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Indledning – Beretning 2019-20

I 2019 fyldte højskolerne 175 år. I en tid, der er præget 
af Corona og omvæltninger på flere fronter, kan det 
føles som meget længe side. Ikke desto mindre kan det 
være værd at kaste et blik tilbage på året, hvor høj-
skoler over hele landet markerede jubilæet med massiv 
omtale i lokale og nationale medier. 

Højskolefolk fra hele verden var samlet til et fælles 
topmøde, ligesom flere end 50 skribenter har bidraget 
til den 11-bind lange bogserie om højskolens særkende 
og relevans i dag. Det vidner om en skoleform, der 
grundlæggende trives rigtig godt. Fordi interessen 
er der, og fordi der virkelig er brug for det, højskolen 
repræsenterer.

Jubilæumsåret vidnede om en skoleform med selvtillid 
– og med mod på at være med til at bidrage. Ikke blot 
til egen drift, men også til de udfordringer, der rækker 
ud over højskolens egne rækker. 

I 1891 etablerede højskolelærer og fysiker Poul la Cour 
verdens første el-producerende vindmølle på Askov 
Højskole. Det blev en meget tidlig start på det, der 
senere blev kaldt det danske vindmølleeventyr. La 
Cour både underviste og arbejdede i praksis med sine 
opfindelser på højskolen.

I dag ser verden og højskolens virkelighed radikalt 
anderledes ud, end da la Cour byggede sin vindmølle. 
Vi lever I en tid, hvor menneskets eksistens ikke med 
nogen rimelighed kan frakobles den natur, der omgiver 
os, og som vi er en del af. Om vi vil det eller ej, sætter 
klimakrisen den kendte sociale, kulturelle og økono-
miske orden under pres. Men kernen i højskolens virke 
er i bund og grund den samme:  Gennem en dannelses-
baseret praksis at skabe livsduelige mennesker, som 
kan navigere i en verden i forandring.

Højskolerne har en unik mulighed for at bidrage til 
den generelle folkeoplysende indsats inden for klima 
og bæredygtighed, idet Højskolen som dannelsesrum 
udgør et laboratorium, hvor eleverne  - hvis det går 
godt - lærer at håndtere uvisheden;  at navigere i dilem-
maer; at handle selvom de ikke ved, hvad resultatet 
bliver. Og at fortsætte selvom en del af forsøgene fejler. 
Højskolerne kan være med til at vise, at aktivt med-
borgerskab og et stærkt civilsamfund kan blive løfte-
stang for en bæredygtig udvikling. Derfor er 
#bæredygtighøjskole et fokusområde både i årsmøde-
hæftet og i FFD´s strategi. 

#højskoleforflere er et andet emne i dette hæfte. 
Corona-krisen har både politisk og folkeligt forstærket 
opbakningen til højskolen. Det forpligter. Vi må blive 
endnu bedre til at lave højskole, som er relevant og 
tilgængelig for alle. Derfor var det også godt, at vi  - 
takket været politisk velvilje – fik mulighed for at lave 
sommerkurser med rabat og her i resten af 2020 kan 
invitere uformuende ældre på højskole. Lad os blive 
endnu bedre til at skabe højskole med mennesker, der 
ikke traditionelt har haft deres gang her.
  
Under Corona-nedlukningen voksede de folkelige 
fællesskaber, og nye kom til. Mange med fællessangen 
som omdrejningspunkt. Højskolen som idé og fælles-
skab lever. Sidste år kunne vi fejre højskolens 175 års 
jubilæum. I år at den 19. udgave af højskolesangbogen 
udkommer. Så syng da Danmark lad hjertet tale. 

God læselyst.

Lisbeth Trinskjær, formand Elsebeth Gerner Nielsen,  
generalsekretær
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ET POTPOURRI FRA ÅRET DER GIK 
Ud over den almindelige virksomhed i Højskolernes 
Hus, så bød 2019 også på et storslået 175 års jubilæum, 
Young Europe is Voting, internationalt topmøde med 
højskolefolk fra hele verden, Folkemødet, Pride, masser 
af fællessang, Højskolehacks og meget mere. Vi sam-
lede det meste i en lille film. 
Find filmen på www.ffd.dk/årsmøde

Med et medlemskab viser du din støtte til 
højskolens idé om medborgerskab og læring for livet.
Som medlem af FFD får du: Medlemsarrangementer, 
information og rådgivning, adgang til stipendier, mu-
lighed for stemmeret, 10% på alle kurser og udgivelser, 
medlemskort og rabataftaler i over 3000 butikker. 
www.ffd.dk/medlem

Medlem af FFD Året der gik

Kantar Gallup har foretaget 
en undersøgelse for FFD med 
1012 danskere og 329 unge. 
Langt de fleste kender til 
højskoler. 40 % svarer dog kun 
”hørt om”. Viden om, hvad en 
højskole egentligt er, er det, 
der mangler. Lysten til at tage 
på højskole er til gengæld 
høj. Mere end 50 % har lyst 
til/måske lyst til at tage på 
højskole. 
www.ffd.dk/statistik

Kendskabsundersøgelse
KENDSKAB TIL HØJSKOLERNE 
- UNGE 15-24 ÅR

HAR DU LYST TIL AT TAGE PÅ 
HØJSKOLE? - DANSKERE 18+

6%

40%51%

Kendskab til højskolerne - unge 15-24 år

Kender ikke Har hørt om Kender godt

6%

40%51%

Kendskab til højskolerne - unge 15-24 år

Kender ikke Har hørt om Kender godt

20%

42%

33%

5%

Har du lyst til at tage på højskole?

Ja Nej Måske Ved ikke

Skoleindkøb er en forening, som tilbyder uvildig råd-
givning om indkøb og tjek af aftaler. Og som indhenter 
tilbud på fx revisionsydelser, køkken-, have- og kopi-
maskiner. Et medlemskab giver fri adgang til at bruge 
de indkøbsaftaler, som foreningen indgår.

Skoleindkøb har allerede 155 medlemsskoler, hvoraf 
46 er højskoler. Sidste år hjalp Skoleindkøb 120 gange  
med at indhente tilbud. Skoleindkøbs medlemmer har i 
alt sparet 11 mio. kr. sidste år.

STYRK DIN SKOLES ØKONOMI
Book et besøg og få gennemgået jeres indkøb - uanset 
om I er medlem eller ej. Læs mere på Skoleindkob.dk

Nye tal fra Danmarks Statistik viser bl.a., at der er 58 
pct. kvinder på lange kurser. På korte kurser fylder 
kvinderne med hele 

Skoleindkøb Kursister

71%
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11 nye bøger på dansk og engelsk, som sætter fokus på 
særlige kendetegn ved højskolen: Fortællingen, fælles-
sangen, boformen, den demokratiske dannelse, folke-
oplysningen. Lyt også til fem podcast om bøgerne. 
www.ffd.dk/10bud

Højskolesangbogen

De 10 bud

CORONA ”Vi har 
haft morgen-
samlinger, digital 
undervisning og 
fester online under 
hele nedlukningen. 
På den måde skulle 
vi ikke koldstarte 
fællesskabet ved 
genåbning, men 
bare skifte et gear 
eller to op”. 
Pia Beltoft, Vallekilde Højskole

12 breakede sange fra 19. udgave:
- For vist vil de komme 
- Fortabt er jeg stadig
- Forårsdag
- Frihedens lysdøgn
- Frit land
- Gi’ os lyset tilbage
- Guds nåde er en vintergæk
- Hver dag en ny dag
- Lyse nætter
- Og Gud sang
- Smuk og dejlig
- Solen er så rød, mor
Læs om sangene på 
www.hojskolesangbogen.dk/omsangene

Højskolerne har haft mange kreative bud på online 
aktivitet under Corona. Foreningen satte sig for også 
at samle andre nye idéer og tiltag, som blev til under 
Corona-nedlukningen. For at vise, at ud af krisen 
skabes der noget nyt og inspirerende. Noget der er 
værd at dele. Noget der er værd at være fælles om. 
Så endnu flere bliver opmærksomme på og lader sig 
inspirere af skabertrangen. Se 100 + kreative bud på:
www.hojskolerne.dk/krisekreativitet

Krisekreativitet
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ESSAY I år udkommer den 
19. udgave af Højskole-
sangbogen. Forfatter – og 
medlem af redaktionsud-
valget for bogen – Dy Plam-
beck skriver om sin vej i 
fællessangen.

Af Dy Plambeck

SYNG SAMMEN
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“Ja, fællessang kan 
også misbruges og 
være farlig ligesom alt 
andet. Derfor er det 
vigtigt, at vi bliver ved 
med at være i dialog 
om sangene. Hvad be-
tyder det, vi synger? 
Hvorfor vi synger 
det? Hvor det kom-
mer fra? Hvad det 
siger om fortiden, nu-
tiden og fremtiden?”

Fællessangen er et særligt sted, fordi det er et sted, hvor 
vi alle sammen er lige. Det skaber et unikt fællesskab. 
Jeg husker det fra min folkeskole i Slagslunde i 80’erne, 
hvor hver dag startede med morgensang i den lille aula: 
Følelsen af, at vi alle sammen et øjeblik havde et fælles 
sprog. Ham, der spændte ben for mig i skolegården, 
min bedste veninde og vores matematiklærer, der 
sprang op i skraldespanden af raseri, når der var for 
meget uro i klassen.

Alle de konflikter, der havde været, blev for en tid 
ophævet, mens vi sang. Nu hørte jeg stemmerne fra alle 
dem, jeg gik i skole med, alle de andre elever, lærerne, 
pedellerne og rektoren, der altid så opgivende på mig, 
når jeg igen blev sendt op på hans kontor, fordi jeg 
snakkede for meget i timerne. Det betød ikke så meget 
under sangen. Der var vi sammen. Alle de skel, der var 
mellem os elever, blev ophævet, de populære piger, de 
kiksede drenge, de dagdrømmeragtige nørdede typer 
som mig selv, og dem, der boede sammen med deres 
forældre i store parcelhuse med ligusterhække og pole-
rede biler i Slagslunde, og dem, der boede i en husvogn 
på en lejet grund ved Buresø. Vi indgik alle i fællesska-
bet om sangen, ligesom skellene mellem elev, lærer og 
de andre ansatte på skolen også syntes mindre, mens vi 
sang. Vi var en enhed.

Det særlige ved fællessang er også, at man får et nyt 
udgangspunkt forærende, et sted at gå ud fra sammen. 
Når vi synger sammen, får alle det samme åndedræt. 
Vi trækker vejret på samme tid. Vi bliver én krop. Vi 
får fornemmelsen af at være i relation til de mennesker, 
der er omkring os, fordi vi synger de samme ord som 
dem. Vi oplever, at vi ikke er alene i verden. At vi alle 
har en stemme at bidrage med. Vi kan alle være med 
uanset alder, hvem vi er, hvor vi kommer fra, eller 
hvad vi står for. At opleve at være en del af en helhed er 
betydningsfuldt for enhver i vores moderne samfund, 
hvor der hersker en stigende “mig, mig, mig”-kultur. 
Mine ting. Min succes. Min lykke. Når man synger fæl-
lessang, bliver man bekræftet i, at fællesskabet findes. 
I fællessangen hører vi alle sammen til. Det, tror jeg, er 
en grundlængsel hos mennesker: at høre til et sted sam-
men med nogen. Det sker, når man synger sammen.

I fællessang bliver vi tvunget til at give os hen til 
kollektivet, til fællesskabet. For fællessang er netop ikke 
det enkelte menneskes lykkeridt. Det er ingen konkur-
rence. Fællessang opstår i relation til andre. Den rum-
mer et relationssprog. På den måde kommer fællessang 
til at give udtryk for de følelser og sindsstemninger, vi 
ikke har sprog for. Vi kender det til runde fødselsdage, 
konfirmationer, barnedåb osv. En eller anden i familien 
har skrevet en lejlighedssang. Det er sværere at holde 
en tale, stille sig op foran resten af familien og sige: Jeg 

elsker dig. Men sangen kan forløse det. Give sprog til 
det, der er svært at formulere.

Man ved fra flere undersøgelser, at fællessang har en 
beroligende effekt på børn og stor indflydelse på deres 
sprogdannelse, at sang skærper børns indlæringsevne 
i skolen, styrker deres sociale kompetencer, kulturelle 
dannelse og især følelsen af fællesskab. Derfor har jeg i 
flere sammenhænge plæderet for, at morgensang skal 
på skemaet i alle folke- og friskoler. At børn simpelthen 
skal starte dagen med at bryde ud i sang.

Men er fællessang altid godt? Som tidligere nævnt 
startede fællessang som et behov for at understøtte den 
fælles sag, man kæmpede for. Flere politiske partier 
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synger fællessang på deres landsmøder. Man har brugt 
fællessang til at styrke alle former for budskaber – også 
politiske både i Danmark og i resten af verden.

Modstandere af fællessang mener, at den kan være 
farlig, fordi det netop virker så stærkt at synge sam-
men. Hvad er det, man synger? Ordene bliver stærkere 
og bekræftet, når man synger dem i en stor gruppe, 
end hvis man gør det alene. De kan blive som en be-
sværgelse. Ordene kommer til at sidde i alle dem, der 
deltager i fællessangen, og som vi har set på tidligere i 
denne tekst, er det berusende at synge. Man fyldes op 
af en form for lykkefølelse.

Fællessang var også en del af nazismens propagan-
da. Man glemmer ikke let de grufulde billeder fra  
Auschwitz, hvor en stor gruppe SS-officerer spiller har-
monika og synger fællessang, mens man aner gaskam-
rene i baggrunden.

Så ja, fællessang kan også misbruges og være farlig 
ligesom alt andet. Derfor er det vigtigt, at vi bliver ved 
med at være i dialog om sangene. Hvad betyder det, vi 
synger? Hvorfor vi synger det? Hvor det kommer fra? 
Hvad det siger om fortiden, nutiden og fremtiden? Vi 
må sikre os, at vi tør insistere på samtalen om sangene 
og blive ved med at sætte spørgsmålstegn ved dem og 
også indse, at tiden løber fra nogle sange og måder at 
udtrykke sig på. Historien er foranderlig, og derfor må 
Højskolesangbogen også forblive organisk og foranderlig. 
Der skal blive ved med at komme nye udgaver af den, 
der afspejler samfundet, som det er lige nu og her. I 
dagens Danmark. Men vigtigst er det, at så mange som 
muligt får en stemme. At mange stemmer bliver hørt i 
sangbogen, og den ikke kun indskrænker sig til en en-
sporet fortælling om Danmark. Ellers ender fællessang 
med udgangspunkt i Højskolesangbogen i hvert fald med 
at blive ekskluderende.

