hovedprisen - “Ikke min historie” af Lola Stevens Watson fra Grundtvigs Højskole
Se showet her: https://fb.watch/ie2hcfFs5P/ 2



MØDET MED VIRKELIGHEDEN: ROLLEMODELLER & TALENTUDVIKLING                   
Med HØJLYT ønsker vi også at give deltagerne et vindue ind til den store mediebranche, 
hvilket lykkedes ved at skabe den gode proces for dem, som vi har omtalt tidligere, hvor 
opbygning og værktøjer kan bruges i deres fremtidige skabelsesprocesser. 
Helt konkret møder deltagerne også virkelighedens mediebranche i deres deltagelse, da vi 
nøje kuraterer et program og en fagjury, der har momentum i branchen; en god blanding 
af unge kendisser og erfarne banebrydere. Unge kendisser eller mediepersonligheder 
inddrages for at lade deltagerne møde nogle genkendelige rollemodeller og banebryderne 
bidrager med tyngde og særlige indsigter i feltet. 
2022 bød bl.a. på Podcastskaber og manuskriptforfatter Babak Vakili, som ved HØJLYT 
Bootcamp holdt et inspirationsoplæg om, hvordan han har skabt sin prisvindende podcast 
GENERATIONEN. Vi havde også inviteret en vinder fra 2021 til at komme at holde et oplæg, 
nemlig Victor Kruse, som fortalte om hvordan han og hans makker har skabt en ugentlig 
podcast på P3. Deltagerne fik og værktøjer i workshops om lyddesign med Oscar Metcalf-
Rinaldo og idéudvikling med Karen Straarup. 
     
Ser vi på juryen, var den sammensat af samme princip. En jury som har gennemlyttet alle 
41 bidrag og udpeget vinderne. 
I juryen sad den erfarne herre Torben Brandt, lyddesigner Tobias Ingemann, som netop var 
blevet kåret til årets talent, og Anna Thaulow som er kendt fra Third Ear. 

Mødet med virkeligheden illustreres også ved, at de fire vindere, i efter HØJLYT showet, 
var inviteret til et udviklingsforløb med DR-personligheden Karen Straarup. Hun har givet 
eleverne feedback  på deres podcasts og vejledt dem i, hvordan de kunne arbejde videre 
med dem. En proces, der er blevet fulgt op på gennem to online udviklingssessioner. Det 
er ikke til at sige endnu, hvad processen ender med. Men de fire vindere kan allerede nu 
se frem til, at deres bidrag bliver sendt i en særudgave af DR’s program Radiofortællinger. 

Derudover var der også sponsorpræmier: 1 års abonnement til Podimo og Hindenburg, et 
par høretelefoner fra Senheizer og en optager fra Zoom. 

Summen af alt dette er, at bruge det momentum det er at vinde en pris. Med disse præmier 
er formålet i høj grad at styrke deres motivation for at dykke dybere ned i faget og brygge 
videre på deres selvtillid og videreudvikling af deres spirende talent.  
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SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF FAG 
Vallekilde Højskole ønsker med HØJLYT at skabe et tværfagligt samarbejde mellem fagene 
på højskolen, hvilket har vist sig at være meget givende for både elever og undervisere.  
HØJLYT skabes på tværs af fag, når Vallekilde Højskoles linje for Event & Lederskab 
producerer, afvikler kommunikationen og events, imens skolens Tilrettelægger linje kører 
og tilrettelægger livestreamingen af awardshowet. Alt sammen noget der gøres i tæt dialog 
på tværs af de to fag, men også med kyndig sparring fra skolens podcastlinje, som kan 
klæde dem på til at forstå mediet. Det tværfaglige samarbejde har vist sig at være enormt 
succesfuldt: 

“Det fede ved at arbejde på tværs af fagene med HØJLYT er, at eleverne får øjnene op 
for hinandens kompetencer. Jeg oplevede at mine elever på Event & Lederskab blev 
meget betaget af tilrettelæggernes deltaljeorientering i deres projektledelse. Og flere af 
eleverne var dybt berørte af podcastselevernes podcats. Der opstår ligesom en forståelse 
for hinandens faligheder r mellem fagene, hvor vi hepper på hinanden. Det er så fedt!” - 
Fortæller Nete Bo, underviser på Event & Lederskab på Vallekilde Højskole
    
KONKLUSION PÅ HØJLYT 2022
Arrangørerne på Vallekilde Højskole er stadig meget begejstret for projektet. HØJLYT 
fungerer godt som et tværfagligt projekt på Vallekilde Højskole og bringer stor værdi til 
undervisningen på de 3 fag: Event & lederskab, Tilrettelægger og Podcast. Grundtvigs 
Højskole og Silkeborg Højskole har været en del af projektet siden HØJLYTs begyndelse og 
har begge givet god feedback. Det sagt erfarede vi også i 2022, at HØJLYT skal gentænkes i 
sin form, da ambitionen om eskalering ikke har kunne fuldføres. Til gengæld har vi opdaget 
værdien i at give selve projektet mere tyngde ved bl.a. at hjælpe vinderne videre med deres 
projekter.

INITIATIVTAGERE & ARRANGØRER 
Vallekilde Højskole arrangerer HØJLYT og lægger dermed mange ressourcer i projektet. 
Både i form af venue, personaletimer og logistik. Teamet på skolen, som driver projektet er: 

Karen Mørk: 
Underviser på Podcast hovefagslinjen på Vallekilde Højskole. Karen er initiativtager, og 
hendes rolle i projektet indebærer: Kontakt til deltagende højskoler, partnerskaber, program 
booking og faglig kvalitetssikring. 

Nete Bo & Sarah Staalhøj: 
Undervisere i Event & Lederskab på Vallekilde Højskole. Deres rolle i projektet: Fundraising, 
logistik, markedsføring, produktion af arrangementer, samt budget og regnskabsstyring. 
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Event & Lederskabs elever: 
HØJLYT er et projekt som eleverne på hovedfaget Event & Lederskab er med til at projektlede. 
Deres undervisere har forberedt grundstenene til forløbet og guider eleverne gennem processen 
med produktion, afvikling og post-produktion af HØJLYT. Derudover står eleverne for den 
visuelle udtryk - både i kommunikationen samt for at opbygge live studiet, hvor der sendes 
live fra Awardshowet. Eleverne tildeles et stort ansvar og har meget indflydelse på det færdige 
produkt og resultat.

Tilrettelæggers elever: 
Hovedfaget Tilrettelægger kører livestreamingen af awardshowet. Det sker i samarbejde med 
produktionsselskabet Svada Film, som i ugerne op til showet underviser eleverne og klæder 
dem på til den store tjans. Produktionsselskabet er med hele vejen, også under afviklingen, hvor 
de vejleder eleverne og agerer støtte. 
Tilrettelægger eleverne har også været ansvarlige for produktionen af indholdet, som blev vist 
undervejs i det livestreamede awardshow. Eleverne har således forproduceret intro, breakers, 
credits og mange forskellige båndede indslag til afvikling i live sendingen. 
Derudover indtog tilrettelæggereleverne rollerne som producer, producerassistent, fotografer, 
lydmand, runner osv. under live afviklingen af HØJLYT Awardshowet. 
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