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Dette hæfte har til formål at fremme samarbejdet mellem på den ene side højskol-
er og husholdnings- og håndarbejdsskoler (hhh-skoler) og på den anden side 
uddannelsesinstitutioner, der giver formel kompetence. Undervisningsministeriet 
har i perioden 2007-09 støttet udviklingsinitiativer til dette samarbejde gennem 
den såkaldte 3x3-pulje (tre millioner kroner gange tre år).

Hæftet skal opfattes som inspiration til, hvordan hhh-skolerne kan medvirke til 
at indfri målsætningerne om, at 95 procent af en ungdomsårgang inden 2015 skal 
have en ungdomsuddannelse og 50 procent en videregående uddannelse. Det er 
et inspirationshæfte, der kan motivere til fremtidige uddannelsessamarbejder. 
Det præsenterer ikke færdige modeller for ’best practice’. Der er nærmere tale om 
eksempler på god praksis for, hvordan hhh-skoler aktivt kan bidrage til at skabe 
fleksible veje for unge på vej til, og gennem, et uddannelsesforløb.
 
Eksemplerne er især hentet fra udviklingsprojekter under 3x3-puljen. Imidlertid 
har vi for at udvide mulighedshorisonten også valgt at formidle erfaringer fra 
uddannelsessamarbejde, som ligger uden for puljens rammer. Det vil sige samar-
bejdsmodeller, som er initieret med støtte fra andre midler eller er etableret uden 
for lov om frie kostskoler.

Erfaringsgrundlaget er udgjort af:

• Årlige statusrapporter for 3x3-puljen til Undervisningsministeriet
• Ekstern slutevaluering ved Teknologisk Institut, Analyse og Erhvervsfremme 
• Projekternes skriftlige selvevalueringer
• Telefoninterviews
• Besøg på hhh-skoler

Der er overvejende fokus på det, der virker, men der er stadig taget højde for de 
fælles barrierer og udfordringer.

Alle, der har stillet deres erfaringer og knowhow til rådighed, skal have stor tak. 
Dette gælder ikke mindst Kirsten Floris fra FLORIS Consult, der undervejs har 
kommenteret på og bidraget til udviklingen af det endelige katalog. 

Forord
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Nye stier 
til ungdomsuddannelse

Regeringen og Folketinget har en målsætning om, at 
mindst 95 procent af en ungdomsårgang skal have 
en ungdomsuddannelse i 2015. Desværre er vi endnu 
langt fra målet, og meget tyder på, at der må findes helt 
nye stier gennem uddannelseslandskabet, hvis vi skal 
gøre os håb om ungdomsuddannelse til alle. 
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I dag dropper omkring én ud af 
fem ud af gymnasiet, mens næsten 
hver anden falder fra i løbet af deres 
erhvervsuddannelse 1). Der kan være 
mange grunde til, at unge vælger at 
droppe ud af en påbegyndt ungdoms-
uddannelse. For eksempel har den 
unge måske ikke været forberedt på, 
hvad den pågældende uddannelse 
indeholder og kræver. Det handler 
altså både om, at den enkelte skal 
have styrket sit grundlag for at vælge 
uddannelse på baggrund af faktuel 
viden herom og om at forberede den 
unge på, hvad der forventes fagligt 
og socialt på den pågældende uddan-
nelse. 
 Mange elever bruger hhh-skolerne 
som springbræt til en ungdomsud-
dannelse. Derfor kan det være rele-
vant for hhh-skolerne at tilbyde 
brobygningsforløb, der kan medvirke 
til, at de unge bliver mere afklarede 
omkring deres valg af uddannelse og 
bedre rustede til at bevæge sig ind i 
et nyt og fremmed læringsmiljø. I det 
følgende anvendes Vrå Højskoles og 
Kost og Tekstilskolens erfaringer med 
brobygningsforløb til erhvervsuddan-
nelserne som eksempler på, hvordan 
tilsvarende kan etableres.    

Form og indhold 
Afklaring og kvalificering af elevens 
valgprocesser er vigtige elementer i 
et brobygningsforløb. Her er uddan-
nelsesbesøg, hjælp til informations-
søgning og personlig vejledning nogle 
af de redskaber, som hhh-skolerne 
kan gøre brug af. Et andet vigtigt ele-
ment i brobygningsforløbet er faglig 
opkvalificering. Derfor er det interes-
sant, at hhh-skoler, som følge af lov 
om frie kostskoler, kan supplere egen 
undervisning med kompetencegiv-
ende undervisning i op til 15 timer 
om ugen. Brobygningsforløbet kan 
for de samarbejdende hhh-skoler og 
ungdomsuddannelser underbygges 
af fælles vejledningsdage, indledende 
og opfølgende vejledningssamtaler 
med den unge og et konkret lærer-
samarbejde i uddannelsesforløbet. 
Lærersamarbejde og lærerudveksling 
kan sikre både lærernes indbyrdes 
erfaringsudveksling om eleverne, men 
også elevens tryghed, fordi eleverne 
får et forhold til lærerne fra ungdoms-
uddannelsen, inden de påbegynder 
denne.  

Formen på et brobygningsforløb kan 
være forskellig. Nogle forløb er fx til-
rettelagt med det formål at bygge bro 
til en specifik uddannelsesinstitution. 

> På Kost- og Tekstilskolen i Sønder-
jylland har man i samarbejde med 
Erhvervsuddannelsescenter Syd (EUC 
Syd) oprettet og gennemført forløbet 
”Forskole til Ungdomsuddannelserne”. 
Her har eleverne gennem et år boet og 
modtaget undervisning på Kost- og 

Tekstilskolen med henblik på at forberede 
sig til at begynde en ungdomsuddannelse 
på EUC Syd. Forløbets ene mål har været 
at give eleverne en fornemmelse af, hvad 
EUC Syd er, samt viden om eksisterende 
uddannelsesmuligheder. For at nå målet, 
har man blandt andet undervist i uddan-
nelseskendskab og introduceret til særlige 
arbejdsformer, eksempelvis projektarbejde. 
Endvidere har eleverne modtaget under-
visning på EUC Syd to dage om ugen i en 
periode på i alt ti uger. Forløbets andet mål 
har været at sikre elevernes tryghed ved 
overgangen til EUC Syd. Metoderne hertil 
har blandt andet været, at en EUC-lærer 
har besøgt Kost- og Tekstilskolen forud 
for praktikforløb og ekskursioner til EUC 
Syd. Udover den uddannelsesforbere-
dende undervisning har eleverne været i 
tre ugers erhvervspraktik og har en dag 
om ugen haft ansvar for en nærliggende 
folkeskoles frokostordning. Formålet har 
været at styrke elevernes forpligtelse på en 
opgave og deres udholdenhed i krævende 
situationer. 

Ovenstående eksempel på et brobyg-
ningsforløb er rettet mod en speci-
fik uddannelsesinstitution. Andre 
brobygningsforløb er tilrettelagt mere 
åbent, og giver eleverne mulighed for 
individuelt at sammensætte skemaer 
alt efter, hvad de har brug for og lyst 
til i forhold til en ungdomsuddan-
nelse. 

> På Vrå Højskole har man etableret en 
skolelinje, der blandt andet forbereder til 
en ungdomsuddannelse på Erhvervsud-
dannelsescenter Nord (EUC Nord), men 
som også åbner op for andre muligheder. 

På skolelinjen har eleverne dansk og 
matematik som obligatoriske fag, og 
derudover kan eleverne frit vælge mellem 
højskolernes andre fagtilbud. Eleverne kan 
gennemføre undervisningen som For-
beredende Voksen Undervisning (FVU) 
eller som 10.-klasses-undervisning; alt 
afhængigt af elevens behov og ønsker. Vrå 
Højskole betaler en lærer fra EUC Nord 
til at undervise, og eksaminer foregår på 
EUC Nord. Udover at arbejde med elevens 
faglige kompetencer i brobygningsforløbet, 
består projektet også i at støtte og hjælpe 
eleven i overgangsfasen til ungdomsud-
dannelsen. Det betyder, at en højskolelærer 
altid er med på det første besøg på 
ungdomsuddannelsen, ligegyldigt hvilken 
uddannelse eleven vælger at påbegyn-
de. Derudover vender eleven tilbage til 
højskolen i flere weekender inden for det 
første halve år, således at lærerne holder 
tæt kontakt til eleven. Udover besøg bru-
ger lærerne også telefon, sms og Facebook i 
deres kontakt til de unge.  

Organisering af et trygt og 
individuelt forløb
Flere hhh-skoler har haft et ønske 
om at udvikle færdige modeller for 
brobygningsforløb til ungdomsud-
dannelserne. En vigtig erfaring er dog 
betydningen af individuel tilrettelæg-
gelse tilpasset den enkelte unges situa-
tion og ønsker. 
 
> Modellen for praktikforløbet på 
Kost- og Tekstilskolen er udarbejdet i 
samarbejde med repræsentanter fra EUC 
Syd og to UU-vejledere. På baggrund af 
UU-vejledernes opfordring til at skabe 

Brobygning

1) Tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2009
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trygge rammer i forløbet, valgte man at 
lave en særskilt linje i stedet for at deltage 
i Kost- og Tekstilskolens ordinære under-
visning. Alle elever på linjen skulle i de ti 
praktikuger deltage i de to dages undervis-
ning på EUC Syd – også selvom de ikke 
var interesserede i den type uddannelse. 
Én erfaring har været, at nogle elever ikke 
har fundet sig til rette i et særligt tilrette-
lagt forløb med en fast struktur for praktik 
og undervisningsprogram. Derfor har 
Kost- og Tekstilskolen valgt i fremtiden at 
tilbyde praktik ud fra individuelle behov.
I praksis vil de mest uddannelsesorien-
terede elever på skolen modtage undervis-
ning som et hold. Disse elever vil i løbet af 
året blive tilbudt at gå i uddannelsesprak-
tik på forskellige ungdomsuddannelser. 