Man kan sagtens forestille sig situationer, hvor per-
soner føler sig begrænset i at træde ind i det syngende 
fællesskab under fællessang f.eks. ved manglende for- 
ståelse for sproget, indholdet i teksten, at musikken 
ikke taler til én, eller at man simpelthen bare ikke bry-
der sig om at stå sammen med andre og synge.

Skal fællessang være opbyggelig? Ikke nødvendigvis 
er min personlige mening. Man skal selvfølgelig ikke 
have lyst til at begå kollektivt selvmord, når man har 
deltaget i en fællessangstime, men man må gerne synge 
deprimerende tekster og lytte til dystre melodier, hvis 
man spørger mig. Skal der været et håb i teksten? En 
udgang? Nej. For der er ikke altid et håb. Nogle men-
nesker vil gerne leve. Unge mennesker er fulde af liv. 
Men de dør. Der er ikke altid en mening. Faktisk kan de 
sange, der er opbyggelige, af og til komme til at klinge 
hult. Fordi vi godt ved, at livet ikke nødvendigvis er 

godt. De gode får ikke nødvendigvis lov at leve længst. 
Døden venter lige om hjørnet. Der er ikke retfærdighed 
til. Livet er en nedbrydningsproces.

Men vi kan lide de opbyggelige sange som f.eks. “Se 
hvilken morgenstund” (Svantes lykkelige dag, red.), fordi 
de bekræfter livet. Og sætter døden lidt på standby. Vi 
er i live, og livet er lige her rundt om os. Det er dejligt at 
blive mindet om. Jeg tror, at vi mennesker har en læng-
sel efter noget evigt. Når vi ser på kunst, læser en bog 
eller ser en film, så håber vi, at de elskende får hinan-
den til sidst. At det ender godt. Den form for forløsning 
søger vi efter. Den evige kærlighed. Noget, der rækker 
ud over os selv. Men egentlig er vi jo forgængelige 
dødelige kroppe, der gradvist bliver brudt ned.

Jeg tror, at det at synge sammen, kan skabe håb. Der-
for behøver teksten eller melodien ikke at lyse af håb. 
Fordi vi i fællessangen mærker, at vi kan være sammen 
i det håbløse. Ligesom i Bjørn Eidsvågs sang “Jeg ser, at 
du er træt”.

Jeg ser at du er træt,
men jeg kan ikke gå alle skridtene for dig.
Du må gå dem selv, men jeg vil gå dem med dig.
Jeg vil gå dem med dig.

Jeg ser, du har det ondt,
men jeg kan ikke græde alle tårerne for dig.
Du må græde dem selv, men jeg vil græde med dig.
Jeg vil græde med dig.

Jeg ser du vil gi´op,
men jeg kan ikke leve livet for dig.
Du må leve det selv, men jeg vil leve med dig.
Jeg vil leve med dig.

Jeg ser, at du er ræd,
men jeg kan ikke gå i døden for dig.
Du må smage den selv, men jeg gør død til liv for dig.
Jeg gør død til liv for dig.
Jeg har gjort død til liv for dig.

Bjørn Eidvågs sang handler på fineste vis om, at vi 
mennesker er alene, men at vi også hele tiden er sam-
men. Vi er et individ, men også en del af et fællesskab. 
Ja, livet kan være hårdt, og man kan have lyst til at give 
op, men man skal leve det selv, livet, men heldigvis 
kan man leve det sammen med andre. Så ensomheden 
ophæves. Momentvis i hvert fald. Vi kan bære at synge 
dybt deprimerende tekster sammen, fordi kollektivet 
ophæver det dystre. Vi er sammen om det i sangen.

Det er den mest oprigtige form for fællesskab, der 
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kan eksistere. Det er at erkende, at vi kun kan være 
der med og for hinanden. Vi kan ikke overtage den 
andens glæde eller sorg eller død. Det kan synes hårdt. 
Så kan du sidde derovre i hjørnet og græde selv. Men 
så kommer det eneste, vi kan tilbyde hinanden: “Jeg vil 
græde med dig.” Jeg kan være der sammen med dig 
med din smerte. Men jeg kan ikke tage den fra dig. Jeg 
kan ikke gøre noget for dig, men jeg kan være med dig. 
Det er måske den eneste form for opbyggelighed, der 
findes. At vi kan være der med hinanden. Det sker også 
i fællessangen. Vi står der som individer med alt vores 
i bagagen. Godt og skidt. Men vi står der sammen med 
alle de andre.

Den ungarske digter Mihály Babits (1883-1941) 
skriver i et digt: “Du lytter til dig selv, når du lytter til 
en sang. Enhver har en sang i sin sjæl, og du hører din 
egen sjæl i enhver sang.” Hvis man skal tage Babits ord 
for pålydende, står sange altså i forbindelse med sjælen 
og kan på den måde skabe en overskridelse af det jor-
diske liv, ja, endda en overskridelse af døden. Når vi 
synger sammen, bliver vi i et øjeblik udødelige, fordi 
vi oplever forbindelsen til sjælen og til fællesskabet. Vi 
forstår, at vi ikke er alene. At vi indgår i et kredsløb af 
ord og åndedræt. n

Essayet er et uddrag af bogen ”Syng sammen”, udkommet 
på Forlaget Højskolerne i forbindelse med Højskolernes 175 
års jubilæum. www.ffd.dk/10bud

“Den ungarske dig-
ter Mihály Babits 
(1883-1941) skriver i 
et digt: ‘Du lytter til 
dig selv, når du lytter 
til en sang. Enhver 
har en sang i sin sjæl, 
og du hører din egen 
sjæl i enhver sang.’ 
Hvis man skal tage 
Babits ord for påly-
dende, står sange 
altså i forbindelse 
med sjælen og kan på 
den måde skabe en 
overskridelse af det 
jordiske liv, ja, endda 
en overskridelse af 
døden.”
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Forlaget Højskolerne
Handlingsplan 2020/21

•  Kerneformålet er igennem produktion, salg og kommunikation af Højskolesang-
bogen at formidle den danske fællessangstradition, som er central for højskolernes 
virke. Derfor er forlaget tæt forbundet med kommunikationsafdelingen i et samar-
bejde omkring at synliggøre forlagets sangprodukter i relevante sammenhænge. 

•  Forlaget arbejder for at fastholde, at Højskolesangbogen ikke kun er en bog for 
højskolerne, men for alle i Danmark, der har lyst til at synge – og dermed for at den 
kan bevare sin position som en af de bedst sælgende bøger.

•  Der vil være et særligt fokus på formidling af Højskolesangbogens indhold, dels 
i digitaliseringen af Sanghåndbogen, der bliver tilgængelig for alle online, samt i 
de frie skolers fællessangsprojekt ”Syng, spis og snak”. Igennem projektets nu-
værende treårige fase afvikles 500 arrangementer fordelt i Danmark, der samler 
generationer i fællessang. Intentionen er at styrke kendskabet til repertoiret af 
sange. Det handler både om at give de eksisterende sange videre til nye genera-
tioner og at få folk på tværs af alder og skel til at lære nye sange at kende.

•  Forlaget udgiver ud over sangprodukter også andre relevante puplikationer, der 
knytter sig til foreningens arbejde og formidling af højskoletraditionen i bred 
forstand, fx Højskolens 10 bud.

Højskolerne er eksklusiv udgiver af Højskolesangbogen. 
Forlagets aktiviteter knytter sig primært til hovedpro-
duktet med flere underudgivelse som fx Det Blå Sang-
hæfte, Halfdan, Singalongs, Folk Songs and Hymns, 
100 sange fra Højskolesangbogen, Idéer til fællessang, 
Sanghåndbogen og Højskolesangbogen for børn.

KENDSKAB OG 
OMDØMME

KOMMUNIKATION

ØVRIGE UDGIVELSER
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Den nye 
højskolesangbog

Højskolesangbogen 19. udgave 
– udkommer den 12. november 

601 sange i alt.

122 sange er røget ud.

151 nye sange er kommet med.

13 af de eksisterende tekster har fået nye 
melodier.

Allerede nu er der afsløret 12 af de nye 
sange. Find dem på hojskolesangbogen.dk 

Baggrundartikler om alle 601 sange vil 
fra 12. november kunne tilgås gratis på 
hojskolesangbogen.dk

Den nye højskolesangbog præsenteres ved 
et TV-event på DR1 i november

Forudbestilling af Højskolesangbogen kan 
ske via hojskolesangbogen.dk fra  
september.

Højskolesangbogen kr. 295,-
Højskolesangbogen (stor skrift) kr. 359,-
Sanghåndbogen kr. 299,-
Højskolesangbogens melodibog kr. 599,-
App kr. 169,-
Højskolesangbogen for børn kr. 249,-
Familiekalender kr. 119,-

Der er 20 % rabat for alle ved køb af mere 
end 20 stk.

Sanghåndbogen får man 50 % rabat på 
ved køb sammen med Højskolesangbogen.

Familiekalenderen får man 50 % rabat på 
ved køb sammen med Højskolesangbogen 
for børn.    

Som personligt medlem af FFD får du  
10 % på alle varer i webshoppen – dog ikke 
kombineret med andre rabatter.
 
             
www.hojskolesangbogen.dk

Familiekalender

Familiekalender
December 2020 til december 2021  -  13 lyriske illustrationer af Zarah Juul

© Zarah Juul og Forlaget Højskolerne.  HØJSKOLESANGBOGEN FOR BØRN:  Nu er dagen fuld af sang

December

NAVNE

F 1 

L 2

S 3

M 4

T 5

O 6

T 7

F 8

L 9

S 10

M 11

T 12

O 13 

T 14

F 15

L 16

S 17

M 18

T 19

O 20

T 21

F 22

L 23

S 24 

M 25 

T 26 

O 27

T 28

F 29

L 30

S  31

Kalenderen kan købes i boghandlen og på 
webshop.hojskolerne.dk fra oktober.

Det er helt unikt, at Danmark har en folketradition, 
der holdes levende igennem fællessang. Allerede ved 
indgangen til 2020 var fællessangen på et højt popula-
ritetsniveau, og under coronakrisen er det netop fæl-
lessangen, der har stillet sig til rådighed for folket i en 
svær og udfordrende tid. Højskolesangbogen er en af 
Danmarks bedst sælgende bøger år efter år.

Siden Højskolesangbogen blev udgivet første gang 
i 1894, er dens popularitet vokset støt, og den seneste 
udgave har pt. solgt mere end 400.000 eksemplarer. 
Højskolesangbogen er det naturlige referenceværk for 
den fællessang, som er et samlende element i dansk 
folkelighed og kulturliv. Det gælder ikke alene i den 
frie skoleverden, men også i forsamlingshuse, kirker 
og i foreningslivet. For at fastholde sangbogens ene-
stående position er det nødvendigt at forny bogen med 
jævne mellemrum, så den kommunikerer med alle 
generationer og afspejler det liv, vi lever.

https://www.hojskolesangbogen.dk/koeb-sangboeger/
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Vi ved, at et højskoleophold, kort eller langt, kan være 
et afgørende skridt i den enkeltes liv – og give det 
fornødne skub til at komme det rigtige sted hen i livet 
ift. uddannelse, fællesskab eller personlig udvikling. Og 
det i en tid, hvor mange er meget søgende i forhold til 
at finde den helt rigtige uddannelse, hvor 45.000 unge 
står uden ungdomsuddannelse, og hvor mange har 
ondt i livet. Højskolen henvender sig ikke til én specifik 
målgruppe. Den er i udgangspunktet for alle uanset 
baggrund, alder eller uddannelsesniveau. Derfor øn-
sker vi at skabe lige muligheder for, at alle kan komme 
på højskole.

Formålet med indsatsen er at sikre, at højskolen er for 
flere, at højskolen bidrager til en politisk højt prioriteret 
dagsorden ved at løfte opgaver inden for social- og 
uddannelsesområdet, og at højskolen skal være et 
mangfoldigt mødested for alle borgere i samfundet. 
FFD arbejder med en lang række tiltag, der skal styrke 
alles mulighed for at komme på højskole. Indsatsen ”En 
højskole for flere” samler eksisterende og nye tiltag, 
der understøtter, udvikler og bidrager til foreningens 
strategi og højskolernes arbejde for, at flere kan komme 
på højskole.

Det skal understreges, i lyset af Corona-krisen, at en 
stor del af foreningens generelle kommunikations- og 
markedsføringsindsats skal dreje sig om én ting: Re-
kruttering generelt af elever og kursister.

Handlingsplan 2020/21

POLITIK OG RAMMEBETINGELSER
• Politisk arbejdes der for, at det lange tilskud udløses 

allerede efter 4-6 uger for i højere grad at kunne være 
et tilbud for folk med tilknytning til arbejdsmarke-
det.

• Der er etableret en forsøgsordning, der dispenserer 
for Betalingsloven.

• Der er udviklet en mangfoldighedspolitik til inspira-
tion for højskolerne i forhold til fx kommunikation 
og personalerekruttering.

• For at styrke skolernes muligheder for at opnå en 
mere mangfoldig elevgruppe har vi kortlagt rele-
vante foreninger og institutioner, der arbejder med 
mangfoldighed, til inspiration for højskolerne.

Særligt indsatsområde
En højskole for flere 

• Vi har understøttet netværk blandt skoler, der arbej-
der med projekter med udvalgte målgrupper.

• Vi har arbejdet for, at højskolerne bliver anerkendt 
som et seriøst alternativ til FGU og  fortsat er en reel 
mulighed for EGU-elever under FGU.

• Vi har arbejdet målrettet for politisk anerkendelse af 
realkompetencer opnået på højskoleophold.

NY VIDEN
• Vi har indsamlet generel statistik om elevsammen-

sætningen på højskolerne.
• Under forudsætning af ekstern finansiering har vi 

lavet en ny undersøgelse af effekten af et højskole-
ophold.

• Vi har undersøgt effekten af projekter i regi af Mang-
foldighedspuljen.

• Vi har iværksat en undersøgelse af uddannelsesinsti-
tutionernes nuværende regler om orlov mv. i relation 
til at kunne tage et pitstop på en højskole. Samtidig 
kortlægges højskolernes tilbud om pitstopforløb.

NYE MÅLGRUPPER - OG HVORDAN VI NÅR DEM
• Kampagnen ”Livet er ikke det samme uden høj-

skolerne” har medvirket til at øge kendskabet til 
højskolen over for nye målgrupper.

• Vi har udviklet oplysningsmateriale på hojskoler- 
ne.dk målrettet hhv. flygtninge og indvandrere.

• Vi har afholdt mindst 10 oplæg om højskolen over 
for andre specifikke målgrupper end STX.

• 50 HHX og HTX-klasser har arbejdet med cases om 
højskolen, som passer til deres fag, for at øge det 
gensidige vidensgrundlag.

• Vi har nedsat en følgegruppe af unge med etnisk mi-
noritetsbaggrund, som rådgiver foreningen ift. både 
samarbejde og kommunikation.

• I regi af satspuljeprojektet ”Intensive læringsforløb” 
har vi udviklet fag og læringsforløb inden for dansk, 
matematik og erhvervsfaglige fag.

• I et samarbejde mellem højskoler, virksomheder og 
kommuner har vi udviklet projektet ”Dannelse til 
arbejdsmarkedet” og i samarbejde med højskolerne 
udviklet nye erhvervsfaglige fag.

• Vi har etableret samarbejder med arbejdsgiverorga-
nisationer og faglige organisationer med henblik på 
at skabe rammer og muligheder for, at erhvervsak-
tive kan komme på højskole.

12
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• Vi har udbygget hjemmesiderne med information for 
og om grønlandske elever for at understøtte vejled-
ningen om, hvad en dansk folkehøjskole er og kan.

• Vi har samarbejdet med Studievalg Danmark om 
regionale kurser med fokus på studie- og erhvervs-
vejledning for vejledere på højskolerne.

• Vi har arbejdet for, at studerende i Danmark med 
udenlandsk baggrund har mulighed for et højskole-
ophold for at fremme de uformelle kompetencer, der 
kræver at indgå på det danske arbejdsmarked.

LØBENDE INDSATSER
• Vi har udvidet rådgivning og dialog med kommu-

nale vejledere, vejledere på ungdomsuddannelser, 
unge i målgruppen, forældre til unge i målgruppen 
m.fl.

• Foreningen indgår i referencepaneler inden for vej-
ledning, fx i CeFUs bestyrelse.

• Vi har udbudt efteruddannelseskurser og pædago-
giske dage for alle personalegrupper på højskolerne 
f.eks. i mentorskaber, psykisk førstehjælp og mang-
foldighedspædagogik.

• Højskolerne har markeret sig ved større events, fx 
Pride i København og Århus og på Folkemødet.

• Vi har opsøgt samarbejde med kommunernes vej-
ledningscentre og jobcentre med henblik på, at unge 
uden ungdomsuddannelse, der vil have gavn af et 
højskoleophold, visiteres til et sådant. Målet er, at 
10 kommuner ved udgangen af 2021 har vedtaget et 
budget til støtte af højskoleelevers egenbetaling.

• Vi har etableret samarbejder med kommunale unge-
enheder, så de opfatter og benytter højskoleophold 
som et givtigt alternativ, uagtet den enkelte unges 
forsørgelsesgrundlag.

• Vi har understøttet højskoler med rådgivning og 
vejledning i forhold til at takle muligheder og udfor-
dringer med en mere mangfoldig elevsammensæt-
ning.

13
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EN HØJSKOLE FOR FLERE Nadia Lise Dyhr-
berg Petersen har aldrig været skoletræt, men 
droppede ud af efterskole og gymnasium, fordi 
hun havde svært ved at finde ind i fællesska-
bet. Et højskoleophold har givet hende mod på 
at flytte hjemmefra og begynde på HF 

Fortalt til Malene Fenger-Grøndahl 

“HØJSKOLEN 
HAR GIVET MIG EN 
INDRE RO”
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Jeg er vokset op i Suldrup lidt syd for Aalborg. I fol-
keskolen klarede jeg mig fint. Men jeg var i tvivl om, 
hvilken uddannelsesvej jeg skulle vælge. I 8. klasse 
havde vi en uddannelsesvejleder på besøg, som fortalte 
om alle de forskellige muligheder, og jeg tænkte “hold 
da op, det er forvirrende”. Da jeg var helt lille drømte 
jeg lidt om at blive danser, for jeg har altid danset 
meget og har gået til dans i 12 år – både showdance, 
standard, hiphop og disco. Men da jeg gik ud af fol-
keskolen, vidste jeg ikke, hvad jeg ville. Mange af mine 
klassekammerater vidste heller ikke, hvad de ville, og 
de tog på gymnasiet, for så får man ligesom tre år mere 
til at finde ud af, hvad man vil.  

Jeg tog på efterskole, men droppede ud efter et halvt 
år, fordi det var svært for mig at overskue at være et 
sted med så mange mennesker. Jeg har svært ved helt 
at forklare det, men jeg kunne bare ikke overskue at 
være i sådan et stort fællesskab, hvor jeg ikke rigtig 
følte mig hjemme.

Jeg kom hjem og havde et halvt sabbatår, hvor jeg 
arbejdede i en brugs. Det var selvfølgelig frustrerende, 
at jeg var nødt til at tage hjem, og jeg tænkte, at nu 
måtte jeg komme videre. Så jeg begyndte på gymnasiet 
i Støvring, og det var egentlig meget okay, men igen 
var det svært for mig at vænne mig til et sted med så 
mange mennesker, jeg skulle forholde mig til. Det er jo 
tit sådan på skoler og uddannelsessteder, at der bliver 
dannet kliker, og man skal finde en gruppe, hvor man 
hører til, så man kan sige “det er denne her slags men-
neske, jeg er”. Men det havde jeg egentlig ikke lyst til, 
så jeg endte med ikke rigtig at være med nogen steder, 
men lidt alle steder. Efter et halvt år droppede jeg ud, 
og det føltes lidt som et nederlag. 

Min mor var heldigvis rigtig støttende og sagde, at vi 
nok skulle finde ud af noget. Jeg var til en masse sam-
taler med kommunens UU-vejleder, og på et tidspunkt 
sagde han, at kommunen kunne give tilskud til et høj-
skoleophold. Da han foreslog det, var min første tanke 
“åh nej, det bliver sikkert ligesom på efterskolen”. Men 
han fik mig overtalt til at tage ud på højskolen i et døgn 
for at få en fornemmelse af, hvordan det var, og det var 
bare megafedt. Det var i maj sidste år, og selv om alle 
eleverne havde været der siden januar og kendte hinan-
den rigtig godt, følte jeg mig virkelig velkommen. 

Det er nok det, som jeg er mest vild med på høj-
skolen: at man ligesom altid er velkommen.

Da jeg begyndte på højskolen i august sidste år, var 
jeg ret nervøs. De første måneder tænkte jeg hele tiden, 
at nu fik jeg nok snart det der mentale breakdown, som 
jeg fik på efterskolen og gymnasiet, så jeg ville være 
nødt til at tage hjem. Men det skete aldrig, og jeg har 
bare været megaglad for at være her. 

Jeg var heldig at få en roomie, jeg klikkede med, og 
vi har været gode til at støtte hinanden. Vi kan tale med 
hinanden om alt muligt, også det der er svært. Og hvis 
dem, man normalt hænger ud sammen med, ikke er 

der, kan man bare gå hen til nogle andre, og så bliver 
man budt velkommen. Det er det mindset, som alle på 
højskolen har. 

Lærerne er rigtig gode til at give os plads, hvis vi har 
en dårlig dag. Har man en skoddag, kan man få lov at 
gå ned på værelset et par timer og slappe af.

Første semester havde jeg musik og kunst, og på 
andet semester har jeg haft musik og sangskrivning. 
Nogle af de andre tager også matematik og dansk for at 
forberede sig på en ungdomsuddannelse, men det har 
jeg ikke gjort, for jeg har ikke været skoletræt eller haft 
svært ved fagene. Det har mere været det med at være 
sammen med mange mennesker, som har været svært. 
Tiden på højskolen har forandret mig. Allerede efter to 
måneder kunne min familie mærke, at jeg var blevet 
gladere og havde fået en indre ro. 

Jeg begynder på HF efter sommerferien, og jeg 
drømmer om at uddanne mig til revisor. Det er en 
tanke, jeg har haft et stykke tid, men jeg har været lidt 
bange for at formulere den for mig selv, for det kræver 
et højt snit, og jeg ville ikke lægge pres på mig selv.

Nu glæder mig bare til at flytte til Aalborg. Jeg har 
fået værelse på et kollegium, og jeg har en ide om, at 
der er lidt af den samme ånd på kollegiet som her på 
højskolen. Det kan forhåbentlig holde mig grounded, 
når jeg starter i skole. Jeg tror på, at jeg kommer til at 
føle mig hjemme. Det tør jeg tro på nu, fordi højskolen 
har givet mig en følelse af at høre til. n

”Da jeg begyndte 
på højskolen i au-
gust sidste år, var jeg 
ret nervøs. De første 
måneder tænkte jeg 
hele tiden, at nu fik 
jeg nok snart det der 
mentale breakdown, 
som jeg fik på efter-
skolen og gymnasiet.”
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Klima- og miljøkrisen – og senest Coronakrisen – sætter 
den kendte sociale, kulturelle og økonomiske orden un-
der pres. De unge protesterer under Fridays for Future 
og Extinction for Rebellion. Bevægelser, som også slår 
igennem i højskolemiljøet.

Højskolerne har i en del år arbejdet med bæredygtig 
dannelse. Hvad er dannelse i den antropocæne tids-
alder? Hvilke værktøjer skal de unge have med fra 
højskolen, så de fortsat bliver gode til at møde andre 
mennesker, men også ved, hvordan de skal opføre sig 
over for alt andet levende? Over for den natur, der 
deles åndedræt med? Og hvad betyder det for pæda-
gogikken og for det globale udsyn. Som altid drejer det 
sig om at gøre de unge livsduelige og handlekraftige.

I de kommende år vil vi blive endnu bedre til at 
formulere os om bæredygtig dannelse og i samarbejde 
med de enkelte højskoler udvikle og eksperimentere 
med konkrete eksempler på bæredygtig dannelse. 

Højskolerne har en unik mulighed for at bidrage til 
den generelle folkeoplysende indsats inden for klima 
og bæredygtighed. Vi vil tage vores del af ansvaret 
for, at den enorme samfundsmæssige indsats for at nå 
70 % målsætningen bliver folkeligt forankret. At folk 
føler sig inddraget og oplever, at de selv kan bidrage til 
løsningerne. 

Højskolerne kan være med til at vise, at aktivt 
medborgerskab og et stærkt civilsamfund kan blive en 
løftestang for en bæredygtig udvikling, gennem aktiv 
lokal, national og international deltagelse i udvikling 
af inddragende demokratiske løsninger på klima- og 
miljøkrisen. Vi kan understøtte, at det ikke kun bliver 
STEM (Science, Technology, Engineering og Math), som 
kommer til at dominere fremtiden, men at der bliver 
plads til det menneskelige, til hjertet og til følelserne. 

Handlingsplan 2020/21

POLITIK OG RAMMEBETINGELSER
• Vi vil arbejde på at komme til at spille en aktiv rolle 

i regeringens realisering af klimaloven, herunder 
bidrage til den folkelige forankring. FFD vil i det 
hele taget søge indflydelse på de fora, som beslutter 
fremtidens udvikling på bæredygtighedsområdet, 
herunder det private erhvervsliv.  

Særligt indsatsområde
Højskolerne og bæredygtighed  

NY VIDEN
•  Vi har søgt forsknings- og udviklingsmidler med 

fokus på bæredygtig dannelse. Målet kunne f.eks. 
være udvikling af et bæredygtighedscurriculum 
inden for bæredygtig dannelse, som stilles frit til 
rådighed for alle. Ligeledes forskningsartikler om 
bæredygtig dannelse. 

• I løbet af 2021 har vi afholdt en international konfe-
rence om bæredygtig dannelse. Det sker med ud-
gangspunkt i det veletablerede bæredygtighedsnet-
værk, som i øjeblikket tæller 28 højskoler. 

•  Vi har udviklet et visionspapir og en handlingsplan 
som indspark til fremtidig FFD-strategi i 2022.

KERNEN OG HVORDAN VI FORMIDLER DEN
•  Vi har udviklet en bred kommunikationsindsats – 

som dokumenterer de mange bæredygtighedstiltag 
(bl.a. støttet af folkeoplysningspuljen), som allerede 
er i gang på de danske højskoler. Og som kan blive 
til inspiration for andre. 

•  Vi har – i forbindelse med lanceringen af den nye 
højskolesangbog - haft et særligt fokus på natur og 
klima, herunder fået forfatterne til at fortælle om 
deres natursyn.

•  Vi har overvejet at lade højskolernes deltagelse på 
Folkemødet i 2021 dreje sig om klima og bæredyg-
tighed. 

AKTIVITETERNE OG HVORDAN VI FÅR DEM TIL 
AT FINDE STED
•  Alle højskoler – som ønsker det – vil inden udgangen 

af 2021 få besøg af en medarbejder for sekretariatets 
bæredygtighedsteam. 

•  FFD har søgt fondsmidler, som kan understøtte 
konkrete aktiviteter i lokalsamfundene. Målet kunne 
være 100 bæredygtighedsarrangementer rundt om i 
højskoledanmark i løbet af 2021.

•  Foreningen Skoleindkøb har haft et særligt fokus på 
bæredygtighed og sammen med FFD yde et aktivt 
bidrag til skolernes bæredygtighedsstrategi inden for 
indkøb.  

•  I foråret 2022 afholder vi en global klimafestival 
(Young Europe 2.0), hvor 20 højskoler fra hele verden 
går sammen om at arrangere en klimafestival i 
Danmark, for at fremvise og dele erfaringer med 
konkrete løsninger inden for bæredygtig omstilling.  
Det forudsætter, at der findes fondsmidler hertil.
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Det startede med en køkkenhave. En fin start, men de 
ville hele vejen rundt og have flere elementer ind. Med 
fokus på færdigheder, nysgerrighed og ikke mindst at 
turde tage ansvar. Og netop ansvar, blev vejen ind til 
det bæredygtige.

På Rødding Højskole underviser Kasper Hofer 
Østergaard i faget ”Selvforsyning for begyndere”. Et 
fag der bruger nysgerrigheden, legen og lysten til at se 
muligheder som de bærende elementer. Kasper er 32 
år, bor i Rødding sammen men sine kone og deres to 
børn – og en tredje er på vej. Han er uddannet medie-
designer på teknisk skole i Århus i 2011 og betegner sig 
selv som et menneske med mange interesser. Det tager 
han med i arbejdet som højskolelærer.

”Vi tager ikke fat i bæredygtighedsbegrebet og taler 
det ikke op. Ofte er det eleverne selv, der kommer frem 
til den konklusion, at hvis vi skal bibeholde vores liv 
på jorden, er vi også nødt til at passe på den. Men den 
kommer ikke fra mig. Den kommer af den nysgerrig-
hed, jeg opfordrer dem til have, og selv går forrest med. 
Hele konceptet i faget er, at vi skal lære sammen. Jeg 
er ikke verdensmester i noget, men kan lidt af meget 
og er ikke bange for at prøve mig frem. Det motiverer 
eleverne til selv at lege med tingene, og i den leg og de 
fejl, der opstår, bliver vi klogere. Ikke bare på hvordan, 
vi skal gøre det rigtigt næste gang, men i lige så høj 
grad på årsagerne bag - og vi får en dybere indsigt”.