Det bliver særligt relevant at gen-
nemtænke, hvordan man kan skabe 
trygge forløb for eleven, når brobygn-
ingsforløbet består af undervisning på 
en samarbejdsinstitution. Det kræver, 
at lærerne udover at samarbejde om 
undervisningen også samarbejder om 
elevernes trivsel.    

> Oprindeligt havde Kost- og Tekstilsko-
len planlagt, at eleverne skulle gennemgå 
et samlet tre-ugers-forløb på EUC Syd.  
Imidlertid tillader reglerne om maksimalt 
15 timer under anden lovgivning ikke 
denne samarbejdsmodel. Derfor er Kost- 
og Tekstilskolens model som tidligere 
nævnt, at eleverne undervises to dage om 
ugen på EUC Syd i en periode på ti uger. 
Elevernes opdelte uge har betydet, at både 
Kost- og Tekstilskolens og erhvervsskolens 
lærere ikke har været i tæt kontakt med 
eleverne hele tiden. Lærerne har derfor 

haft svært ved at kunne støtte og vejlede 
eleverne omkring personlige problemer og 
trivsel. Erfaringerne viser derfor, at de to 
lærergrupper skal sætte tid af til at sam-
arbejde om elevernes velbefindende.  

Som ovenstående eksempel indikerer, 
har elevgrupper med behov for at ind-
gå i brobygningsforløb til ungdoms-
uddannelser ofte mere end faglige 
problemer. Vælger man at arbejde 
med målgrupper med særlige behov, 
må man som hhh-skole være indstillet 
på at tage hånd om dette. Hhh-sko-
lerne har en særlig styrke i, at flere 
personalegrupper er i kontakt med 
eleverne og har en udnyttelig pædago-
gisk funktion. 

> På Vrå Højskole er køkken- og kontor-
personalet meget synligt i hverdagen, og 
eleverne har naturligt søgt hjælp hos dem 
i forskellige situationer. Højskolen har set 
de vanskelige situationer i hverdagen og 
valgt at give køkken- og kontorpersonale 
en voksenpædagogisk grunduddannelse. 
Højskolens mål med dette initiativ er at 
sikre gode og professionelle relationer mel-
lem eleven og alle ansatte på højskolen.

Elevgrundlag og rekruttering
Ved at etablere brobygningsforløb til 
ungdomsuddannelserne kan nogle 
hhh-skoler skærpe deres profil som en 
uddannelsesforberedende skole. For 
skolens vedkommende kan det be-
tyde, at de også kan tiltrække en mere 
uddannelsesorienteret målgruppe.      

> Kost- og Tekstilskolen har tradition-
elt haft mange elever med særlige behov, 
og den uddannelsesforberedende linje var 
netop et forsøg på at skærpe skolens profil 
som mere uddannelsesorienteret. EUC 
Syd gjorde dog opmærksom på, at mål-
gruppen især havde brug for personlige 
kompetencer som at holde personlig hygi-
ejne, kunne møde til tiden, tage ansvar for 
egen læring og mestre de nødvendige so-
ciale kompetencer til omgang med andre, 
unge mennesker. Det handler ikke om det 
faglige, men om at gøre eleverne parate til 
at modtage undervisning og indgå i et so-
cialt læringsmiljø. Erhvervsskolen oplever 
en større gruppe af unge med særlige 
behov, som har svært ved at begå sig på 
de forskellige uddannelser. Erfaringen er 
således, at Kost- og Tekstilskolens særlige 
bidrag til samarbejdet netop var at styrke 
elevernes sociale kompetencer.   

Projekterne har haft forskellige erfar-
inger med rekruttering af elever. Erfa-
ringerne viser, at det i særlig høj grad 
er væsentligt at inddrage Ungdom-
mens Uddannelsesvejledningscentre 
(UU) – og det gerne i hele landet. 

> På Vrå Højskole har man bevidst 
satset på at rekruttere bredere end via 
højskolen og samarbejdsinstitutionernes 
rekrutteringsgrundlag. Vrå Højskoles un-
dervisere og ledelse har deltaget i mange 
UU-arrangementer i forskellige egne af 
Danmark. Det har resulteret i god tilgang 
af elever fra hele landet. En stor del af 
eleverne har besluttet sig for at gå i gang 
med uddannelse i Nordjylland – blandt 
andet fordi netværket på Vrå Højskole har 
givet dem støtte til videre uddannelse. 

Ud over UU-centrene kan landets job-
centre også være væsentlige aktører, 
idet der her findes unge, som ikke 
umiddelbart er uddannelsesparate, 
men som i kraft af et højskoleophold 
kan blive motiveret og rustet til det.

Hvad skal man være opmærksom på?
Når man planlægger et brobygnings-
forløb, skal man være opmærksom 
på, at lovgivningen ikke tillader, at 
eleverne har samlede uddannelsesfor-
løb uden for hhh-skolen. Det betyder i 
nogle tilfælde, at eleverne skal pendle 
mellem undervisningsinstitution og 
hhh-skole i løbet af samme uge. Det 
kan især skabe problemer i de tilfælde, 
hvor den geografiske afstand til 
samarbejdsskolen er stor. En afstand, 
der kan være præget af begrænsede 
transportmuligheder og som i nogle 
tilfælde vil hæmme rekrutteringen af 
interesserede elever.
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Elever med sociale eller faglige van-
skeligheder vil ofte have vanskeligt 
ved at begå sig i traditionelle uddan-
nelsesforløb og vil derfor have behov 
for et mere varieret uddannelsestilbud. 
Det samme gælder unge, der på grund 
af særlige interesser orienterer sig efter 
alternativer til almindelige ungdoms-
uddannelser. 
 Samlede uddannelsesforløb, hvor 
man kombinerer kompetencegivende 
undervisning og undervisning på en 
hhh-skole, favner i deres udgangs-
punkt mange forskellige muligheder, 
men omfatter helstøbte uddannelses-
forløb, hvor hhh-skoleopholdet indgår 
som en del af et sammenhængende 
uddannelsesforløb. Pointen er, at elever 
ved at indgå i et forløb, hvor noget af 
undervisningen varetages af en hhh-
skole kan udfolde sig i et mere alsidigt 
læringsmiljø, som samlet set er kompe-
tencegivende til videre uddannelse. 
 I det følgende beskrives det treårige 
Design HF, som er initieret i et samar-
bejde mellem Odense Fagskole og VUC 
Fyn samt et 40-ugers grundforløb, 
der er etableret af Vordingborgskolen 
og Social- og Sundhedsuddannelsen 
(SoSu) i Næstved. 

Form og indhold
Når hhh-skoleophold skal indtænkes i 
formelle uddannelsesforløb, er det som 
oftest for at tilbyde unge helt nye un-
dervisningskombinationer, der enten 

udvider eller bryder med de eksiste-
rende veje til ungdomsuddannelse. I 
den forbindelse bør samarbejdspart-
nerne bide mærke i, at undervisningen 
på en hhh-skole ikke i sig selv må være 
kompetencegivende. Alligevel er det 
muligt at udbyde samlede, pædago-
giske forløb, der undervejs veksler 
mellem forskellig uddannelseslovgiv-
ning. Det vil sige kombinationsforløb, 
der består af moduler af både formel 
undervisning og hhh-undervisning. 

> På Odense Fagskole har man i samar-
bejde med VUC Fyn oprettet det treårige 
Design HF, der er et samlet hf-forløb med et 
særligt kreativt snit. Design HF gennem-
føres efter lov om enkeltfag, hvor fagene er 
tilrettelagt i et samlet forløb for den samme 
klasse. Holdet lejer sig fysisk ind i Odense 
Fagskoles lokaler. Derved får hf-fagene en 
designprofil, samtidig med at lokalerne kan 
fungere som en fast base i elevernes forløb. 
Forløbet gennemføres som et vekselforløb 
mellem kurser afholdt af Odense Fagskole og 
hf-fag afholdt af VUC. Hver af de tre under-
visningsår er bygget op af følgende moduler: 
Fire ugers håndarbejdsskole, fire måneders 
hf-undervisning, fire ugers håndarbejds-
skole, fire måneders hf-undervisning. 
Modulerne gennemføres efter den ansvarlige 
institutions lovgivning. Opbygningen gør 
det muligt for eleverne at modtage SU og 
transportstøtte i de perioder, de følger hf-
undervisning. Forløbet er desuden godkendt 
som et brobygningsforløb for de nye 10. 
klasser under UU Odense. VUC modtager i 
den forbindelse normalt brobygningstaxam-
eter, som deles med Fagskolen. 

Erfaringerne viser, at hvis man opdeler 
kombinationsforløbet i moduler, kan 

Samlede 
uddannelsesforløb
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hhh-undervisningen foregå inden for 
rammerne af lov om frie kostskoler. 
I andre tilfælde vil det være nødven-
digt at integrere højskoleforløbet som 
forlagt undervisning uden for lov om 
frie kostskoler. Det vil sige, at eleverne 
kan få glæde af hhh-skolernes under-
visningsfaciliteter og læringsrum, men 
at hele forløbet udbydes under anden 
lovgivning. 