VEJEN TIL AT GØRE DET SELV
Efter uddannelsen startede Kasper op som selvstændig 
og arbejdede med det i fem år og flyttede samtidig ind i 
et stort bofællesskab: Thoustrup Mark. ”Vi havde køk-
kenhave, dyr og værksteder. Alt skulle vedligeholdes af 
os selv, også selv om vi ikke var eksperter. At finde tro 
på, at man selv kan sætte et vindue i eller få majs til at 
gro, uden at have prøvet det før, gør noget ved en”.

Da Kasper blev spurgt, om han kunne have lyst til at 
vende hjem til den højskole, han selv havde gået på, var 
han ikke i tvivl. Og måske kunne design-baggrunden 
og erfaringer fra Toustrup Mark forenes.

”Den legende tilgang i faget kommer sikkert også fra 

”At erkende de mange 
processer bag en rulle-
pølse kan være mind-
blowing for et men-
neske, der aldrig har 
tænkt tanken.”

”VI MANGLER FØLING MED 
DET, DER OMGIVER OS.”
BÆREDYGTIGHED Kasper Hofer Søndergaard bringer erfa-
ringen fra et bofællesskab og sin uddannelse som medie-
designer med ind undervisningen i bæredygtighed.

Af Johannes Schønau, bæredygtighedskonsulent i FFD

designverdenen. Vi afprøver materialer, leger os frem 
og mærker, når noget føles rigtigt. Det er mere selv-
forsyning end bæredygtighed. Det er ikke bæredygtigt, 
hvis alle har egen køkkenhave. Men nysgerrigheden 
her bliver vejen til ny erkendelse. Når man erkender, 
at verden er holistisk, at elementerne går i ring, at træ 
bliver til produkt, der bliver til muld, der bliver til træ, 
så indser man også, at vi skal passe på det, vi har og 
ikke bryde leddene i kæden,” fortæller han.

”Vi mangler føling med det, der omgiver os. At 
erkende de mange processer bag en rullepølse kan være 
mindblowing for et menneske, der aldrig har tænkt tan-
ken,” siger Kasper. ”Vi hjælper eleverne med at finde 
ud af det, de ikke ved. Men vigtigst af alt: med at finde 
glæden i hverdagen. Og det er det, der for mig giver 
den største mening”. n

Kasper Hofer Søndergaard
32 år, underviser i bl.a. ”Selvforsyn-
ing for begyndere” på Rødding 
Højskole. Uddannet mediedesigner 
fra Tekniske Skole i Aarhus.
Bor i Rødding med sin kone og 
deres to børn
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Sidste års beskedne fald i årselevtallet har vist sig på 
ingen måde at være en tendens. Tværtimod er sidste 
års fald på godt 1%, der var første tilbagegang i mere 
end 10 år, nu afløst af en stigning i skoleåret 2018-19 
på 5,5% til i alt 5.844 årselever. Set over de sidste 10 år, 
har der været en samlet stigning på 20%. For de lange 
kurser er stigningen det sidste år på 5% til nu 4.840 
årselever, mens stigningen for ugekurser er på hele 9% 
til 736 årselever.

Antallet af højskoleelever under 25 år og uden en 
kompetencegivende uddannelse er stort set uændret, 
mens antallet af kommunalt finansierede elever fortsat 
falder og nu er nede på 41 årselever - altså væsentligt 
under 1%. Den såkaldte betalingslov har her sin 
kraftige virkning.

Det samlede regnskab for de ikke kombinerede skolers 
virksomhed i 2018 (som er det sidst kendte) viser 
fortsat et samlet overskud, om end det er faldet fra 
34 mio. kr. til 22 mio. kr., samtidig med at antallet af 
skoler med underskud er vokset fra 15 til 19 skoler. 
Ikke overraskende er det især de mindre skoler, 
der økonomisk har det vanskeligst. Det er fortsat 
foreningens anbefaling, at større overskud af hensyn til 
tilskuddets fastholdelse, bliver knyttet til kommende 
større investeringer og nødvendige forbedringer.

Antallet af højskoler vokser lige så langsomt. Der var 
i 2019 68 tilskudsudløsende skoler, og med de to nu 
godkendte nye seniorhøjskoler, den nye Højskolen 
Mors og Løgumkloster Højskoles tilbagevenden, 
samtidig med at én skole er lukket, kommer tallet op  
på 71 højskoler.

Sekretariatet har også i det forgange år haft mange 
henvendelser vedrørende oprettelse af højskoler, 
og hvis ikke oprettelseskravene var så omfattende, 
ville der uden tvivl være langt flere ansøgninger om 
godkendelse til tilskud. 

Rådgivning og administration
Beretning 2019/20

Generelt er der i rådgivningen mange henvendelser 
og spørgsmål vedrørende gældende lovgivning og 
højskolepraksis. Det gælder især ansættelsesvilkår og 
tolkning af kursusregler samt ikke mindst, når der 
er tale om nye love og regler, som det fx har været 
tilfældet med den nye persondataforordning og den 
nye ferielov. 

Rådgivningen her, ligesom på andre områder, indgår 
også som en væsentlig del i de kurser og møder, som 
lov- og økonomiudvalget er ansvarlig for. Arbejdet i 
udvalget har bl.a. haft fokus på: skolernes bygnings- 
og låneforhold, boligspørgsmålet, det teknisk- 
administrative personales ansættelsesforhold og en 
dialog om højskolernes it-løsninger. 

For Skoleindkøb har der i årets løb været mange 
aktiviteter og et stigende medlemstal.

I skrivende stund er al fokus i rådgivning og 
administration rettet mod konsekvenserne af den 
skolelukning, der den 11. marts blev pålagt de danske 
folkehøjskoler, og på arbejdet for at skabe rimelige 
eksistensmuligheder for skolerne i denne vanskelige og 
helt usædvanlige situation.

SE MERE/FØLG MED PÅ:
www.ffd.dk/administration
www.ffd.dk/nyhedstemaer/administration
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Handlingsplan 2020/21

POLITIK OG RAM-
MEBETINGELSER

RÅDGIVNING  

ANALYSE OG  
AFKLARING

SAMARBEJDE

INDKØB OG IT

Corona-krisen og de hjælpepakker, som denne har ført til, vil resultere i mange 
fortolkningsproblemer, som kan kræve afklaring i Ministeriet, evt. politisk. 

•  Fortsat udvikling af foreningens rådgivning til skoler og ansatte.
•  Følge og rådgive om væsentlige regelændringer.
•  Følger af Corona-krisen – herunder hjælpepakker mv. 

•  Analyser og rådgivning vedrørende ansættelsesforhold.
•  Arbejde for en styrkelse af skolernes bygningsmæssige forhold – herunder 
 forbedrede lånevilkår.
•  Undersøge muligheden for ændrede vilkår for tjenesteboliger, der både kan 
 forbedre skolernes muligheder og styrke de ansattes incitament til at bo på skolen.
•  Udvide de økonomiske analyser til højskolerne.
•  Et særligt fokus på regelsættet omkring muligheden for højskoleophold for særlige  
 ungdomsgrupper – herunder betalingsloven – med henblik på at skabe bedre 
 muligheder.
•  Et særligt fokus på konkurser: Hvordan undgår vi dem, og – hvis det sker 
 – hvordan sikrer vi, at kursister ikke mister deres egenbetaling.

•  Fortsætte det gode samarbejde med de frie skolers foreninger på relevante 
 områder, fx bygningsforhold.

•  Arbejde for at udvikle Skoleindkøb til gavn for skolernes indkøbsmuligheder.
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DER FINDES INGEN DÅRLIGE 
DAGE PÅ KONTORET

ADMINISTRATION Selv når tingene driller, får de sig et godt 
grin på kontoret på Nørgaards Højskole. I hvert fald når 
sekretær Mette Lysdal er med. Hun kan tale med alle, har 
en forkærlighed for koordinering og overblik og navigerer 
trygt mellem at fungere skiftevis som kontorassistent, men-
tor og kursusleder. Sådan er hun et tandhjul blandt mange i 
det store praktiske maskineri, der holder højskolen sikkert i 
gang.

Af Ditte-Marie Baungaard Christensen, kommunikationsmedarbejder i FFD. Foto: Morten Rygaard.
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”Nørgaards Højskole, det er Mette,” lyder den venlige 
stemme, når du ringer til højskolen tæt ved Bjerring-
bro og får fat i kontoret. Mette Lysdal er én af skolens 
sekretærer, som kan svare på alverdens praktiske 
spørgsmål om livet på og uden for højskolen. Samtidig 
holder hun fingeren på højskolens puls, når hun koor-
dinerer lokalefordeling, opdaterer programmer, booker 
udflugter og busser, sender programmer ud, tager sig 
af udlejninger, arrangerer korte kurser som kursus-
leder osv.

”Der er rigtig meget koordinering i huset på alle 
mulige planer og i forskellige dele af planlægningen. 
Men det er sjovt. Det er et puslespil, vi skal have til at 
gå op. Det er fedt at mærke den energi, der ligger i at få 
alle afdelinger til at arbejde sammen. Det kan jeg rigtig 
godt lide.”

Mette har været ansat på Nørgaards Højskole i otte 
år, hvor hun brugte de to første på at uddanne sig til 
kontorassistent på højskolens kontor. Inden da kørte 
hun tit forbi højskolen uden at tænke nærmere over, 
at den var der. Den dag hun ledte efter en voksenlære-
plads, foreslog en ven, at Mette bankede på højskolens 
dør.

”Jeg har egentlig arbejdet på kontor i mange år, haft 
butik og sådan noget, men har aldrig taget mig en kon-
toruddannelse. Og så søgte jeg forskellige steder som 
voksenelev, men det var ikke nemt, og der var flere, der 
syntes, jeg havde for meget erfaring. Men ikke her på 
Nørgaards. De kunne se fordelen i, at jeg kunne meget 
i forvejen.”

Heldigvis bliver man aldrig for gammel til at tage på 
højskole, mener Mette. Så selvom hun aldrig selv nåede 
at komme på højskole i sine unge dage og siden lidt har 
fortrudt, så går det nok.

”Det kommer ind under huden på én, men jeg ved 
ikke helt, hvordan jeg skal forklare det. Højskolelivet 
er jo lidt en livsstil. For mig er det i hvert fald ikke kun 
et arbejde, hvor jeg går hjem og ikke tænker mere over 
det. Jeg kan godt lide den grundlæggende tankegang, 
der er omkring højskolen, så den grundtvig-koldske 
tankegang er en meget stor del af min hverdag. Jeg kan 
også godt lide, at der er morgensamling hver dag og 
musik i huset.”

DØREN STÅR ALTID ÅBEN 
Døren til højskolens kontor, hvor Mette eller en af hen-
des kolleger i administrationen sidder klar til at tage 
imod både elever og kursister, står altid åben. De bliver 
spurgt om alt fra vaskekort til lægetider og andre prak-
tiske ting, og sådan får de en god relation til højskolens 
elever og kursister på kontoret.

”For nogen er det første gang, de er på højskole. Så 
kan vi mærke, de søger os mere. Vi kan da også mærke, 
at der indimellem er nogle elever, man næsten ikke 
får at se, og så er der nogle, der kommer mere. Det er 
meget forskelligt, om de har brug for vejledning og 
finder tryghed ved at vide, at de altid kan komme ind. 
Døren står altid åben ind til os.”

Kontakten til højskolens elever er en anden end den 

relation, som lærerne opbygger undervejs i et langt 
ophold med tæt daglig kontakt. Men det kan også 
have sin fordel at have plads ét fast sted på skolen og 
være en del af højskolens hverdag på en anden måde. 
Det oplevede Mette i foråret, da hun havde sin første 
mentorelev, efter at være blevet uddannet som mentor 
gennem FFD’s mentorordning. 

”Der er fin sammenhæng mellem at være mentor 
og sidde på kontoret. Der kan være en fordel i, at jeg 
ofte er på skolen, så mentoreleven altid kan komme 
forbi. Jeg er i hvert fald nem at komme til – de ved, 
hvor jeg er. Jeg er måske også en mere upartisk person 
for eleverne, fordi jeg ikke er en del af deres undervis-
ningshold.”

”Alle dage er gode dage,” svarer Mette prompte, når 
hun skal beskrive en god dag på kontoret. Når hun op-
lever udfordringer, så relaterer det sig næsten altid til 
IT. Og som Mette siger, så er der meget IT, når man ar-
bejder på kontor. Når teknikken driller, så finder Mette 
sparring blandt sekretærer på andre højskoler. Derfor 
har hun engageret sig i den gruppe, der i samarbejde 
med FFD arrangerer sekretærkurser for alle landets 
højskoler.

”Vi er nogle stykker, der bruger hinanden rigtig 
meget. Så skal vi ikke alle sammen opfinde den dybe 
tallerken hver gang. Jeg synes, det er godt, at vi er gode 
til at dele. Det er jo fedt, at vi også opfatter hinanden 
som kollegaer på tværs af højskolerne. Det, synes jeg, er 
rigtig rart.” n

Mette Lysdal
50 år, sekretær på Nørgaards 
Højskole. Navigerer trygt mellem at 
fungere skiftevis som kontorassi-
stent, mentor og kursusleder.
Bor i Bjerringbro i nærheden af 
højskolen med sine to børn.

“Det er et puslespil, vi 
skal have til at gå op. 
Det er fedt at mærke 
den energi, der ligger 
i at få alle afdelinger 
til at arbejde sam-
men.”
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Kommunikation
Beretning 2019/20

Kommunikationsafdelingen og kommunikationskon-
sulent Sune Bang har i efteråret 2019 haft fokus på at
inddrage højskolerne i forhold til en ny kommunika-
tions- og kampagneplatform. Resultatet blev en ny 
rammefortælling for højskolerne og budskabet: “Livet 
er ikke det samme uden højskolerne”, som altid skal 
knyttes til personlige fortællinger om, hvad man fik ud 
af sin højskoletid. Målet er, at vi øger kendskabet via 
personlige møder med vores mange ambassadører.

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

•  Kampagnen ”Find det du er god til” kørte i april og 
november med Barbara Moleko, Kristian Gintberg 
og Tina Müller.

•  Vi har haft oplæg på 30 ungdomsuddannelser i hele 
landet, overfor ca. 18.000 unge studerende, og vi har 
deltaget i fire messer.

•  Vi har afholdt AmbassadørTopmøde for 60 tidligere 
højskoleelever fra 25 forskellige højskoler, hvilket 
har udmøntet sig i tolv projektbeskrivelser knyttet til 
foreningens arbejde.