> På Vordingborgskolen, som er en 
husholdningsskole i Vordingborg, har 
man i samarbejde med Social- og Sund-
hedsskolen i Næstved udviklet et guidet 
grundforløb af 40 ugers varighed. Med det 
lange grundforløb får eleverne muligheder 
for at stifte bekendtskab med flere og andre 
typer af fag – som eksempelvis drama, 
køkken og idræt – end tilfældet er i de 
normale grundforløb på 20 uger. Samtidig 
foregår undervisningen på et lukket hold, 
hvor eleverne mødes og undervises sam-
men med andre, der står over for samme 
udfordringer som dem selv. Lærerne 
fra Vordingborgskolen forestår en del 
af undervisningen. Hermed skabes der 
grundlag for et lærersamarbejde, der på 
nogle områder styrker rummeligheden på 
SoSu. En gang om ugen foregår under-
visningen på Vordingborgskolen, hvor det 
især er køkkenfagene, der er i fokus. For 
Vordingborgsskolen er der tale om ind-
tægtsdækket virksomhed, hvilket vil sige, 
at SoSu Næstved køber undervisningen af 
Vordingborgskolen, og at undervisningen 
på Vordingborgskolen udbydes som forlagt 
undervisning. 
 
Muligheden for at overføre erfaring-
erne til andre hhh-skoler er selvsagt 

større der, hvor undervisningen 
foregår inden for rammerne af lov 
om frie kostskoler. Men i det omfang 
formelle uddannelsesinstitutioner er 
parate til at investere i forlagt under-
visning, er det en udmærket måde at 
bringe hhh-skolernes læringsrum i 
spil for at øge gennemførselsprocenten 
på landets ungdomsuddannelser. Det 
er de unge og ikke hhh-skolerne, som 
er målgruppe for denne type forløb.

Sammenhæng i forløbet
Der er store potentialer forbundet 
med at kombinere hhh-undervisning 
og undervisning på ungdomsuddan-
nelserne i samlede uddannelsesforløb. 
Det stiller dog krav til samarbejds-
partnerne om i alle dele af forløbet at 
være opmærksomme på elevgruppens 
behov og interesser, ikke mindst fordi 
de særlige forløb tiltrækker bestemte 
målgrupper, som gerne skal have en 
oplevelse af at indgå i et meningsfuldt 
og helstøbt uddannelsesforløb.

> På Design HF er kombinationen af små 
hold og den kontinuerlige inddragelse af 
kreative elementer med til at fastholde og 
motivere eleverne. Ikke kun fordi holdstør-
relsen muliggør større dialog og involve-
ring af eleverne, men også fordi eleverne i 
højere grad kan koble undervisningen til 
deres egne interesser. Som en VUC-lærer 
udtrykker det: ”Jeg tror, at det, at de er 
tændte på design som et tema, og det at 
holdet ikke er så stort, giver en væsentlig 
grad af tryghed og fællesnævner, som 
fastholder nogle af dem.” 

Fordelene ved den mindre holdstør-
relse er således, at eleverne kommer 
tættere på hinanden, og at det bliver 
sværere at gemme sig. Hermed er det 
lettere at gennemføre en dialogbaseret 
og involverende undervisning. Men 
det er også udfordrende. Eleverne 
efterlyser således selv en større 
holdstørrelse, og lærerne oplever, at 
undervisningens grundlag bliver skrø-
beligt, når eleverne er fraværende eller 
uforberedte. Selvom det tværfaglige 
miljø hovedsagligt fungerer positivt 
for eleverne, idet faglige pointer kan 
belyses ud fra de forskellige perspek-
tiver, vil nogle skoler støde på store 
udfordringer i forhold til at koor-
dinere skemaet mellem to institu-
tioner. Derfor er det også vigtigt, at 
de enkelte uddannelseselementer på 
forhånd er integreret i et samlet forløb, 
så skemaplanlægning ikke bliver 
elevernes problem.

> På Design HF har man søgt at over-
komme nogle af de planlægningsmæssige 
problemer ved at udbyde forløbet som en 
samlet pakke, hvor de forskellige fag på 
forhånd er struktureret i moduler. Tilsvar-
ende har eleverne en fast base på fagskolen, 
hvor de både modtager undervisning og 
indgår i fælles måltider og arrangementer 
med de andre fagskoleelever. Organiserin-
gen betyder således, at det ikke er eleverne, 
der skifter lokale, men lærerne, hvilket er 
med til at skabe sammenhæng og tryghed i 
elevernes forløb. 

I de tilfælde, hvor der er tale om 
fagligt og socialt svage elever, vil det 
være nødvendigt at skabe et trygt 

fundament, der hjælper dem med at 
koordinere skole og fritid. Derfor skal 
der investeres i tiltag, der fremmer 
elevernes mulighed for at knytte an til 
sociale miljøer – og her har hhh-skol-
erne en særlig tradition for at skabe 
rammerne om det vellykkede samvær.

> Eleverne fra Vordingborgskolen og 
SoSu-skolens guidede grundforløb bor 
i ungdomsboliger i Vordingborg. Om 
aftenen er Vordingborgsskolens faciliteter 
åbne for eleverne, og er kommunen villig 
til at betale, stilles der også en mentor 
til rådighed, som hjælper elever til at få 
styr på skema, lektier, madlavning og 
andre, daglige gøremål. Eleverne deltager 
på lige fod med andre elever i det sociale 
fællesskab og benytter altså Vordingborg-
skolen som en ungdomsklub, hvor man 
plejer gamle venskaber og opbygger nye. 
Vordingborgskolen skaber på den måde 
trygge rammer for eleverne – også uden 
for den ’normale’ undervisningstid. 

Lærerne kan i øvrigt profitere af hin-
andens kompetencer, fordi samarbej-
det ofte vil betyde, at der samarbejdes 
tæt, og at der i mindre eller større grad 
vil være lærerudveksling i forløbet. 

Elevgrundlag og rekruttering
Samlede uddannelsesforløb mellem to 
institutioner er en god mulighed for at 
rekruttere elever, der ikke ellers ville 
finde vej til og gennem det formelle 
uddannelsessystem og som på grund 
af manglende viden og erfaringer på 
området bliver fejlplacerede. 
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Samtidig medvirker samarbejdet til 
en udvidelse af begge institutioners 
læringsrum, hvormed man tiltræk-
ker nye målgrupper. På den måde 
kan ordningerne åbne op for at lade 
forskellige, faglige udtryk komple-
mentere hinanden.

> Design HF er et tilbud, der giver 
kreative unge mulighed for at få en 
kompetencegivende ungdomsuddannelse 
i et kunstnerisk miljø. Erfaringerne viser, 
at mange af disse unge i dag falder fra de 
eksisterende ungdomsuddannelser, fordi 
de mangler kunstneriske udfordringer 
og muligheder. Ved at kombinere hf-un-
dervisning med hhh-undervisning på en 
håndarbejdsskole med designprofil ønsker 
samarbejdspartnerne at mindske frafal-
det blandt kreative elever samt give dem 
forudsætninger og kompetencer i forhold 
til at søge om optagelse på videregående, 
håndværksmæssige og kunstneriske ud-
dannelser i Danmark og udlandet.

Rekrutteringen af eleverne kræver 
ikke blot et tæt samarbejde med 
samarbejdsinstitutionen, men i det 
hele taget en udvidet, opsøgende ind-
sats for at gøre potentielle elever og 
vejledningsnetværk opmærksomme 
på tilbuddet.

> Tre år i træk har Odense Fagskole 
udsendt breve til efterskoler, folkehøjskoler, 
daghøjskoler, ungdomsskoler og produk-
tionsskoler og tilbudt at komme ud til ud-
dannelsesdage og fællesaftener. Imidlertid 
har de reelt kun været ude én gang på en 
ungdomshøjskole. Design-hf’erne har til 
gengæld været med på uddannelsesmesser 

flere gange. Der er trykt en programbro-
chure, som er udsendt til vejledernetværk 
blandt Studievalg og UU og som i øvrigt 
uddeles på messerne. Desuden kan den 
bestilles på www.ofag.dk, og her er der 
efterhånden mange, der rekvirerer. 

Hvad skal man være opmærksom på?
De samlede uddannelsesforløb udgør 
gode eksempler for nytænkning af 
vejen til uddannelse, men for nogle 
elever vil det opleves som en hindring, 
at de ikke kan modtage SU i den peri-
ode, hvor de er på hhh-skolen. 

I de tilfælde, hvor der er tale om 
lærerudveksling og lokaledeling mel-
lem samarbejdsinstitutionerne, kan 
der opstå tvivl om, hvem der skal 
finansiere materialer og løn. I nogle 
tilfælde vil det derfor være en fordel at 
etablere en skriftlig aftale om, hvordan 
finansieringen fordeles mellem insti-
tutionerne. Den skriftlige aftale kan 
eventuelt revideres løbende, efterhån-
den, som der opstår behov herfor.
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Nye stier til videregående 
uddannelse

Hvert år dropper tusindvis af studerende ud af deres 
videregående uddannelse. Ifølge Videnskabsministeriet 
vender over halvdelen af de frafaldne aldrig tilbage 
til studierne. Det sætter et bekymrende perspektiv for 
målsætningerne om, at 50 procent af en ungdomsår-
gang skal have en videregående uddannelse.  
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Adgangskravene på de videregående 
uddannelser er i 2008 blevet skærpet. 
Det betyder, at flere unge end tidlig-
ere må forventes at skulle supplere 
deres adgangsgivende eksamen, inden 
de kan påbegynde et forløb på den 
ønskede uddannelse. Siden 2007 har 
elever haft mulighed for at kombinere 
deres hhh-skoleophold med enkelt-
fagsundervisning i op til 15 timer om 
ugen. Undervisningen kan foregå på 
hhh-skolen eller den institution, der 
udbyder den faglige supplering. Eksa-
miner skal afholdes på den formelle 
uddannelsesinstitution. Tilbud om 
sådanne forløb forekommer relevant 
for unge, der egentlig er afklarede på, 
hvilken uddannelse de ønsker at på-
begynde, men som har brug for et vari-
eret og almendannende læringsforløb 
forinden. Kombinationen af hhh-
skoleophold og kompetencegivende 
undervisning kan forene det bedste fra 
to verdener, og derved skabe nye veje 
for unge, der i dag mangler mulighed-
er i det formelle uddannelsessystem. 
Samtidig kan disse forløb medvirke 
til at skabe nye markedspositioner og 
nå nye målgrupper for hhh-skolerne. 
For at eksemplificere muligheder 
for faglig supplering refereres der til 
Suhrs Husholdningsskoles samarbe-
jde med Københavns VUC (KVUC), 
Rønde Højskoles udbud af Kemi B på 
deres sygepleje- og medicinlinje samt 
Uldum Højskoles overvejelser om at 
tilbyde faglig støtte til højskoleelever, 
som benytter sig af tilbud om faglig 
supplering som fjernundervisning.   

Form og indhold
De hhh-skoler, som i dag tilbyder 
faglig supplering, samarbejder med 
de lokale VUC’er og gymnasier, der 
udbyder hf-enkeltfag og gymnasiale 
suppleringsfag (GSK). Som hhh-skole 
kan man vælge at tilbyde eleverne alle 
de faglige suppleringsfag, som samar-
bejdsinstitutionen udbyder. 

> Suhrs Husholdningsskole har via et 
uddannelsessamarbejde med KVUC ønsket 
at skabe bedre mulighed for, at hushold-
ningseleverne kan kvalificere sig til videre 
uddannelse. Det drejer sig både om elever 
med og uden en ungdomsuddannelse. 
Eleverne har frit kunne vælge mellem 
KVUCs suppleringsfag. Ønsket har været, 
at tilbuddet kunne øge den unges motiva-
tion i undervisningen. På den måde håber 
Suhrs at blive en skole, der ruster eleverne 
til at tage bevidste valg – til gavn for den 
videre uddannelse. 

Nogle hhh-skoler markedsfører sig på 
særlige linjer. For disse skolers ved-
kommende kan det være fordelagtigt 
at centrere samarbejdet omkring fag, 
der naturligt støtter op om den ellers 
eksisterende, faglige profil.

> Rønde Højskole har brugt muligheden 
for at tilbyde faglig supplering til at styrke 
skolens fag og profil. Rønde Højskole 
udbyder en sygepleje- og medicinlinje, der 
retter sig mod unge, som ønsker at tage en 
videregående sundhedsfaglig uddannelse. 
I den forbindelse tilbyder Rønde inter-
esserede elever at tage kemi på b-niveau, 
mens de går på højskolen. Det kan være 
relevant for elever, der vil søge ind på 
lægestudiet, hvor kemi på b-niveau figu-

rerer som adgangskrav eller for elever, der 
ønsker at forberede sig fagligt til en anden 
uddannelse inden for sundhedssektoren. 
Det har været tilsigtet at lade den faglige 
supplering uden for højskolen forløbe i 
tæt sammenhæng med skolens egne linjer. 
Derfor er det pt. kun kemi, der udbydes, 
og derfor er den kompetencegivende 
undervisning nøje planlagt i forhold til 
højskolens kalender og skema. Lærerne på 
Rønde erfarer, at elever, som i forbindelse 
med sygepleje- og medicinlinjen følger 
GSK-undervisningen, oplever forløbet 
som en helhed, og at fagene supplerer 
hinanden godt. Derudover er det motive-
rende og læringsfremmende for eleverne 
at følge GSK-undervisningen i fællesskab 
med andre ligestillede fra højskolen.

Sammenhæng i forløbet
I tilrettelæggelsen af denne form for 
uddannelsessamarbejde er det særligt 
væsentligt at overveje, hvordan man 
kan sikre eleverne et sammenhæn-
gende forløb. Eleverne skal agere i to 
meget forskellige læringsmiljøer og for 
at imødekomme den udfordring, må 
hhh-skolerne gøre deres til at skabe 
sammenhæng i elevens hverdag.  
 
> Erfaringerne fra Suhrs Husholdnings-
skole viser, at når eleverne forlader dele 
af undervisningen på Suhrs for at følge 
undervisning på KVUC, så påvirker det 
både undervisningen og sammenholdet til 
de andre elever. En elev, der har fravalgt 
ordningen, siger: ”Det passede ikke ind, 
for det fyldte for meget, og man går glip af 
for meget undervisning. Det gør noget, at 
man er væk herfra, fx fra noget af mad-
lavningen, og så ved man ikke, hvad der 

er lavet, eller hvem man har været på hold 
med. De andre er måske irriterede over, at 
man ikke har været her”. For at imødegå 
denne problematik har Suhrs sidenhen 
valgt at begrænse muligheden for faglig 
supplering til maksimalt otte timer om 
ugen (i stedet for den lovlige grænse på 
15 timer om ugen). Det gælder dog kun, 
for så vidt undervisningen finder sted i 
samme tidsrum som undervisningen på 
Suhrs.

For at styrke elevens fornemmelse af 
stadig at være elev på en hhh-skole 
vil det altså i visse tilfælde være en 
fordel at afveje det maksimale antal 
timer for den eksterne undervisning. I 
de typer af samarbejde, hvor eleverne 
kan vælge mellem alle suppleringsfag, 
er risikoen for et usammenhængende 
forløb større. I disse tilfælde er det 
vigtigt at planlægge samarbejdet 
grundigt med samarbejdspartneren, 
så elevernes skemaplanlægning ikke 
bliver et individuelt problem. For 
skoler, der udbyder faglig supplering 
i relation til en faglig linje, er sammen-
hængen mere tydelig. Det teoretiske 
fag kan forbindes til den brede, faglige 
linje.

En anden måde at sikre sammenhæng 
for eleverne på er, at lade eleverne 
deltage i hhh-skoleopholdet, mens de 
tager et enkeltfag via fjernundervis-
ning. 

Faglig supplering
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> Uldum Højskole forsøger med en 
fjernundervisningsmodel at sikre sam-
menhængen for eleverne. I samarbejde 
med KVUC vil man udvikle en virtuel 
og individuel model, hvor eleverne på 
højskolen kan gennemføre et fag på 
KVUC, mens de stadig er på højskolen. 
Konkret er modellen, at eleven følger 
højskoleundervisningen på lige fod med 
de andre højskoleelever; bortset fra 3 timer 
om ugen der i højskoleskemaet afsættes til 
fjernundervisning. Derudover vil eleven 
skulle bruge tid uden for højskoleskemaet 
på sit suppleringsfag. På højskolen etabler-
er man et rum med computere, ordbøger 
osv., hvor eleverne i fællesskab kan skabe 
et læringsrum. Fjernundervisnings-
modellen kan på den måde integrere det 
kompetencegivende fag i højskolemiljøet. 
Projektet er under udvikling, men peger 
på nye muligheder for at sikre elevens 
oplevelse af sammenhæng samt skabe et 
fælles læringsrum på højskolen. 

Elevgrundlag og rekruttering 
Mange højskoler og en mindre del 
husholdnings- og håndsarbejdsskoler 
har elever, der ved, hvilken uddan-
nelsesretning de vil bevæge sig i. 
Eleverne bruger i de tilfælde skolerne 
til at lade op inden de for alvor tager 
fat på studielivet. Der er altså tale om 
unge, som gerne vil på højskole, og 
som med muligheden for faglig sup-
plering kan slå to fluer med et smæk. 

Både højskoler og husholdnings- og 
håndarbejdsskoler har elever, som af 
den ene eller anden grund ikke er klar 
til at begynde på en videregående ud-

dannelse. For denne gruppe kan faglig 
supplering give indblik i et fag, være 
studieafklarende og selvtillidsop-
byggende i forhold til videregående 
uddannelse. 

De hidtidige projekter har indtil 
nu ikke haft et overvældende antal 
elever tilknyttet. Dette skyldes måske, 
at eleverne overvejende er rekrut-
teret blandt elever, som i forvejen er 
tilmeldt et ophold på hhh-skolen. For 
at styrke rekrutteringsgrundlaget er 
det afgørende at opbygge et netværk 
til det vejledningssystem, som er 
tilknyttet den samarbejdende uddan-
nelsesinstitution. Det kan være både 
Studievalg og formelle uddannelsesin-
stitutioners vejledning. Det er garan-
tien for, at også elever, der i første 
omgang henvender sig til eksempelvis 
KVUC om et fagligt suppleringsfag, 
får besked om alternative kombina-
tionsforløb, som kan medvirke til at 
styrke den unges uddannelsesparat-
hed.  