•  Vi har deltaget aktivt og styrket højskolernes synlig-
hed og omdømme via Folkemødet, Kulturmødet,

 Folkebevægelsen mod ensomhed (Danmark Spiser 
Sammen), Danmarks Fællessang, Copenhagen Pride, 
Ungdommens Folkemøde, Ungdomsøens åbning, 
Young Europe is Voting, Internationalt topmøde og 
fællessang på DR2.

•  Der har været massiv omtale af 175-års jubilæum 
med 50 vellykkede højskolearrangementer.

•  Der er produceret 11 nye bøger, Højskolens 10 bud, 
som omkredser højskolen og dens gerning. Dertil er

 der udkommet fem podcast om bøgerne.
•  Der er produceret Højskole Hacks fra tyve højskoler, 

hvor der gives en instruktion i noget, som alle kan
 bruge i hverdagen. Alle højskoler får tilbudt en film. 

Filmene har allerede øget trafikken til højskolernes 
YouTube-kanal betydeligt og dermed også til højsko-
lernes egne kanaler.

•  Foreningen har indsamlet og formidlet en lang 
række fortællinger om højskoleelever og højskole-
liv på højskolernes hjemmesider og sociale medier: 
Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Fortæl-
linger kombineres med link til den enkelte højskoles 
kanaler og søgning til højskolekurser.

•  I samarbejde med Politiken har vi forsøgsvis produ-
ceret to podcast med Daniel Rye og Gertrud Højlund 
i serien: Højskolen revisited. To nye er på vej. 

•  Ny liste over undervisningssamarbejder mellem 
højskoler og ungdomsuddannelser på hojskolerne.dk

•  Stand på BogForum og samtaler med forfattere til de 
10 bud og signering af Højskolesangbogen for børn ved 
illustrator Zarah Juul.

•  Højskolernes Dag blev afholdt på flere højskoler, 
og FFD videresendte ca. 800 kontaktoplysninger på 
potentielle elever/kursister.

3.3 mio. sidevisninger og 335.000 brugere på 
www.hojskolerne.dk

73.000 brugere på www.ffd.dk - en stigning på 17%

104.000 klik fra www.hojskolerne.dk til højskolernes 
egne hjemmesider

22.000 følgere og 238 opslag på Højskolernes 
Facebookside

8.700  følgere på Højskolesangbogens Facebookside
– en stigning på 93%

11.500 abonnenter på tre nyhedsbreve

1500 abonnenter har fået 20 FFD-nyt, der har skabt 
7300 klik til ffd.dk

2800 følgere, 80 opslag og 3000 likes på Instagram

1700 følgere og 108 tweet på Twitter

84.000 visninger på YouTube, 180% flere følgere

4 messer

30 studievalgsoplæg

75.000 langkursushæfter distribueret

50.000 kortkursuskataloger distribueret

620 railboards på landets togstationer

4 uger med spot i alle s-tog og arriva-tog/perroner 

SE MERE/FØLG MED PÅ:
WWW.FFD.DK/KOMMUNIKATION
WWW.FFD.DK/NYHEDSTEMAER/KOMMUNIKATION
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Handlingsplan 2020/21

POLITIK OG RAM-
MEBETINGELSER

REKRUTTERING

KENDSKAB OG 
OMDØMME

INTERESSEVARE-
TAGELSE

BRANCHE-
KOMMUNIKATION

Kommunikationsindsatsen skal understøtte, at højskolerne er synlige på den politiske 
dagsorden, ikke mindst i forhold til presserende og for højskolerne oplagte emner, 
herunder demokrati, bæredygtighed og folkeligt engagement. 

Målet er en stigning i antal årselever på 3% i 2020/21. 
• Vi har kørt en kampagne med “Livet er ikke det samme uden højskolerne” digitalt  
 og på udvalgte ungdomsuddannelser. Samtidig er der skabt en kommunikations- 
 platform for øget mobilisering. 
• Vi har afholdt mindst 40 højskoleoplæg overfor mindst 20.000 unge. 
• Vi har arbejdet med at optimere kursus- og højskolesøgningen, så endnu flere får en  
 henvisning fra hojskolerne.dk til højskolens hjemmesider.
• Vi udgiver Højskolekataloget i 50.000 eks. og handout om lange kurser i 80.000   
 eks., som distribueres til landets biblioteker, vejledere, uddannelser m.v.   
• Der videresendes mindst 1.000 kontakter på potentielle elever/kursister til 
 højskolerne ifm Højskolernes Dag, messer m.v.. 
• Vi understøtter og sætter rammen for højskolers medvirken på Ungdommens   
 Folkemøde på Hjul.

Målet er en øget kendskabsgrad på to procentpoint i den brede befolkning og med 
fem procentpoint blandt de unge i alderen 15-24 år.  
• Inden årets udgang er der produceret mindst 70 YouTube film i serien Højskole   
 Hacks.   
• Vi samarbejder om avistillæg med tre landsdækkende dagblade og udgiver podcast  
 i samarbejde med Politiken.   
• Den 12. november lanceres ny udgave af Højskolesangbogen og Sanghåndbogen 
 med stor mediedækning og fællessangarrangementer til følge. 
• 50 ambassadører deltager på topmødet og er efterfølgende aktive på fælles events   
 og indsatsområder.
• Der afvikles minimum to pop-up-højskole events for at udbrede kendskabet.  
• Vi deltager aktivt i udvalgte events som fx. Folkemødet og DGI’s landsstævne.

Målet er, at folkehøjskolerne og foreningen fortsat anses som en attraktiv og aner-
kendt samarbejdspartner, og at vi har politisk opbakning.
• Vi har belæg for og kommunikerer, at sårbare unge, som har været på højskole,   
 hjælpes videre i job og uddannelse. Og at tidligere højskoleelever har mindre risiko  
 for at falde fra en videregående uddannelse. 
• Vi deltager på Folkemødet i 2021 med folkekøkken, 700 højskolemennesker, 10   
 debatter, aktivitet på Ungdomshøjen, aktiv deltagelse i mindst tre eksterne debatter  
 og motivering af frivillige ift kommunikation og debat.
• Vi har aktivt være med til at skabe en dagsorden på bæredygtighedsområdet.

Målet er, at højskolerne anser foreningens kommunikationsstrategi for relevant og 
tidssvarende, og at der fortsat er opbakning til fælles kampagner af høj kvalitet. 
• Højskolerne har kendskab til den nye kampagne og tager den til sig i forhold til   
 egen kommunikation og mobilisering. 
• Der afholdes et kommunikationsseminar for højskolerne, og vi bakker op omkring   
 de regionale kommunikationsnetværksgrupper.  
• Kampagnevirksomhed har styrket bevægelsen, og flere højskolemennesker fortæller  
 om deres højskoleophold.
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»EN LIVS-
DEFINERENDE 
OPLEVELSE«
Fotografen fra Ser du Månen, Daniel har måttet tåle tortur 
på grund af sin metier. Men det var også en udfordring for 
den tidligere elite-idrætsudøver at få hul igennem på foto-
fronten. I en ny podcast fortæller Daniel Rye, hvordan han 
kæmpede sig til foto-flair, og hvordan det var med til at gøre 
hans højskoleophold til en livsdefinerende oplevelse.

Af Karoline Bruun og Emil Nørlund. Foto:  Eva-Theresa Jermiin Anker
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Daniel Rye står på sin gamle højskole, Grundtvigs 
Højskole, og fortæller levende om tilblivelsen af sin nye 
fotobog Mens vi venter, der beskriver klimaforandring-
erne gennem portrættet af en bondefamilie i Malawi.

Fotografen, der ellers er mest kendt for selv at være 
hovedperson i en bog, gemmer dog på andre kampe 
end den, der handler om at kapere at have været i fan-
genskab hos Islamisk Stat i Syrien. Selvom Daniel Rye 
i dag er tæt knyttet til sin gamle højskole, fortæller han 
i podcasten Højskolen Revisited, at det i starten hverken 
var let for ham at falde ind i fællesskabet eller at høste 
anerkendelse for de billeder, han tog på skolens foto-
forløb.

 
FRA GYMNASTIK TIL 
INTERNATIONAL POLITIK  
Da Daniel Rye ankom til højskolen, var han en hæder-
kronet elitegymnast inden for springdisciplinen Tumb-
ling. Men da en uforholdsmæssig stor del af hans liv 
havde udspillet sig på trampoliner og madrasser, var 
han i starten ikke klædt på til at indgå i de snakke, som 
de andre nye højskoleelever havde, hvor de vendte alt 
fra filosofi til nationale som internationale politiske 
anliggender.

“Jeg kom fra en lille idrætsbobbel, hvor vi alle sam-
men talte om de samme ting og sjældent om, hvad der 
foregik uden i verden eller på den danske politiske 
scene,” fortæller Daniel Rye, der blev temmelig over-
vældet af de mange forskellige mennesker, han mødte 
på højskolen.

 
MÅTTE GOOGLE HVAD DER 
BLEV TALT OM  
Da det ofte hændte, at Daniel Rye ikke kendte specifik-
ke ord, fænomener eller referencer, som de andre ele- 
ver bragte på banen i deres samtaler, agerede han i 
starten ofte “fluen på væggen”.

“Jeg brugte rigtig meget tid på bare at lytte til de 
mange snakke, der florerede rundt omkring. Og bagef-
ter gik jeg ind på mit værelse og googlede, hvad fanden 
det lige var, de snakkede om.”

Konkurrencemennesket Daniel Rye fandt det ikke let 
at være bagud på intellektuelle point, men han prøvede 
at anskue det som en udfordring, som han kunne tage 
ved lære af.

“Der var ingen tvivl om, at de første par måneder 
var enormt anstrengende for mig rent mentalt, men at 
jeg også kunne mærke, at det var en fantastisk sund 
ting, der var i gang.”

 
FOTOGRAFIET BLEV REDNING  
Når Daniel følte sig allermest på udebane, søgte han 
tilflugt i at fotografere, noget som han fik mere og mere 
tæft for som månederne gik.

“Når jeg blev allermest frustreret og følte, at jeg var 
det helt forkerte sted, så tog jeg mit kamera på skulde-
ren og tog ud og skød billeder af mennesker.”

Daniel portrætterede bl.a. en lokal mand med ét ben 
- fulgte hans hverdag nærgående. Og det var fotoserier 

som denne, der åbenbarede for Daniel Ryes fotolærere, at 
han indeholdt et upoleret fototalent med stort potentiale.

Og fotoforløbet på højskolen skulle vise sig at få en 
livsdefinerende betydning for Daniel Rye, som med 
tiden også fandt sig tilrette i højskolens fællesskab, 
fortæller han.

“Hele min grundkerne, hele min grundperson, æn-
drede sig i mødet med fotografiet og mødet med de her 
mennesker.”

Hvis du vil høre mere om Daniel Ryes møde med 
højskolen og vej fra elitesport til professionelt fotografi, 
så lyt til podcasten Højskolen Revisited, hvor han gen-
besøger Grundtvigs Højskole. n

Podcast-serie “Højskolen revisited”
Lyt på iTunes, Spreaker, Spotify eller Politikens Podcast App

Lyt også til Gertrud Højlund, som genbesøger Ry Højskole. 
I løbet af 2020 vil der komme yderligere to podcast i serien 
med Lea Korsgaard og Mads Langer.

“Jeg brugte rigtig 
meget tid på bare 
at lytte til de mange 
snakke, der florerede 
rundt omkring. Og 
bagefter gik jeg ind 
på mit værelse og 
googlede, hvad fan-
den det lige var, de 
snakkede om.”

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/daniel-rye-jeg-var-ofte-n%C3%B8dt-til-at-google-hvad-fanden/id1489597969?i=1000459293165&l=da
https://open.spotify.com/episode/7EHJBbO3zcdqVAevz9gVTp?si=q6IZ0-1oQo-CoOsNi-nAww
https://apps.apple.com/dk/app/politiken-podcast/id1013804218?l=da
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En højskole er et unikt fællesskab - og et eksamensfrit rum, hvor du møder lærere, som 

brænder for det samme som dig. Vælg mellem 250 fag – noget for enhver smag. 

www.hojskolerne.dk/hvadnu

MIN 
KARRIERE
VILLE
IKKE
VÆRE
DEN
SAMME
UDEN MIN
HØJSKOLELÆRER



27

Niveauer i brandingRammen
Højskolernes fortælling er ikke én fortælling. Det er 
tusindvis af fortællinger! Men én ting går alligevel igen. 
For stort set alle, som har været på højskole, siger, at 
det har haft en kæmpe betydning for deres liv. At det 
har været afgørende for, hvem de er - og hvad de er 
blevet til. Højskolerne er med til at forme os og åbne 
vores horisonter. De giver os tid til at fordybe os i det, 
som betyder allermest for os. De dygtiggør os – fagligt 
og menneskeligt – til at leve de liv, vi ønsker. Alle 
livets facetter kan rummes af et ophold på en højskole. 
Opholdet kan rumme den indre rejse og den personlige 
udvikling. Det rummer indsigten i andre mennesker og 
kulturer. Det er et ophold, som vil forme dig og præge 
dig og din omverden under dit ophold – og resten af dit 
liv. Højskolerne i Danmark har kort sagt en afgørende 
betydning for den enkelte person og for vores samfund.
Det er derfor vi siger: 

NY KAMPAGNE KORT FORTALT

HØJSKOLERNES GRUNDFORTÆLLING OG KAMPAGNEDESIGNMANUAL S. 6

KONKRET

GENEREL

DEN PERSONLIGE FORTÆLLING MED
BILLEDE AF “SOFIE OG TOBIAS”,

SOM MØDTES PÅ HØJSKOLE:
“SOFIE VILLE IKKE VÆRE DEN

SAMME UDEN TOBIAS”

DEN ENKELTE HØJSKOLES
VERSIONERING:

“LITTERATUR VILLE IKKE VÆRE
DET SAMME UDEN TESTRUP”

DEN STORE FORTÆLLING
(FFDs BRANDING):

“KREATIVITET VILLE IKKE VÆRE
DET SAMME UDEN NYE VINKLER”

NIVEAUER 
I BRANDING

Bestil materialer
ET GRATIS TILBUD TIL ALLE HØJSKOLER
Upload billeder, logo og tekst - og vi producerer 
gratis materiale til dig. Der kan bestilles animeret GIF, 
Facebook-cover og plakater på materiale.hojskolerne.dk 

Skab dit eget opslag
Hvilken forskel har højskolen gjort for dig? Eller 
hvilken forskel tænker du, at højskolerne gør for 
samfundet? Skriv din version af X VILLE IKKE VÆRE 
DET SAMMEN UDEN Y - og lav et opslag på de sociale 
medier, så vi står sammen om at udbrede kendskabet til 
højskolerne. livet.hojskolerne.dk  

Eksempel på plakat, som foreningens oplægsholdere hænger 
op på ungdomsuddannelser. 