Hvad skal man være opmærksom på?
I praksis har der vist sig en række 
udfordringer i forhold til at kombinere 
to forskellige læringsrum, uddan-
nelsesformer og studiestrukturer. Man 
skal prioritere at skabe et sammen-
hængende skema for de elever, der 
indgår i kombinationsforløb, så det 
undgås, at eleverne får spildtid eller 
disintegreres i det generelle samvær 
på hhh-skolen. Endvidere har der 
vist sig at være nogle økonomiske 
udfordringer forbundet med kombi-

nationsforløb af denne type. Dels får 
hhh-skolerne reduceret deres taxa-
meter med de timer, hvor eleverne 
følger kompetencegivende undervisn-
ing, og dels kan kombinationseleverne 
som udgangspunkt ikke modtage SU 
i forbindelse med deres kompetence-
givende undervisning. De praktiske 
og økonomiske aspekter kan ses som 
væsentlige forklaringer på, at relativt 
få elever har ønsket at benytte de nye 
muligheder. En anden forklaring er, at 
eleverne ønsker ”hver ting til sin tid”, 
forstået på den måde, at de ønsker 
at hellige sig deres hhh-skoleophold, 
mens de er der. Det fremgår også af 
Capacent Epinions målgruppeunder-
søgelse fra 2007, at meget få tidligere 
højskoleelever tilkendegiver årsager 
som ”for at samle point til min ud-
dannelse” (3,3 procent) og ”for at 
forberede mig fagligt til en videre 
uddannelse” (2,8 procent), når de 
begrunder deres valg om at tage på 
højskole. Erfaringerne fra projekterne 
viser dog også, at nogle elever er glade 
for muligheden for faglig kombina-
tion, mens de er på højskole. 
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Studiefrafald på videregående ud-
dannelser er et velkendt fænomen i 
Danmark. Mange unge oplever studi-
etvivl og studietræthed i løbet af deres 
uddannelse. Konsekvensen for en del 
af dem er, at de helt mister modet og 
dropper ud. Således falder op mod 
en tredjedel fra på både universitetet 
og på professionsbacheloruddan-
nelserne 2). Fra politisk hold er der 
blevet sat fokus på denne problematik 
blandt andet ved krav om gennem-
førselsvejledning af frafaldstruede 
studerende på universiteterne og de 
øvrige videregående uddannelser. Der 
er således politiske incitamenter til at 
forebygge de unges frafald. 
 En måde at imødegå studietvivl 
og studietræthed er at etablere nogle 
afklarings- og vejledningsrum, hvor 
de studerende har mulighed for at 
genoverveje deres situation og inter-
esser. Enten for at blive styrket i troen 
på, at de er på vej det rigtige sted hen 
eller for at kunne foretage et mere 
kvalificeret uddannelsesvalg efter-
følgende. Et ophold på en hhh-skole 
kan fungere som et vejlednings- eller 
afklaringsrum. For eleven vil opholdet 
fungere som et pit stop i et rum, hvor 
det er lysten, der motiverer til læring 
og ikke eksaminer eller karakterer. Det 
kan give den studerende et nyt syn på 
det videre uddannelsesforløb.  

I det følgende inddrager vi erfaringer 
fra Løgumkloster Højskoles samarbej-
de med Syddansk Universitet (SDU) 
og tre andre højskolers samarbejde 
med det humanistiske fakultet under 
Århus Universitet.

Form og indhold
Der findes ingen fast model for, hvor-
dan et pit stop-forløb skal organiseres. 
I nogle tilfælde, vil der være tale om 
særligt tilrettelagte forløb og med sær-
lige aktiviteter, der understøtter den 
studerende i afklaringen af hans eller 
hendes studiemæssige fremtid. 
 
> På Løgumkloster Højskole har 
man i samarbejde med Syddansk Uni-
versitet (SDU) udviklet et forløb, hvor 
frafaldstruede studerende kan komme 
på et måneds højskoleophold.  På kurset 
fører de studerende logbog, dyrker idræt, 
laver teambuilding, skriver blogs, opøver 
kompetencer i informationssøgning, stifter 
bekendtskab med verdens brændpunkter, 
snakker karriere og overvejer deres livsfor-
løb i fremtiden. Vejledningen er centreret 
omkring ung-til-ung-vejledning, men in-
debærer også vejledningscafeer med besøg 
fra vejledere fra SDU og Studievalg Fyn. 

Da et hhh-skoleophold er baseret på 
frihed og mangfoldighed, vil det være 
naturligt, at studerende indgår som 
elev i et normalt hhh-skoleophold og 
tilknyttes de linjer eller hovedfag, som 

Pit stop

2)   Tal fra AKF (Anvendt kommunal forskning), Uni-C Statistik og Analyse og Danmarks Statistik 2009.



26 27

han eller hun har lyst til. Det giver 
også god mulighed for at organisere et 
samarbejde på tværs af flere skoler.

> Odder Højskole, Testrup Højskole og 
Europahøjskolen Kalø har et samarbejde 
med Det Humanistiske Fakultet under 
Århus Universitet. Studerende, der 
rekrutteres via Århus Universitet til et 
pit stop kan følge et alment langt kursus 
på en af højskolerne til reduceret pris. Pit 
stop-eleverne på Odder, Testrup og Kalø 
deltager altså på kurserne på lige fod med 
de andre elever. 

Elever, der deltager i pit stop-forløb 
på en hhh-skole, gør det som regel for 
at opleve et anderledes læringsrum og 
pædagogik. Eleverne fortæller om et 
frirum, hvor motivation, lyst og inter-
esse samt kreative og nye tilgange til 
det faglige sættes i højsædet. Særligt 
muligheden for fordybelse uden at 
skulle forholde sig til bedømmelser og 
vurderinger betragtes som et vigtigt 
element i pit stop-forløbet. Pit stop-
forløb tiltrækker elever ved at tilbyde 
noget andet end det, eleverne oplever 
på uddannelsen. 

Organisering af samarbejdet
Initiativet til at etablere en pit 
stop-ordning vil i de fleste tilfælde 
komme fra hhh-skoler, der i forvejen 
har erfaringer med at arbejde med 
studietrætte/-tvivlende studerende. 
For disse hhh-skoler har det altså 
drejet sig om at formalisere et samar-
bejde om en gruppe unge, som de 
allerede har kendskab til.   

> Odder Højskole, Testrup Højskole og 
Europahøjskolen Kalø havde i mange år 
gjort sig erfaringer med studerende, der 
succesfuldt brugte de respektive højskoler 
som et pit stop midt i deres studieforløb. 
Som reaktion på en avisartikel i 2004, der 
handlede om, at universiteterne som noget 
nyt skulle hjælpe strandede studerende 
videre i uddannelse, tog højskolerne sam-
men kontakt til dekanen for det humanis-
tiske fakultet på Århus Universitet. Ved at 
indgå en samarbejdsaftale fik man med en 
af forstandernes ord skabt en ”win-win-
situation… den studerende bliver afklaret, 
vi får stærkere elever og uddannelsessyste-
met får de studerende tilbage med fornyede 
kræfter”.

Der er forskellige regler knyttet til 
de enkelte uddannelsesinstitutioner, 
hvorfor det er vigtigt at tillade sam-
arbejdsinstitutionen medejerskab, 
så de på bedst mulig vis kan være 
behjælpelige med at gøre projektet 
muligt under eksisterende lovgiv-
ning, procedurer og strukturer. Den 
endelige samarbejdsmodel vil variere 
fra skole til skole og er afhængig af 
samarbejdsinstitutionens villighed til 
at investere i samarbejdet.  

> Hvis de studerende på Løgumkloster 
Højskoles studietvivlskursus i forvejen 
er berettigede til SU, behøver de ikke sige 
SU’en fra i den måned, opholdet varer. I 
forbindelse med en efterfølgende obliga-
torisk aktivitetskontrol er forventningen, 
at resultatet vil vise sig i form af, at den 
studerende rent faktisk vender tilbage 
og fortsætter sit studieforløb. I visse 
tilfælde kan de studerende efter aftale med 

studienævnet under eller i forlængelse 
af opholdet gennemføre aktiviteter, der 
efterfølgende vil udløse ECTS-point inden 
for den pulje af valgfrie moduler, som i 
forvejen er indlagt i studieordningen. Det 
vil typisk ske på baggrund af en afløs-
ningsopgave, som indgår i den almin-
delige studiebelastning. Studerende uden 
for det humanistiske fakultet på SDU og 
andre uddannelser i øvrigt må selv ansøge 
deres eget uddannelsessted om at opnå 
lignende ordninger.

Det er vigtigt, at ledelsen på samar-
bejdsinstitutionen inddrages så tidligt 
som muligt i samarbejdet. Det skal 
ske i takt med at samarbejdet bliver 
forankret på andre niveauer også – 
det enkelte fakultet og ikke mindst i 
vejledningssystemet. Endvidere viser 
erfaringerne også, at en formaliseret 
samarbejdsaftale giver ejerskab, status 
og klarhed over ansvar og arbejdsop-
gaver i samarbejdet.

> Løgumkloster Højskole har samar-
bejdet med en studiechef, en institutleder 
og en vejleder fra SDU om udvikling af 
samarbejdsmodellen. Der er blandt andet 
afholdt et todages kick off-seminar på 
højskolen med deltagelse af disse samar-
bejdspartnere fra SDU samt under-
visere fra højskolen. Her blev projektet 
udviklet, ansvarsområder fordelt og de 
ansatte fra SDU fik mulighed for at opleve 
højskoleånden. Seminaret skabte en gejst 
og tillid, der af projektledelsen betegnes 
som afgørende for, at samarbejdet kan 
fungere og i sidste ende for at universitetet 
anerkender højskolens arbejde. Begge 
parter har underskrevet en projektbeskri-

velse med en defineret målgruppe, strategi 
for rekruttering, kursusafvikling og 
evaluering samt ansvarsfordeling i forhold 
til arbejdsopgaverne. 

Det er afgørende at skabe rammer for, 
at parterne kan få indblik i den anden 
institutions kultur og struktur. Det har 
været medvirkende til at nedbryde 
fordomme om, hvad et hhh-skoleop-
hold består i – særligt hvad angår 
bekymringer om, hvorvidt et hhh-
skoleophold i sidste ende er med til at 
forsinke et studieforløb eller ej. 

Det tætte samarbejde mellem hhh-
skole og uddannelsesinstitution kan 
også sikre, at der skabes en sammen-
hæng for elevens oplevelse af pit stop 
og det videre uddannelsesforløb.  

Elevgrundlag og rekruttering
Pit stop-forløb henvender sig til 
studerende fra mellemlange eller 
lange videregående uddannelser, der 
af den ene eller anden grund er kørt 
fast i deres studie. Disse studerende 
findes så afgjort på landets uddan-
nelsesinstitutioner og kan findes via 
uddannelsernes vejledningssystemer. 
Alligevel viser erfaringerne, at det har 
været svært at rekruttere og tiltrække 
elever under ordningen. 

> For Odder Højskole, Testrup Højskole 
og Europahøjskolen Kalø har årsagerne 
til den svære rekruttering været, at Århus 
Universitets formelle vejledning ikke har 
været opmærksom på samarbejdsmod-
ellerne. Derudover er vejlederne også 
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presset af gennemførselsprocenter, og de 
skal derfor være meget overbeviste om et 
forløbs relevans, før de vil opfordre studer-
ende til en (potentielt) studieforlængende 
aktivitet.  Informationsfoldere og hjem-
meside udviklet til formålet har vist sig 
ikke at være nok. I stedet handler det om at 
være i løbende kontakt med vejlederne, do-
kumentere de enkelte studerendes historier 
og synliggøre, hvordan højskoleopholdet 
bidrager til de studerendes videre færd i 
uddannelsessystemet. 

Erfaringerne viser, at hhh-skoler, der 
tilbyder pit stop-forløb, skal lægge 
mange kræfter i samarbejdet med 
vejledningssystemet. 

Som tidligere nævnt tiltrækker pit 
stop-forløbene elever ved at tilbyde 
dem noget andet, end det de oplever 
på deres uddannelse. Derfor bør et pit 
stop-forløb fastholde den enkelte hhh-
skoles særlige profil og markedsføres 
som et kvalificerende og anderledes 
supplement til det daglige studie. 

Hvad skal man være opmærksom på?
Erfaringerne med pit stop-forløb har 
tydeliggjort nogle udfordringer. På 
den ene side vil universiteterne gerne 
forebygge de studerendes frafald gen-
nem pit stop-ordninger. På den anden 
side er universiteterne nervøse for, 
at studerende i sidste ende forsinkes 
gennem et ophold på en hhh-skole, 
og at universitetet i den forbindelse 
mister taxa-metertilskud. Denne 
ambivalens må hhh-skolerne forsøge 
at imødegå. En væsentlig opgave er at 
sikre, at pit stop-eleven kan fastholde 
sin identitet som studerende, mens 
denne er på hhh-skolen. 
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I løbet af de seneste år har flere hhh-
skoler markeret sig med fagtilbud, der 
virker forberedende til videregående 
uddannelse. Det er enten sket i form af 
linjer, der introducerer eleverne til et 
bestemt fagområde (fx musik, idræt, 
pædagogik) eller ved gennem særlige 
forløb at forberede elever på at bestå 
en optagelsesprøve på en bestemt ud-
dannelse (fx politi, journalist, kreative 
uddannelser). 
 Erfaringerne viser, at repræsen-
tanter for videregående uddannelser 
nærer stor tillid til hhh-skoleop-
holdets studie-afklarende effekter og 
hermed dets evne til at tiltrække og 
fastholde studerende i uddannelses-
forløb. Selvom der ikke er udviklet 
faste modeller for hhh-skoleophold 
som adgangsbillet til optagelse på 
uddannelserne (fordi det lovgivnings-
mæssigt altid skal bero på en indivi-
duel bedømmelse), hersker der stor 
velvilje og imødekommenhed over 
for ansøgere med et højskoleophold i 
bagagen. Hhh-skolernes force vur-
deres i den forbindelse både at være 
den personlige afklaring og den fag-
lige indsigt, som er forbundet med et 
ophold. Samarbejde om uddannelses-
forberende forløb eksemplificeres med 
Gerlev Idrætshøjskoles samarbejde 
med CVU Sjælland og Krogerup og 
Grundtvigs Højskoles samarbejde med 
to journalistuddannelser. 

Form og indhold
Uddannelsesforberedende forløb 
giver i nogle tilfælde hhh-skolerne 
mulighed for at styrke elevers vi-
densmæssige ballast på specifikke 
områder, hvor formelle uddannelser 
ellers er tvunget til at levere genera-
liseret allroundviden. Det betyder, at 
skolerne kan introducere til dele af det 
faglige indhold på en uddannelse og 
samtidig virke introducerende til et 
muligt uddannelsesforløb. Således 
eksisterer der i det hele taget en 
overbevisning om, at hhh-skolernes 
særlige læringsmiljø inspiratorisk kan 
medvirke til udvikling og forbedring 
af forløbene på de videregående ud-
dannelser. Højskoler kan inden for 
enkelte fag tilbyde et større timetal. 
De muliggør en bedre kombination 
mellem den teoretiske og den prak-
tiske tilgang til faget – og de leverer et 
læringsrum, der bidrager til fascina-
tion i et fælles læringsmiljø. 

> Gerlev Idrætshøjskole har i samar-
bejde med det tidligere CVU Sjælland 
gennemført et studiefag for interesserede 
højskoleelever. Faget, der i efteråret 2007 
blev gennemført med 12 elever, bibragte 
eleverne indsigt i indhold og studiefor-
løb på videregående uddannelser (især 
fysioterapeutuddannelsen i Næstved, 
pædagoguddannelsen i Slagelse og 
Ernærings- og Sundhedsuddannelsen hos 
Ankerhus). CVU-institutionerne bidrog 
med gæstelærere på højskoleforløbet, mens 
Gerlevs elevhold aflagde CVU-institu-
tionerne besøg. CVU udtrykte fra starten 
deres opbakning til samarbejdet med 
højskolen. Især fordi højskolen kunne sikre 
praksisrelatering.

Samarbejdet kan også være motiveret 
af muligheden for at rekruttere nye 
grupper, som hhh-skolerne eller de vi-
deregående uddannelser ikke normalt 
får fat i. 

> Krogerup Højskole og senere Grundt-
vigs Højskole har i samarbejde med 
journalistuddannelsen på RUC og Jour-
nalisthøjskolen udviklet og gennemført en 
multikulturel journalistlinje. Linjen var 
åben for alle, men oprettelsen var særligt 
forbundet med ønsket om at rekruttere 
flere etniske minoriteter til både højskol-
erne og journalistuddannelserne. RUC og 
Journalisthøjskolen bidrog primært med 
lærere, der fungerede som undervisere på 
linjen.

Etableringen af et uddannelsesforbere-
dende forløb behøver ikke udeluk-
kende at ruste eleverne til at indfri 
optagelseskrav eller studie-mæssige 
forventninger. Som mange elever 
giver udtryk for, bør hhh-skolen 
fortsat repræsentere noget andet end 
det formelle uddannelsessystem. 
Hhh-skolen udgør et læringsrum med 
omdrejningspunkt i fælles inter-
esser, der i højere grad end formelle 
læringsmiljøer lægger op til personlig 
deltagelse. Når udbyttet af et ophold 
vurderes af eleverne, lægges der vægt 
på sociale kompetencer såsom åben-
hed, gensidig forståelse og respekt. 
Samtidig giver det frie læringsrum 
mulighed for at udfordre eksisterende 
antagelser inden for et fagområde.

> Pointen med den multikulturelle 
linje på Krogerup Højskole og Grundtvigs 
Højskole er, at højskolen ikke (kun) skal 
fungere som forberedelse eller træningslejr 
til journalistuddannelsen, men at der også 
kastes et kritisk blik på journalistfagets 
logikker (i.e. at journalister er hvide og 
afdækker verden ud fra et vestligt perspek-
tiv). På den multikulturelle journalistlinje 
bliver disse logikker problematiseret - 
samtidig med, at den håndværksmæssige 
journalistik opøves. 

Sammenhæng i forløbet
Samarbejdet om forberedende forløb 
er givende for eleverne, fordi det giver 
mulighed for at eksperimentere med 
forskellige tilgange til et fagom-
råde, hvilket giver et overblik og 
en faglig modenhed, der sikrer et 
mere kvalificeret valg af uddannelse 
efterfølgende. Hhh-skoler skal således 
være opmærksomme på, at et forløb 
med fordel kan indebære pædago-
giske tilgange, der strækker sig ud 
over, hvad skolen normalt står for. 
Samtidig er det vigtigt at være op-
mærksom på, at et samarbejde med en 
bestemt uddannelsesinstitution langt 
fra bør vedrøre alle elever på skolen, 
og at det derfor vil være nødvendigt at 
gennemføre samarbejdet i forbindelse 
med en særlig linje. 