Læs mere og hent kampagnemanual på ffd.dk/kampagne
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Udvikling
Beretning 2019/20

Udvikling
I jubilæumsåret har Udviklingsafdelingen haft fortsat 
fokus på, at udviklingsprojekter og indsatsområder 
ligger i direkte forlængelse af højskolernes historie, 
hverdag og praksis. Det er fortsat ambitionen, at alt ar-
bejde i foreningen er relevant og aktuelt for højskolerne 
og højskolernes ansatte. Dette kommer til udtryk 
gennem kurser, udgivelser og arrangementer for alle 
personalegrupper; gennem indsatsområder, hvor der 
bliver indgået samarbejder med eksterne partnere; og 
gennem puljeadministrationen, der danner rammen for 
udvikling af nye initiativer og tiltag.

Kurser
•  Det er afholdt Højskolepædagogisk Uddannelse 

(HPU), kursus i højskoleledelse, kursus for vice-
forstandere, sekretær- og forretningsførerkursus, 
kursus for nye forstandere, køkkenkursus, PRO-
kursus (pedeller, rengøring og oldfruer), bæredyg-
tighedsseminar, international dag, mentorkursus.

•  Foreningen har deltaget i og afholdt en række pæda-
gogiske dage på højskolerne med fokus på fx UBAK 
og indholdsplaner, mangfoldighed, internationale 
elever, mødekultur, vejledning og pædagogisk ud-
vikling.

•  Årets lærerkonference blev gennemført med 100 
deltagere.

•  Stor interesse for dialogmøderne for studievejledere 
i henholdsvis Jylland og på Sjælland med tilsammen 
over 170 tilmeldte - måtte udskydes pga. Corona.

Højskolens ansvar
Antallet af højskoler i BæredygtighedsNetværk er vok-
set markant. 22 skoler tilsluttede sig netværket, der nu 
har 29 medlemmer.

Arbejdet med en konkretisering af begrebet Bæredygtig 
Dannelse i et højskoleperspektiv er startet op og blev 
bl.a. behandlet på Højskolernes Bæredygtighedssemi-
nar #5 med deltagere fra 22 højskoler.

FFD har tilsluttet sig en national strategi for UBU, or-
ganiseret af RCE – Danmark. Samarbejdet med  

efterskolerne er udvidet, og højskolernes Bæredyg-
tighedsNetværk har været direkte inspiration for 
Danske Erhvervsskoler og Gymnasiers Bæredygtighed-
snetværk.

Højskolens pædagogik
Det er etableret et webunivers med fokus på UBAK og 
indholdsplaner.

Der er etableret et webunivers om hjemlighed med 
lovtekster, artikler og debatindlæg samt en del andet 
materiale, der kan anvendes på skolerne i forbindelse 
med afholdelse af interne pædagogiske dage med fokus 
på hjemlighed.

Vi anvender i stigende omfang relevante eksterne 
partnere i forhold til forsknings- og videnssamar-
bejde. Herunder som oplægsholdere på kurser, som 
skribenter i bogserien Højskolens 10 bud samt i forbin-
delse med forskellige underområder.

Nye målgrupper
I både 2019 og 2020 har vi afholdt Højskolernes Ambas-
sadørtopmøde. Ved seneste ambassadørtopmøde deltog 
over 60 tidligere og nuværende elever fra over 25 høj-
skoler. Eleverne deltager i og organiserer efterfølgende 
udadvendte aktiviteter målrettet nye målgrupper.

Vi har i 2019 søgt samarbejde med kommuner om 
højskolen som et givtigt og seriøst alternativ for unge, 
blandt andet ved afholdelse af oplæg og møder med en 
række kommunale ungeenheder. Der har været særlig 
fokus på højskolen som alternativ til FGU og højskolen 
som en del af EGU-sporet.

Projektet ”Intensive læringsforløb” på højskole er udvi-
det til også at omfatte lange kurser. Der har i 2019 været 
afholdt uddannelsesdage for lærere og højskoler, der 
deltager i projektet. Der har været afholdt lange kurser 
på tre højskoler. Den eksterne evaluator Center for  
Ungdomsforskning har påbegyndt følgeforskningen.
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Projektet ”Højskolen danner til arbejdsmarkedet” i sa-
marbejde med tre højskoler har udviklet højskoleforløb, 
der peger frem mod erhvervsfaglige job og uddannel-
ser, gennem blandt andet udvikling af erhvervsrettede 
fag på højskolen.

Internationalt
Der blev afholdt ”International Folk High School Sum-
mit” med 120 deltagere fra 28 lande. Det blev også 
startskuddet til et øget fokus på det globale netværk, 
som affødte et Facebook community med over 200 
medlemmer.

Der er udgivet et engelsksproget sanghæfte med 24 
sange, både oversættelser af danske folkesange og en-
gelske populærsange.

Bogserien Højskolens 10 bud – på en skole for livet er 
udkommet som dobbeltsproget (dansk/engelsk). Hver 
bog har fokus på en del af højskolernes kerne. Der er 
udgivet en ny udvidet engelsksproget folder Danish 
Folk High School.

Rigsfællesskabets højskolestipendium blev oprettet, så 
danske, færøske og grønlandske elever kan søge tilskud 
til ophold af minimum 12 ugers varighed på en folke-
højskole i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

I maj 2019 mødtes 200 unge fra 22 EU-lande på Ung-
domsøen for at dele deres drømme for Europas fremtid 
i anledning af Europa-Parlamentsvalget i projektet 
Young Europe is Voting. Talrige politikere, herunder

SE MERE/FØLG MED PÅ:
WWW.FFD.DK/HOEJSKOLEPAEDAGOGIK
WWW.FFD.DK/INDSATSOMRAADER
WWW.FFD.DK/FOLKEOPLYSNING
WWW.FFD.DK/NYHEDSTEMAER/PAEDAGOGIK-OG-UDVIKLING
WWW.FFD.DK/NYHEDSTEMAER/INTERNATIONALT

statsminister Lars Løkke Rasmussen og kommissær 
Margrethe Vestager, deltog, og med en samlet medie- 
reach på 45 millioner lykkedes det at styrke de unges 
stemme i den offentlige debat og at engagere og moti- 
vere unge og førstegangsvælgere til at stemme til EP-
valget.

Puljer
I 2019 har vi haft direkte kontakt med over 40 skoler, 
enten ved fyraftensmøder, hvor vi samler skolerne 
regionalt til information og vejledning om puljerne og 
skolernes bæredygtighedsnetværk, eller gennem besøg 
på nye skoler og de skoler, der ikke har søgt puljerne. 

Hjemmeside, hvor alle bevilligede projekter lægges op, 
er blevet forbedret. Gennem rådgivning og vejledning 
af skolerne arbejder vi løbende med at sætte skolerne i 
kontakt med hinanden, når de har projekter og ideer, 
der kan give gensidig inspiration.

Mange projekter har udviklet sig til længerevarende 
lokale projekter med samarbejde mellem lokale institu-
tioner, kommuner, foreninger ol. og har forankret sig 
som berigende tiltag i lokalområderne og på skolerne.
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MELLEM 
PSYKOLOG 
OG TRYLLE-
KUNSTNER

UDVIKLING Det har altid hand-
let om den kropslige forankring 
i verden gennem bevægelser. 
Nu danser og sanser Trine 
Sønderholm Larsen gennem 
kroppen med eleverne på Gym-
nastikhøjskolen i Ollerup, inden 
hjernen skal tage stilling.
Af Ditte-Marie Baungaard Christensen, kommunikations-
medarbejder i FFD. 
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”Da jeg startede i 00’erne, der handlede det stadig 
meget om mesterlære. Man skulle selv være vanvittig 
dygtig til bevægelse og virkelig føre flokken an. Så der 
er sket et lille skifte i hele dogmet her. Jeg synes, at det 
var vildt svært i starten, fordi jeg troede, jeg skulle være 
sådan et overmenneske, der hele tiden skulle vejlede 
dem i det gode valg, det sunde liv og de rigtige bevæ-
gelser.”

Trine Sønderholm Larsen underviser på 13. år i  
bevægelsesfag på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Fag 
hvor kroppen er omdrejningspunkt og giver eleverne 
lov til at være kroppe i verden sammen, så de bliver 
nysgerrige på verden og hinandens forskelligheder. 
Trine bor i en lærerbolig nær skolen med sin mand og 
tre børn, som hun tit inkluderer i livets gang på høj-
skolen. Som højskolelærer er Trine en ihærdig selv- 
kritikker, der samtidig prøver at gøre bevægelsesrum-
met til det mest usnobbede men fyldt med dannelse.

”Undervisning på højskolen handler først og frem-
mest om menneskelig relation og medmenneskelighed. 
Fordi jeg ikke bare skal stå og være en faglig tragt, der 
fylder benzin på mine elever, sender dem ud i verden 
og håber, de har forstået alt, hvad jeg har gjort. Men at 
jeg gennem mit liv, min erfaring og opvækst kan være 
en spejling til det at være et menneske i verden.”

Den pensumfri og frisatte lærerfunktion på højsko-
len, mener Trine, tvinger højskolelæreren til at skabe 
sit eget materiale, men også at stoppe op, når det er 
nødvendigt. Der er noget andet på spil i - og med - den 
gruppe, højskolen har med at gøre. Derfor er det også et 
håndværk at være højskolelærer.

”Det, der gør højskolelærerlivet helt særligt, er evnen 
til at kunne træde ud af det, man ellers ville lære, fordi 
der sker noget i øjeblikket gennem rum, relation og 
følelser; det medmenneskelige sammenspil. Jeg kalder 
det selv det fænomenologiske rum; det der med at man 
går ind, og så kan jeg godt have mine planer om alt 
det, jeg synes, de skal lære, men jeg bliver også nødt til 
at læne mig tilbage i det, de sender eller giver. Det er 
et håndværk ligesom en kiropraktor; du er ikke bare 
dygtig, når du er færdiguddannet. Du skal have haft 
det i fingrene, den der krop og de der knæk.”

OPGØR MED MESTERLÆRE OG 
NUL-FEJLS-KULTUR
Trine karakteriserer det at være højskolelærer som 
en blanding af en psykolog og en tryllekunstner, der 
har sin faglige fundering i noget materiale, som man 
brænder for og tror på. ”Men hele tiden med øje for 
næste zone for læring hos eleverne, for ellers bliver jeg 
jo bare sådan en, som står og performer selv. Det lærer 
man bare ikke en skid af at stå og se på.” Selv har Trine 
en fortid som eliteholdsinstruktør, men hun har på 
højskolen forsøgt at gøre op med præstationspres og 
mesterlære inden for gymnastikken.

Elevernes forventning på Ollerup er derimod en an-
den. Når de starter, er manges præferencer for en god 
time et sveddryppende træningslokale, hvor muskler 
og krop skal syre bagefter, men timen er helt tom for 

læring. Trine insisterer i stedet på at skabe laboratorier 
for læring og medmenneskelighed gennem bevægelser.

”Eleverne tror, at det at gå på Gymnastikhøjskolen 
i Ollerup er et træningsrum. Vi prøver hele tiden at 
vise dem, at det er et læringsrum og små laboratorier, 
hvor vi går ind og afprøver ting, som vi ellers ikke ville 
komme ud for i den omkringliggende verden.”

Det reagerer eleverne selvfølgelig på. Nogle dage 
løber de med og bliver energiske og kreative medska-
bere. Andre gange gør de modstand. Men modstand er 
brænde på bålet for Trine, og det sætter yderligere skub 
i hendes selvrefleksion, som altid går i gang i det øje- 
blik, timen er ovre, og hun begynder at evaluere. Et 
træk, som hun mener i høj grad kendetegner højskole-
lærere over hele landet.

”Vi er nok vores egne største kritikkere som høj- 
skolelærere, fordi vi skaber alt vores materiale selv ud 
fra det, vi er personligt engagerede i. Det har så meget 
saft og kraft, eventyr og magi i sig. Men man går aldrig 
fra en undervisning uden allerede at være i gang med 
at evaluere på det, der lige er sket.” 

”Når jeg går ind i et rum, 
tænker jeg tit: Nu kaster 
jeg mig ud i det, og hvis 
jeg så fejler, så får jeg bare 
en større hjerne og har 
lært mere om mig selv og 
de andre.”

Men Trine tager som alle andre i livet indimellem 
også fejl og vurderer forkert. Det forsøger hun både 
selv at lære af og give videre til højskolens elever; det 
at lære at turde og fejle. Noget, hun mener, er en del af 
den vigtigste dannelse, de kan give til de nuværende 
elever, som er opvokset i en nul-fejls-kultur. Her kom-
mer gentagelsens didaktik ind i billedet.

”Gentagelsens didaktik er nok det vigtigste metode-
greb, jeg kan bruge i læringsrummet for den del af ung-
dommen, vi har lige nu. Men det er det jo også over for 
mig selv. At turde gentage noget af min undervisning - 
også noget af det, som ikke er gået så godt. Gentage det 
med nogle ændringer, men uden at gøre det hele om.”

”Når jeg går ind i et rum, tænker jeg tit: Nu kaster 
jeg mig ud i det, og hvis jeg så fejler, så får jeg bare en 
større hjerne og har lært mere om mig selv og de andre. 
I en nul-fejls-kultur er det måske den vigtigste dannel-
se, vi kan give dem og hinanden. Fordi den læring, der 
sker i det øjeblik, er så meget mere værd, end hvis man 
kun gør det rigtige hele tiden.” n
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Udvikling
Handlingsplan 2020/21

POLITIK OG RAM-
MEBETINGELSER

HØJSKOLENS 
PÆDAGOGIK

HØJSKOLEN OG 
DEN FOKELIGE 
OPLYSNING

EN FOLKEHØJ-
SKOLE I VERDEN

Udviklingsaktiviteterne skal understøtte højskolerne som indholdsmæssige bidrags-
ydere i adresseringen af de samfundsudfordringer, vi står over for lokalt, nationalt og 
globalt – og som ligger i naturlig forlængelse af højskolens pædagogik, tradition og 
institutionelle ramme.

•  Vi har tilbudt udvikling og formidling på baggrund af det indsamlede materiale 
om emnet for at styrke diskussionen om hjemlighed i bevægelsen generelt og på de 
enkelte folkehøjskoler.

•  Vi har fortsat arbejdet med den højskolepædagogiske kerne på baggrund af nuvæ-
rende og tidligere indsatser, der retter sig mod både højskoler og eksterne samar-
bejdspartnere.

•  Vi er indgået i den brede, folkelige debat om især skole- og dannelsesorienterede 
emner via strategiske samarbejder med en række andre relevante institutioner.

•  Vi har udviklet og afholdt halvårlige seminarer i samarbejde med højskolepædago-
gisk udvalg for at inddrage højskolerne i udviklingen af den højskolepædagogiske 
kerne.