> Eleverne på Gerlevs uddannelsesfor-
beredende forløb fandt det spændende og 
relevant at se idræt og sundhed ud fra 
de forskellige institutioners tilgange og 
hermed opnå større indsigt i de enkelte 
uddannelser. Omvendt oplevede CVU-

Uddannelses-
forberedende forløb
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institutionerne, at Gerlev kunne bidrage 
med faglig viden, praksisrelatering og 
særlige faciliteter.  

Det skal imidlertid ske sådan, at der 
går en rød tråd gennem forløbet, og 
at eleverne ikke udsættes for alt for 
mange forskellige undervisnings-
miljøer med for mange lærere og en 
overdreven deltagelse i for forskellige 
aktiviteter. Eleverne er også inter-
esserede i fordybelse og ønsker også 
at opleve en vis grad af faglig progres-
sivitet i løbet af et ophold. 

> Hoveddelen af undervisningen på den 
multikulturelle linje på Grundtvigs og 
Krogerup Højskole er ganske vist foregået 
på højskolen, men flere af eleverne har 
også været i praktikforløb og har undervejs 
modtaget undervisning af mange forskel-
lige lærere fra forskellige institutioner. 
Nogle elever har derfor efterspurgt et 
mindre fragmenteret forløb.

Ud over, at forberedende forløb kan 
være givende for eleven, er det også 
givende for underviserne. Både på 
Gerlev, Grundtvigs og Krogerup 
Højskole har samarbejdet betydet en 
form for lærerudveksling. For lærerne 
kan det betyde et øget kendskab til 
hinandens faglige og pædagogiske 
praksis. For eleverne kan det betyde 
en større forståelse for den formelle 
uddannelses undervisere, undervisn-
ingsmetoder og uddannelse.

Elevgrundlag og rekruttering

Generelt henter hhh-skoler deres mo-
tivation for samarbejde i muligheden 
for at blive anerkendt som en vigtig 
partner i potentielle studerendes for-
beredelse til videregående uddannel-
ser. Dette i kraft af de realkompeten-
cer, som et ophold bibringer eleverne. 
Det handler således ikke i første 
omgang om muligheden for at rekrut-
tere flere elever, men om muligheden 
for at kvalificere forløbet for mange 
af de elever, som allerede kommer på 
højskolerne.

I de tilfælde, hvor der er tale om nye 
målgrupper, må hhh-skolerne være 
særligt opmærksomme på, at det 
kræver en ekstra rekrutteringsindsats, 
og at rekrutteringsvejene ofte vil gå 
gennem andre kanaler end dem, de 
normalt betjener sig af. Det gælder 
selvsagt ikke kun i forberedende ud-
dannelsesforløb, men det er nødven-
digt at nævne, hvis det forberedende 
forløb sigter på grupper, som ikke 
kender til skoleformen.

> Målgruppen for den multikulturelle 
journalistlinje er unge etniske minoriteter. 
De ved ikke meget om højskoler, og derfor 
kræver det imødekommenhed og lange 
samtaler, hvis man skal rekruttere dem. 
Derfor har rekrutteringsarbejdet også 
været meget opsøgende. For eksempel har 
man via tidligere engagement i sociale 
boligområder kunnet informere om 
mulighederne til deres netværk her. Også 
gennem sociale medier, hvor unge men-
nesker erfaringsmæssigt udveksler viden 
og historier fra dagliglivet, kunne man 
dele information med potentielle deltagere. 
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Samtidig har man gennem veludviklet 
UU-samarbejde rekrutteret elever via 
FFD’s kommunepulje 4). 

Imidlertid skal man som hhh-skole 
passe på, at ønsket om at rekruttere 
bestemte målgrupper ikke overskyg-
ger eller fjerner fokus fra den faglige 
kvalitet på en linje eller i et hovedfag. 
Elever, der påbegynder en sådan linje, 
er stadig primært interesserede i den 
faglige udfordring – også selvom 
den kan være baseret på eksklude-
rende diskurser eller logikker. Således 
skal indholdet ikke udelukkende 
bestemmes af en formodet interesse 
hos kernemålgruppen. 

> En erfaring fra Krogerup Højskole er, 
at det kan virke ekskluderende at fokusere 
for meget på det etniske. De etniske danske 
elever mente, der gik ”for meget indvan-
drer” i den, og at det skete på bekostning 
af den journalistiske faglighed. Erfaringen 
var, at man ikke må fokusere for meget på 
det ”etniske”, men at det faglige skal være 
i centrum. 

Hvad skal man være opmærksom på?

En forberedende linje på en hhh-skole 
kan ikke i sig selv kvalificere til optag 
på en videregående uddannelse. Det 
er derfor vigtigt at formulere sig klart 
i forbindelse med information og 
markedsføring, for at forhindre at 
potentielle elever får indtryk af, at 
et ophold automatisk fører til optag. 
Hhh-skoleelevernes uddannelsesplan-
er og -interesser går ofte i mange 
retninger. Det kan være problematisk 
at tilbyde forløb, som forbereder til 
bestemte sektorer, simpelthen fordi 
det ikke vil tilgodese alle elevers 
behov. Et samarbejde med særlige in-
stitutioner må heller ikke opfattes eller 
udfoldes som et forsøg på at overtale 
eleverne til at gå i en bestemt retning.

4)   Fra 2006 til og med 2009 har Folkehøjskolernes Forening i Danmark administreret en pulje, der har gjort det 
muligt for kommuner at tilbyde unge indvandrere, flygtninge eller efterkommere heraf et højskoleophold som et led i 
deres vej til uddannelse. I efteråret 2008 blev reglerne skærpet, og det betød, at det kun var unge uden ungdomsud-
dannelse, som kunne tage på højskole under ordningen.
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Tværgående erfaringer fra 
uddannelsessamarbejde

På baggrund af projekternes konkrete erfaringer tegner 
der sig nogle generelle og tværgående billeder af, hvad 
hhh-skolerne bidrager med i uddannelsessamarbejdet, 
samt hvordan man kan sikre, at samarbejdsprojekterne 
forankres i organsisationerne. 
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Hvad bidrager 
hhh-skolerne med?
Når man som hhh-skole indgår i et 
samarbejde, kan det være fornuftigt 
at afklare, hvilken type uddannelses-
forløb, man tilbyder eventuelle elever 
under ordningen.

Flere hhh-skoler har arbejdet med 
dokumentation af, hvilke kompeten-
cer de bibringer eleverne gennem 
et ophold.  Selvom der i skrivende 
stund ikke foreligger mange konkrete 
resultater fra den form for realkompe-
tencearbejde, mener de projektledere, 
som er involveret, at arbejdet bidrager 
til den fortsatte debat om indhold, 
berettigelse og formål. Mange ledere 
har givet udtryk for, at det betyder 
meget at blive opmærksom på, hvad 
hhh-skolen egentlig kan og få skærpet 
bevidstheden om det. Det er endvi-
dere noget, der kan bruges markeds-
føringsmæssigt. For nogle projekter 
har det således været overraskende 
og berigende at få elevernes egne ord 
for og overvejelser om, hvad det er, de 
mener, de får ud af et ophold.

Det er i den forbindelse vigtigt, at 
hhh-skolerne ikke blot indgår i ud-
dannelsessamarbejde for samarbej-
dets skyld. Uddannelsessamarbejde 
handler ikke om at lade institution-
erne sammensmelte. Det handler 
om at lade to forskellige læringsrum 
komplementere hinanden i et samlet 
læringsforløb. Hhh-skolerne er og skal 
ikke være formelle uddannelsesinsti-
tutioner og omvendt. Hhh-skolernes 

bidrag til samarbejdet er stadig at 
fungere som et pædagogisk rum for 
personlige og faglige eksperimenter, 
afklaring og social læring. Det kom-
mer til udtryk hos eleverne og det 
kommer til udtryk hos samarbejds-
partnerne. 

> En elev fortæller: ”Det gælder om at 
udnytte sabbatåret optimalt, og på denne 
måde (ved at deltage på en husholdnings-
skole og lave GSK-supplering) slipper jeg 
for at tage et turbokursus til foråret.”

I flere af samarbejdsprojekterne tyde-
liggøres det, at uddannelsesinstitu-
tioner ikke blot anskuer hhh-skolerne 
som et til tider nødvendigt afklarings-
rum for studerende. De har også 
respekt for og kan lade sig inspirere 
af den faglighed, som nogle skoler er 
formidlere af. Respekten og nysgerrig-
heden er i mange tilfælde gensidig 
og vidner om, at fagligheden på to 
forskellige institutioner kan indgå i et 
produktivt samspil.

> En samarbejdspartner fra en profes-
sionshøjskole udtaler: ”Højskolen har 
en god faglig praksis, forankret i en dyb, 
pædagogisk forståelse og baseret på nogle 
særlige pædagogiske principper.”

Det er vigtigt at bide mærke i, at hhh-
skolen især rekrutterer elever ved at 
tilbyde noget andet end de formelle 
uddannelser. Elever fremhæver 
muligheden for at tilegne sig socia-
le kompetencer, såsom respekt og 
anerkendelse. Især fremhæves de 
engagerede lærere og deres tilstede-
værelse i dagligdagen som en central 

forudsætning for et socialt og trygt 
læringsmiljø.

> En elev sammenligner håndarbejds-
skole og gymnasiet: ”Der er forskel på 
gymnasiet og her. Her interesserer alle 
lærerne sig for os. Eleverne har ikke lyst til 
at pjække, og på den måde bliver det meget 
bedre at gå her… Efter ferie glæder man 
sig til, man skal tilbage på skolen igen. 
Det har jeg aldrig gjort før.”

Der tegnes et billede af et rum, hvor 
motivation, lyst, interesse og kreative 
og nye tilgange til det faglige sættes 
i højsædet. Særligt muligheden for 
fordybelse, uden at skulle forholde 
sig til bedømmelser og vurderinger, 
betragtes som et vigtigt element. 
Den eksamensfri zone giver frihed 
fra præstationspres og frihed til at 
afprøve nye sider af sig selv.

Eleverne vurderer også, at hhh-sko-
lens alsidige og fællesskabsbaserede 
pædagogik er et nødvendigt supple-
ment til den almindelige uddannelses-
pædagogik, hvor man i højere grad 
overlader den enkelte studerende til 
sig selv. Fællesskabet er et godt ud-
gangspunkt for at genfinde motivation 
og faglige interesser. 

> En pit stop-deltager siger: ”Mens 
du på universitetet er meget alene og har 
meget få forelæsninger, er du på højskolen 
sjældent alene og møder hver morgen til 
en ny dag fyldt med alsidige aktiviteter 
– forelæsninger, foredrag, undervisning, 
soloarbejde, teori, praksis og kreativitet.” 

Elever betragter ikke hhh-skoleop-
holdet som et brud i uddannelsespro-
cessen, men som en mulighed for på 
motiverende vis at danne nye perspek-
tiver på uddannelsesplaner, faglighed 
og interesser. Mange fremhæver 
også skoleformens særlige evne til at 
kombinere teori og praksis. Og måske 
er det ikke så mærkeligt, at denne 
kombination lykkes særligt godt på 
skoler, hvor fagligheden kombineres 
med almen dannelse. Det er evnen 
til at gøre lærdommen nærværende, 
som gør hhh-skolerne til kærkomne 
supplementer til de videregående 
uddannelser, og det er også denne 
kompetence samarbejdsmodellerne 
kan promovere sig på. 

X
Samarbejdets 
organisering
Erfaringerne viser, at det ofte er 
ildsjæle, der initierer projekterne og 
driver dem fremad. Og det er helt 
nødvendigt, når store formelle ud-
dannelser skal kontaktes, og man skal 
prøve noget, som ikke er prøvet før. 
Det er de personlige kontakter, der får 
tingene til at ske. Erfaringerne viser 
dog også, at det er vigtigt, at projektet 
ikke udelukkende er personbåret, men 
forankres bredere på både hhh-skolen 
og uddannelsesinstitutionen. 

For hhh-skolen betyder det, at både 
ledelsen og medarbejderne skal være 
involveret i projektet. Erfaringerne 
viser, at det ofte ikke er hensigtsmæs-
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sigt, at en forstander eller vicefor-
stander er den eneste drivende 
arbejdskraft i et projekt. I så fald er 
der en risiko for, at projekterne bliver 
prioriteret sekundært i forhold til 
andre ledelsesopgaver. Det er vigtigt, 
at lærerne involveres, som dem der 
har kontakten til eleverne. Endvidere 
er det af afgørende betydning, at hhh-
skolerne arbejder med erfaringsop-
samling og formidling af viden til 
resten af kollegaerne på skolen.  

I samarbejdet med den formelle ud-
dannelsesinstitution betyder det, at 
hhh-skolen skal søge at involvere 
ansatte på flere niveauer fra samar-
bejdsinstitutionen. Erfaringerne fra 
Løgumkloster Højskole viser som 
eksempel, at denne metode fører til 
fælles handling. Ledelsen må endvi-
dere være opmærksom på hele tiden 
at fremme den fælles forpligtelse på 
projekterne. Det kan gøres ved hjælp 
af tydelige kommunikationsstruk-
turer. Erfaringerne viser, at bindende, 
skriftlige aftaler kan være et godt 
redskab til dette.

Fastholdelse af samarbejdet er endnu 
et vigtigt element i samarbejdets 
organisering. Erfaringerne viser, at det 
er vigtigt, at samarbejdet fastholdes 
ved at holde kommunikationen i live. 
Man bør afsætte tid til flere opfølgen-
de møder, således at man løbende 
kan imødegå udfordringer og udvikle 
projektet.  

Det handler i høj grad også om at imø-
degå eventuel mistillid til samarbejdet 

og dets værdi – ikke mindst hvad 
angår vejledningssystemet. Muligvis 
har projekterne ressourcemæssigt 
været for små til at synliggøre sig 
selv markant i vejledningssystemet, 
og muligvis er vejledere på formelle 
uddannelser i tvivl om den reelle ef-
fekt af et ophold på en hhh-skole. For 
at undgå denne tvivl om effekt, skal 
man være opmærksom på hele tiden 
at dokumentere de enkelte studeren-
des historier og synliggøre, hvordan 
hhh-skoleopholdet bidrager til deres 
videre færd i uddannelsessystemet. 
Dels handler det om hele tiden at 
øve sig i den type dokumentation, og 
dels handler det om at skabe fælles 
rum for at formidle resultater under 
ordningerne. 

X
Generelle opmærksom-
hedspunkter
Herunder er opstillet en række 
opmærksomhedspunkter, man må 
forholde sig til, når man vil udvikle 
et uddannelsessamarbejde. Det drejer 
sig både om organisatoriske, pæda-
gogiske, økonomiske og markeds-
føringsmæssige opmærksomheds-
punkter. De er samlet til slut, fordi de 
går på tværs af de former for udan-
nelsessamarbejder som er præsenteret 
i hæftet. 

Samarbejde
- En stor udfordring for hhh-skolernes 
samarbejde med formelle uddannel-
sesinstitutioner har været projekternes 
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lille volumen i forhold til samarbe-
jdsinstitutionerne. Erfaringerne viser, 
at hhh-skolerne i høj grad må tilpasse 
sig samarbejdsinstitutionernes ar-
bejdsrammer og ikke omvendt. Derfor 
må man opfordre hhh-skolerne, som 
ofte er initiativtagere til projekterne, 
til så vidt muligt at inddrage den 
formelle uddannelsesinstitution i den 
løbende udvikling af projektet.

- Inddragelsen skal så vidt muligt 
sprede sig over flere niveauer i organi-
sationen. Det er en udbredt erfaring, 
at det er svært at forankre projekterne 
organisatorisk. Både hvad angår hhh-
skolen og den samarbejdende uddan-
nelsesinstitution. Det kommer især til 
udtryk i de projekter, der baserer sig 
på enkeltes personlige engagement og 
kontakter. 

- Netværket skal fastholdes og plejes 
gennem opstartsmøder og opfølgende 
møder.

- Projektledelsen må overveje kommu-
nikationsstrukturer for, hvordan man 
kan eksplicitere og dele viden om pro-
jektet på skolen, således at projektet 
ikke kun står og falder med en enkelt 
ildsjæl. Det er vigtigt at skabe et fælles 
eje til projekterne, hvis de skal danne 
grundlag for holdbare ordninger på 
lang sigt.

- Det er vigtigt at være opmærksom 
på de økonomiske udfordringer ved 
at etablere samarbejde. For hver time 
eleverne deltager i undervisning på en 
anden uddannelsesinstitution, redu-
ceres hhh-skolernes taxameterstøtte. 

- Hhh-skoleforløb trækker primært 
elever til, fordi de tilbyder noget andet 
end det formelle uddannelsessystem.
Derfor skal den enkelte skole fast-
holde sin særlige profil under samar-
bejdet.

Elevvilkår
- Elevernes bevægelse og navigation 
mellem to undervisningsmiljøer skal 
gennemtænkes og planlægges. Hvis 
eleverne overlades til sig selv, risikerer 
de at føle sig ekskluderet begge steder.

- Studerende, som er undervejs i et ud-
dannelsesforløb og deltager i et hhh-
skoleforløb, mister deres SU. Dette 
sker samtidig med, at de for hoved-
partens vedkommende er tvunget til 
at finansiere forløbet selv.

Rekruttering
- Man skal være opmærksom på nød-
vendigheden af at dokumentere, hvad 
elever får ud af et hhh-skoleforløb 
over for især vejledningssystemet. 
Deres mulighed for at henvise elever 
til hhh-skoler skal samtidig klargøres 
ved at inddrage vejledere i samar-
bejdsprojekter. Deres viden skal gøre 
sig gældende, og de skal have ejerskab 
til samarbejdet. 

- I det omfang man gennem samar-
bejdsordninger rækker ud mod nye 
målgrupper, vil det være nødvendigt 
at overveje alternative rekrutteringska-
naler.  For unge med svagere faglig og 
social baggrund, kan forældre vise sig 
at være fortalere for hhh-skoleophold. 

Antologien er ment som inspiration til alle, 
som interesserer sig for kulturmøder. Artiklerne 
strækker sig fra de små konkrete gerninger i 
hverdagen, til traditioner, værdier, symboler, 
kulturer og strukturer, som er med til at skabe 
rammerne for mødet mellem mennesker. 
Vi har inviteret en række personer, som arbejder 
med kulturmødet i det daglige, eller som dagligt 
forholder sig til emnet, til at komme med hver 
deres bud på, hvordan de ser muligheder og 
barrierer i kulturmødet.
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