•  Den brede indsats på vejledningsområdet er blevet styrket gennem udvikling af nye 
kurser, netværksdannelse og nye samarbejder. 

•  Vi har nedsat en referencegruppe bestående af vejledere fra forskellige højskoler for 
at bringe vejledningsindsatsen tættere på skolernes praksis. Gennem møder og an-
dre former for sparring vil vi være med til at sikre, at kurser, materialer mm. bliver 
vedkommende for højskolerne.

•  Under forudsætning af ekstern fnansiering har vi igangsat et større udviklings-
projekt, ”Dannelse i det 21. århundrede”, der skal styrke højskolernes position i 
samfundslivet generelt.

•  Gennem skolebesøg, fyraftensmøder, projektbesøg og rådgivning har vi fastholdt 
og udvidet relevansen af og kendskabet til FFD’s puljemidler. Målet er at øge antal-
let af nye skoler, der søger puljerne og støtte skolerne i gode ansøgninger, projekt-
afviklinger og afrapporteringer.

•  Gennem opsøgende arbejde har vi inspireret til samarbejde med nye samarbejds-
partnere, f.eks. øvrige folkeoplysningsinstitutioner, private erhverv o.l. for at øge 
det lokale kendskab til højskolerne og puljernes muligheder. Målet er fem nye 
skoler og fem nye samarbejdspartnere pr. pulje.

•  Vi har afholdt to workshops om ansøgning og afrapportering for at støtte skolerne i 
deres arbejde med puljerne. 

•  Vi indgår fortsat aktivt i det fælles projekt Frirummet for at bidrage til forbedring af 
den politiske kultur og den offentlige samtale.

•  Som opfølgning på efterårets International Summit har vi afsøgt mulighederne 
for at fortsætte udviklingen med at etablere en egentlig global højskolebevægelse 
med forskellige aktiviteter, der som sit udgangspunkt har understøttelsen af de-
mokratiske initiativer, både lokalt og nationalt.

•  Vi har et stærkt fokus på Europa og EU, og FFD vil via Europa-Nævnsmidlerne  
fortsat udvikle og administrere faglige tilbud inden for vidensoplæg og debatter.
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Højskolebladet
Beretning 2019/20

I 2019/20 har Højskolebladet haft fokus på  
jubilæumsåret – det vil sige et redaktionelt fokus på 
højskolens rolle, historisk og aktuelt. Blandt andet 
under inddragelse af en række nye skribenter, der også 
har været repræsenteret i bogserien Højskolens 10 bud. 
Desuden produktion af en række Podcasts: Morgen-
samlinger med det formål at lave digital højskole.

Vi vil fremhæve følgende indsatser:
•  Inddragelse af nye skribenter fra højskoleverdenen, 

der ikke har tidligere har været præsenteret på skrift 
i højskolesammenhænge.

•  Skabt yderligere øget læsertal på bladets hjemme-
side og social medieplatforme.

•  Produktion af fem podcasts – ”Morgensamlinger” – 
med fem højskolefolk, nyindspillede højskolesange 
og elevmedvirken, der er blevet distribueret i samar-
bejde med Kristeligt Dagblad.

•  Afstemt fokus på tekst frem for lyd og video.
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Tegn et årsabonnement til dig selv eller giv det til én, der sætter 
pris på samtalen om dannelse og livsoplysning i højskolen og omegn. 

8 numre: 499,-  (Studerende 299,-)
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FRIRUMMET
Frirummet vil styrke den offentlige samtale

Af Marlene Borst Hansen, projektleder for Frirummet

Foto: Jonas Ahm
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Der er globale tendenser til, at frihedsrettigheder og 
retsstatsprincipper sættes under pres af letkøbte og 
populistiske løsninger. Det skaber polarisering, og i 
flere lande sætter unge nu spørgsmålstegn ved demo-
kratiet som styreform.

Den offentlige samtale er rygraden i demokratiet, og 
alarmklokkerne ringer, når tilliden til den samtale for-
svinder. Vi står i en brydningstid, som kræver, at vi tør 
tage livtag med de signaler, der på sigt kan udfordre 
det danske demokrati, som er båret af tillid og sam-
menhængskraft. 

Mødet med det modsatrettede kan være selve  
nøglen til at nedbryde fordomme og dermed undgå de 
polariseringstendenser, som spreder sig i og uden for 
Danmark. Derfor er det afgørende, at den offentlige 
samtale netop udvider vores perspektiver frem for at 
indsnævre debatten. 

I året, der er gået, har vi i Frirummet fortsat arbejdet 
med at forbedre den offentlige samtale. Med vores tre 
kernebegreber som bærende elementer (Det lokale, 
Mødet og Uenighed) har vi udviklet Frirumsdebatten. 
I Frirumsdebatten kan borgerne opleve, at politiske 
debatter kan give dem nuancerede perspektiver på 
konfliktfyldte problemstillinger. Perspektiver som gør 
os klogere og bedre i stand til at danne vores egne 
meninger.

Idet et af Frirummets kernebegreber er mødet – 
forstået som det fysiske møde – stoppede de fleste af 
vores aktiviteter under corona-nedlukningen. Men i 
samarbejde med bl.a. Krogerup Højskoles elever lavede 
vi en online-debat om kongehuset, og vi udviklede en 
helt ny podcast-serie.

FRI FORUNDRING
I podcastserien Fri Forundring er visionen at lære 
vores folkevalgte politikere lidt nærmere at kende. Vi 
ønsker at skabe en ramme for en samtale, hvor vi bliver 
klogere på, hvilke værdier og hvilket fundament, de 
bygger deres politiske virke på. Vi inviterer dem derfor 
til samtaler om temaer, som vi ikke så tit hører dem 
forholde sig til.

Temaer som tvivl, håb og uenighed.
Vi beder dem om at forholde sig til temaet som 

det menneske, de hver især er, men selvfølgelig også 
i et samfundsperspektiv, da de jo er vores - folkets - 

repræsentanter.
Vi har udviklet refleksionsspørgsmål/arbejdsspørgsmål 
særligt rettet mod højskoleelever til de enkelte podcasts. 
Du kan finde både podcasts og spørgsmål på Frirummet 
hjemmeside: frirummet.org

BOGEN OM FRIRUMSDEBATTEN
Frirummet og Frirumsdebatten er blevet kendt i brede 
dele af Danmark, og vi oplever stor efterspørgsel efter 
såvel debatformatet som vores pædagogiske arbejde.

Vi er blevet kontaktet af forfatter og journalist  
Cathrine Gyldensted, som, efter at have hørt Lisbeth 
Trinskjær fortælle om Frirummet, ønskede at skrive 
en bog om Frirumsdebatten. Formålet med bogen er at 
øge kendskabet til debatformen og bringe den i spil på 
videregående uddannelsesinstitutioner. Bogen udkom-
mer november 2020.

”Jeg kan huske, at jeg står 
med en fornemmelse af at tabe 
underkæben en smule. Jeg er 
vant til, at mange er enige om 
problemet, men meget uvant 
med, at nogen faktisk handler 
og gør noget ved det. Jeg kan 
huske, at jeg tænker, at det 
vil være interessant nyt for 
mine journalistkolleger. At der 
findes et nyt effektivt debat-
format, som faktisk tilbyder 
en anden samtale. Jeg spørger 
for åben mikrofon, om ikke 
vi kunne finde ud af at skrive 
en bog om dette nye debatfor-
mat.”
Uddrag fra bogen

FRIRUMMET
WWW.FRIRUMMET.ORG
13 Debatpilotuddannelser.
210 uddannede Debatpiloter.
33 højskoler har en uddannet pilot.
Mere end 100 Frirumsdebatter har været afholdt.
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Antal personer på korte og lange kurser 2006 til 2019
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HOVEDAKTIVITET
Foreningens formål er at arbejde for folkehøjskolens ide 
og skabe gode og frie vilkår for skoleformens udvik-
ling. 
 
Derfor skal foreningen: 
  
1. repræsentere skoleformen i forhandlinger med myn-

digheder og organisationer, 
2. sikre løbende information og debat om folkehøjsko-

lens placering i kultur- og samfundslivet i den ud-
dannelsespolitiske debat samt styrke tilhørsforholdet 
til folkehøjskolen for højskoleinteresserede, 

3. yde service til højskolerne i deres økonomiske og 
administrative arbejde og til de personlige medlem-
mer 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 2019 været præget af god 
aktivitet med vægt på både foreningens basisaktiiteter 
i form af rådgivning af skolerne, politisk arbejde, 
informations- og markedsføring, højskolesangbogen, 
kursusaktiviteter og på den række af eksterne finan-
sierede projekter, som foreningen står for – og som den 
samarbejder med andre om. Bestyrelsen har løbende 
fulgt udviklingen og taget stilling til merudgifter.

Regnskabet for 2019 er præget af flere ekstraordinære 
udgifter og viser et i runde tal negativt resultat på 1,0 
mio. kr. mod et vedtaget budget i balance. Der er mer-
indtægter i forhold til det budgetterede på ca. 0,9 mio. 
kr., men merudgifter på ca. 1,9 mio. kr. Foreningens 
egenkapital er derfor faldet til 5,7 mio. kr. 

Det er fortsat et solidt grundlag for foreningens virke, 
og afsættet for at klare det ekstraordinære likviditets-
behov, der vil komme omkring udgivelsen af 19. 
udgave af Højskolesangbogen, den erhvervede ret 
som eneforhandler af Melodibogen, samt afsættelse af 
et ekstraordinært tilskud til kampagne med den nye 
markedsføringsprofil, er solidt. 

Bag årets resultat ligger bl.a., at der i 2019 på ind-
tægtssiden har været en stigning i kontingentindtæg-
terne som følge af flere årselever og nye skoler. Der 

Regnskab 2019
Ledelsens beretning

er desuden en pæn indtægt på forlaget. 18. udgave af 
Højskolesangbogen, som har solgt 22.504 eksemplarer, 
og Højskolesangbogen for børn sælger også fortsat 
pænt med 4.249 eksemplarer. I denne forbindelse skal 
bemærkes, at der er afholdt 0,4 mio. kr. til Sangbogsud-
valget til 19. udgave i regi af forlaget. Der har under 
forlaget været afholdt udgifter til arbejdet med den nye 
udgave af sangbogen på 0,4 mio. kr. Der har derudover 
været andre væsentlige udgifter til denne opgave, men 
de er afholdt af fondsdonationer.

På indtægtssiden har foreningens værdipapirer også 
bidraget til den pæne side, idet værdien er steget med 
godt 300.000 kr.
 
Merudgifterne i forhold til det i 2018 vedtagne budget 
dækker over ekstra udgifter til bestyrelsens frikøb, rek-
ruttering af ny generalsekretær, fratrædelsesaftale, lidt 
øgede administrationsudgifter, udvidelse af lejemål, 
it-udgifter og udskiftning af nedslidt inventar, ligesom 
der har måttet foretages en række arbejdsmiljømæssige 
ændringer, der primært hænger sammen med, at det er 
et gammelt hus, sekretariatet holder til i.
  
Desuden er der – i forhold til det på årsmødet 2018 
vedtagne budget - øgede udgifter på kommunikations-
området, som er anvendt til udvikling af nyt kampag-
nebudskab, ligesom Folkemødet bliver dyrere år for år.   

Højskolebladet har i 2019 udgivet otte trykte numre i et 
oplag på 2.300 eksemplarer, der er blevet distribueret 
til abonnenter – fordelt på cirka 1.400 institutions-
abonnenter og cirka 500 personlige abonnenter. Øvrige 
frieksemplarer er sendt til presse og interessenter. 
  
Foreningen har fra Socialstyrelsen i 2019 modtaget 
satspuljemidler til projekt ”Intensive Læringsforløb” på 
2,0 mio. kr. Der har været god kontakt til styrelsen om-
kring projektet, hvilket blandt andet har ført til mindre 
justeringer, blandt andet en udvidelse af målgruppen. I 
2019 har der været afholdt tre lange intensive lærings-
kursusforløb, været efteruddannelse af lærere, været 
erfaringsudvekslingsmøder, samt været en del opsø-
gende arbejde med kontakt til diverse organisationer  
og myndigheder. 

FFD har i 2019 modtaget et øremærket driftstilskud 
fra Kulturministeriet på 5,9 mio. kr. til rådgivning 
vedrørende internationale højskoleforhold, skolernes 
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vejledning af elever, støtte til folkeoplysende aktiviteter, 
kursus for nye forstandere, Ph.d.-forskning, juridisk 
rådgivning og udviklingsprojekter. På det internatio-
nale område har der i årets løb været oplæg fra folk fra 
det meste af verden, været nordisk samarbejde og på 
det internationale område har særligt den stort an-
lagte internationale højskolekonference fyldt i billedet. 
Foreningen har ydet juridisk vejledning til skolerne 
vedrørende løn- og arbejdstid, kursusregler mv., og 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 mod-
taget eksternt tilskud til.  
  
Aktiviteter finansieret af Kulturministeriet:  

• En samlet Udviklingspulje for Folkehøjskoler på 3,2 
mio. kr., der fordeles til Folkeoplysende Aktiviteter 
til lokale højskoleprojekter rundt om i landet, Skole-
initierende Forsøgs- og udviklingsprojekter, også 
kaldet skolepuljen, der fordeles til pædagogisk ud-
viklingsarbejde, Orlov med fri vikar som kan søges 
til forstanderes og læreres orlov og Efteruddannelse 
efter § 28, der benyttes til afholdelse af kurser, kon-

ferencer og netværk.
• Tilskud til vikarudgifter på folkehøjskolerne på 1,2 

mio. kr., der bruges til vikardækning på skolerne i 
forbindelse med bl.a. efteruddannelse.

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

• Tilskud til integrationsindsatser på højskoleområdet 
på 3,2 mio. kr. (mangfoldighedspulje).

• Højskolernes bæredygtighedsindsats “Bæredygtig 
verden” med 0,4 mio. kr. fra tidligere år.

• Naturfagligt udviklingsprojekt med 0,4 mio. kr. fra 
tidligere år.

• Folkehøjskolerne jubilæum på 1,8 mio. kr.

Herudover er der eksternt finansierede projekter:

• Projekt Frirummet med 6,6 mio. kr. finansieret af 
TrygFonden til 2019-2020.

• Projektet Syng, spis og snak, der er finansieret af 
Nordea-fonden med 2,5 mio. kr. og 1,1 mio. kr. af 

 øvrige pulje-/fondsmidler frem til medio 2019.
• Arbejdet med en nye udgave af Højskolesangbogen, 

der er finansieret af Augustinus Fonden og Louis-
Hansen Fond til delprojekter med i alt 0,9 mio. kr. fra 
tidligere år.

• Europaaktiviteter, finansieret af Europanævnet med 
1,2 mio. kr. fra 2018 – 2020.

• Projekt Det Levende Ord med 0,5 mio. kr. fra bl.a. 
Dansk Folkeoplysnings Samråd fra tidligere år.

• Young Europe is Voting fra Europa-Parlamentet på 
1,1 mio. kr.
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14 
 

Resultatopgørelse og balance for 1. januar – 31. december 2019 

 

 

  

RESULTATOPGØRELSE

Note
Regnskab

2019
Regnskab

2018

Budget 2019
(ej omfattet af 

revision)

Pct. realiseret i 
forhold til 

budget
Kontingent 12.068.952 11.518.180 11.647.500 104

1 Driftstilskud Slots- og kulturstyrelsen 5.864.769 5.000.000 0
2 Driftstilskud Socialstyrelsen 1.215.795 1.078.564 0

Administrationsbidrag fra projekter 615.211 669.881 0
Ekstern driftsstøtte mv. 0 0 6.706.833
Renter og kursreguleringer 330.225 -98.762 125.000 264
Forlagsvirksomhed 1.782.846 2.186.788 1.200.000 149
Andre indtægter 92.900 34.569 250.000 37
INDTÆGTER I ALT 21.970.698 20.389.219 19.929.333 110

Foreningsarrangementer 218.491 156.895 100.000 218
Bestyrelsesudgifter 1.572.022 1.020.099 1.172.800 134
Administration 1.409.899 1.345.713 1.160.000 122
Lokaleudgifter 2.252.637 1.710.380 1.340.000 168
Personaleudgifter Basis 5.152.860 3.367.328 5.024.695 103
Kommunikation 5.201.180 4.971.162 4.608.806 113
Rådgivning 1.833.979 1.514.955 1.425.264 129
Udvikling 3.693.114 3.999.862 4.250.768 87
Jubilæumsaktiviteter 0 0 300.000 0

2 Intensive læringsforløb Socialstyrelsen 1.215.795 1.078.564 0
Højskolebladet 442.534 486.528 547.000 81
UDGIFTER I ALT 22.992.511 19.651.486 19.929.333 115

RESULTAT -1.021.813 737.734 0

REGNSKAB 2018 OG 2019

11 
 

Ledelsens beretning 
 
 Arbejdet med en nye udgave af Højskolesangbogen, der er finansieret af Augustinus Fonden og 

Louis-Hansen Fond til delprojekter med i alt 0,9 mio. kr. fra tidligere år. 
 Europaaktiviteter, finansieret af Europanævnet med 1,2 mio. kr. fra 2018 – 2020. 
 Projekt Det Levende Ord med 0,5 mio. kr. fra bl.a. Dansk Folkeoplysnings Samråd fra tidligere år. 
 Young Europe is Voting fra Europa-Parlamentet på 1,1 mio. kr. 

 
 
Nøgletal 
 

  
 

Egenkapital 
 

 
 
 

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

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
149 136 148 163 143 146 139 133 136 129
33 27 33 39 30 32 28 25 27 20
2,7 -7,1 1,7 4,3 -4,4 3,3 1,8 -5,1 3,6 -4,7

* Overskudsgrad er årets resultat divideret med indtægter x 100
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15 
 

  

  
 

  

BALANCE

Note AKTIVER
Regnskab

2019
Regnskab

2018
Varebeholdninger 1.924.577 1.327.056
Midler fra bevillingshavere 11.041.889 7.356.216
Debitorer 623.100 1.441.370
Øvrige tilgodehavender 691.564 461.543
Likvider og værdipapirer 13.861.786 14.770.554
AKTIVER I ALT 28.142.916 25.356.738

PASSIVER

Egenkapital 1. januar 6.747.325 6.009.592
Periodens resultat -1.021.813 737.734
Egenkapital ultimo 5.725.512 6.747.325

Langfristet gæld
Indefrosne feriepengeforpligtelse 629.145 0
Langfristet gæld i alt 629.145 0

Kortfristet gæld
Skyldig moms 174.994 392.819
Skyldig løn og feriepengeforpligtigelse 3.592.792 3.261.738
Skyldige honorarer sangbog 1.302.206 986.151
Anden gæld og forudbetalinger 864.278 965.326

3 Igangværende projekter 15.853.991 13.003.379
Kortfristet gæld i alt 21.788.260 18.609.413

Gældsforpligtelser i alt 22.417.404 18.609.413
PASSIVER I ALT 28.142.916 25.356.738

BALANCE
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Forslag til budget 2021

 Regnskab 2019 Budget 2020 Budgetforslag 2021

Kontingent 12.068.952 11.855.000 12.646.000
Driftstilskud Slots- og kulturstyrelsen 5.864.769  5.954.000
Administrationsbidrag fra projekter 615.211  512.000
Ekstern driftsstøtte mv.  7.565.000 0
Renter og kursreguleringer 330.225 125.000 0
Forlagsvirksomhed 1.782.846 425.000 2.843.000
Andre indtægter 92.900 0 10.000
_____________________________________________________________________________________________________ __     

I ALT 20.754.903 19.970.000 21.964.000
   

   
Foreningsarrangementer 218.491 100.000 235.000
Bestyrelsesudgifter 1.572.022 1.190.000 1.300.000
Administration 1.409.899 1.160.000 1.322.000
Lokaleudgifter 2.252.637 1.600.000 1.506.000
Personaleudgifter Basis 5.152.860 3.700.000 4.655.000
Kommunikation 5.201.180 5.180.000 5.213.000
Rådgivning 1.833.979 2.400.000 2.548.000
Udvikling 3.693.114 5.590.000 4.768.000
Højskolebladet 442.534 550.000 416.000
_______________________________________________________________________________________________________

 21.776.716 21.470.000 21.964.000
   
RESULTAT -1.021.813 -1.500.000 0

Skolekontingent foreslås til 2.095 kr. pr. årselev - ingen stigning.

Medlemskontingent foreslås til 200 kr. pr. medlem - ingen stigning. 
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FFD’S BESTYRELSE - FØR ÅRSMØDET 2020

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

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Jakob Mejlhede Nielsen, forstander,  
Grundtvigs Højskole
Nana Alsted, viceforstander, Jyderup Højskole 
Peter Sebastian Petersen, forretningsudvikler, 
Vejle Idrætshøjskole
Søren Winther Larsen, forstander, Odder Højskole
Stig Kaufmanas, efterskoleleder, Sejergårdens  
Musikefterskole 
Ivan Jeppesen, forretningsfører, Mariager Højskole
Søren Sinnbeck, lærer, Idrætshøjskolen i Aarhus

Folkehøjskolernes Forening i Danmark

ORGANISATIONSDIAGRAM

OM FORENINGEN

Foreningens formål er at arbejde for folkehøjskolens 
ide og skabe gode og frie vilkår for skoleformens 
udvikling. Foreningen optager tilskudsberettigede 
folkehøjskoler som skolemedlemmer og optager som 
personlige medlemmer medarbejdere, skolebestyrel-
sesmedlemmer samt medlemmer af skolekredse/
repræsentantskaber ved tilskudsberettigede folkehøj-
skoler. 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

FFD’s bestyrelse

Ledelsesgruppe  

Kommunikation

Markedsføring.
Web og nyheder.
Sociale medier.
Analyse.
Events og folkemøder.
Årsmøde.
Højskolebladet (layout).
IT.
Presse.

Rådgivning og admin. 

Regnskab. 
Indkøb.
Rådgivning (jura, økonomi,  
ansættelsesforhold).
Bygningsservice.
Forlag.
HR.
Forberedelse (bestyrelse).
Kundebetjening.

 Udvikling

Højskolepædagogik.
Internationalt arbejde.
Mangfoldighed.
Vejledning.
Særlige indsatser (EGU, 
FGU).
Bæredygtige skoler. 
Efteruddannelse.
Puljeordninger. 

Udvalg mv. nedsat af 
FFD’s bestyrelse:

• Forretningsudvalg
• Kommunikationsudvalg
• Lov- og økonomiudvalg
• Internationalt udvalg
• Højskolepædagogisk udvalg
• Bæredygtighedsnetværk

Tværgående 
indsatsområder:

• Højskole for flere
• Bæredygtighed Højskole-

bladet

Skole-
indkøb

Generalsekretær

Laboratorium for 
demokratiudvikling 

Frirummet.
Syng, spis og snak.
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Højskolerne på danmarkskortet

kop

Vrå

Nordjyllands Idrætshøjskole

Aalborg Sportshøjskole

Rønde
Nørgaards

Brande

Hadsten

Idrætshøj. i Århus
Egå Ungdoms-Høj.

Mariager

Krabbesholm
Skals 

Den Skand. Designhøjskole

Ungdomshøjskole

Seniorhøjskole

Viborg Idræts.

Livsstilshøj. Gudum

Ry
Den Europæiske Filmhøjskole

Høj. på Kalø
DjurslandsSilkeborg

Idrætshøj. Ikast
Høj. SkærgårdenVestjyllands

Testrup
Rude StrandOdder

Egmont

Uldum
Brandbjerg

Vejle Idræts.

Snoghøj

Højsk. Acts Akamemy
Askov

Børkop
Engelsholm

Rødding
Ungdomshøj. v. Ribe

Musik og Teater.

Høj. Østersøen
Løgumkloster

Idrætshøj. i Sønderborg
Rønshoved

Jaruplund

Nordfyns

Brenderup

Ryslinge

Oure

Gym. i Ollerup

Kunsthøj. på Ærø

Den Internationale

Højsk. f. Bevidsthedsudv.
Grundtvigs

Krogerup
Luthersk Missions

Gerlev Idræts.

Teaterhøj. Rødkilde
Filmhøjskolen Møn

Idræts. Bosei

Højskolen Marielyst

Kunsthøjskolen

Den Rytmiske

Vallekilde

Johan Borups
Suhrs

Ubberup

Seniorhøj. Nr. Nissum

Bornholms

Jyderup

Struer Fri Fag- og Høj.

Roskilde Festival Høj.

Oasehøjskolen

Sverige: Nordiska folkhög-
skolan i Kungälv

Færøerne: 
Idætshøjskolen Suduroy 
Færøernes Folkehøjskole

Grønland: Knud 
Rasmussenip højskolia

Højskolen Mors
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EFTERÅR 2020

Foreningens puljer 
18. og 20. august, online

Årsmøde og generalforsamling
Den 17.-18. september, Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Mentorkursus
29.-30. september og 27. oktober. Brogården

Bæredygtighedsseminar
6. oktober, Gerlev Idrætshøjskole

Kommunikationsseminar 
28.-29. oktober, Brogården

Sekretær- og forretningsførerkursus
3.-4. november, Silkeborg Højskole

Forstandermøde
19.-20. november, sted følger

Lærerkonferencen
26.-27. november, Idrætshøjskolen Bosei

Foreningens puljer
3. december, online

Dialogmøder
Efterår 2020

Evt. Kursus for viceforstandere
Efterår 2020, dato og sted følger

FORÅR 2021

Ambassadør-netværk
Januar, dato og sted følger

Musiklærernetværk
Januar, dato og sted følger

Køkkenkursus
Februar, dato og sted følger

Seminar om mangfoldighed
Primo 2021, dato og sted følger

Kursus for psykisk førstehjælp
Forår 2021, dato og sted følger

Forstandermøde
18.-19. marts, sted følger

Årsmøde og generalforsamling
Maj, dato og sted følger

PRO-kursus
Forår 2021, dato og sted følger

Kursus for nye højskolelærere
Forår 2021, dato og sted følger

Bestyrelsesseminar
Forår 2021, dato og sted følger

Kunstlærernetværk
Forår 2021

Kursus for nye forstandere
Efterår 2021

Kurser og efteruddannelse
Tilmelding til efteruddannelses-kurser: www.ffd.dk/kurser

_________________________________________________

Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU) 2019/20
HPU Modul IV  28. september til 2. oktober, sted følger
HPU Modul V  28. september til 2. oktober, sted følger

Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU) 2021/22
HPU Modul I  25.-29. januar 2021, sted følger
HPU Modul II  19.-23. april 2021, sted følger 
HPU Modul III  13.-17. september 2021, sted følger
Modul IV  8.-12. november 2021, sted følger
Modul V  7.-10. februar 2022
_________________________________________________

https://ffd.nemtilmeld.dk/
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Program - Årsmøde 2020

FREDAG, 18. SEPTEMBER

Kl. 9-10   Ankomst. Indregistrering, udlevering af stemmekort mv.  Kaffe

Kl. 10.00   Velkomst v. Lisbeth Trinskjær

Kl. 10.15   Den folkelige sangs pris

Kl. 11.00  Tale ved kulturminister Joy Mogensen
   Politisk debat med en række folketingspolitikere, som holder oplæg over   

 temaet ”Status på fællesskabet efter Danmarks nedlukning. Mit hedeste ønske  
 til  højskolernes bidrag til udviklingen af fællesskaber i Danmark og verden de  
 kommende år.” Herefter arbejde i workshops med efterfølgende opsamling.  
 Ideer og forslag vil indgå i foreningens arbejde med ”Højskolen ud over Højskolen”.

   
Kl. 13.00  Frokost
Kl. 13.30  Udlevering af stemmesedler til nyankomne

Kl. 14.00   Generalforsamlingen starter
   - Valg af dirigenter / stemmetællere (pkt 1)
   - Bestyrelsens beretning (pkt. 2) 

 - Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse (pkt. 3)
   - Fremlæggelse af handlingsplan (pkt. 4)
   - Indkomne forslag (pkt 5)

Kl. 15.30  Kaffe

kl. 16.00  Generalforsamlingen fortsætter:
   - Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af medlemskontingent og  

   skolekontingent (pkt. 6)
   - Vedtagelse af budget (pkt 7)
   - Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (pkt. 8, 9, 10 og 11)
   - Eventuelt (pkt. 13)

Kl. 17.30   Sangbogsudvalget - Overraskelse 
  Vi synger udendørs

kl. 18:30   En sandwich at ta’ hjem på
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Dagsorden – Generalforsamling 2020

Punkt 1 
Valg af dirigenter

Punkt 2 
Bestyrelsens beretning forelægges til godkendelse
 
Punkt 3 
Foreningens 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, der vælges af alle stemmeberettigede
Valgperiode 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) 
Nana Alsted, Jyderup Højskole (genopstiller ikke)

Punkt 10
Valg af bestyrelsesmedlemmer, der vælges af personlige medlemmer
Valgperioden udløber for:
Peter Sebastian, forretningsudvikler, Vejle Idrætshøjskole (genopstiller)
Søren Winter Larsen, forstander, Odder Højskole (genopstiller ikke)
Stig Kaufmanas, efterskoleleder, Sejergårdens Musikefterskole - ønsker at udtræde

Punkt 11 
Evt. valg af suppleanter

Punkt 12
Valg af Revisorer (ikke på valg i år)

Punkt 13 
Eventuelt
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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

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


