
Udviklingsseminar om flygtninge på højskole

Brandbjerg Højskole d. 24. og 25. oktober 2016

Mandag d. 24. oktober  Tirsdag d. 25. oktober  

9:00	 		Ankomst,	indkvartering	og	morgenkaffe
___________________________________________________________

9:30  Velkomst
___________________________________________________________

9:45   Lovændringer på integrationsområdet
	 	•		 Orientering om lovændringernes betydning for højskol-  
        erne v. Jakob Hvenegaard Andersen, FFD
	 •	 Replik v. Mogens Godballe, Nordfyns Højskole og 
    Joachim Maag Kristensen, Brande Højskole 
 • Debat og idéudvikling
___________________________________________________________

12:00   Frokost
___________________________________________________________

13:00   Kommunernes og erhvervslivets perspektiv på flygtninge   
    på højskole v. Torben Møller-Hansen, direktør i Foreningen 
    Nydansker og Laila Dueholm, Odder kommune
___________________________________________________________

15:00    Fortællinger fra en højskoleelev med flygtningebag-
    grund v. Khaled Ksibe, vinder af Den Europæiske Sprogpris  
    i Danmark
___________________________________________________________

15:45   Pause 
___________________________________________________________

16:00   Netværkssamtaler om udfordringer og muligheder i arbejdet  
	 	 		med	flygtninge	på	højskolen.
___________________________________________________________

18:00   Aftensmad
___________________________________________________________

19:00   Det kulturelle møde. Oplæg og debat v. Evelina Gold, FFD
___________________________________________________________

20:30    Socialt samvær
___________________________________________________________

   

8:30	 	Morgensamling	v.	Simon	Lægsgaard,	forstander	på	
   Brandbjerg Højskole
___________________________________________________________

9:00 Workshops

  Workshop 1: Flygtninge i undervisningen
	 	 v.	Sofie	Bay	og	Kirsten	Petersen,	Rønde	Højskole	og	Jakob		 	
	 	 Borgensgaard,	Rødding	Højskole
  
  Hvad bør man tage højde for, når man underviser elever med flygt-  
  ningebaggrund? Med udgangspunkt i to praksiseksempler   
  fra henholdsvis Brande og Rødding højskole vil der blive lagt   
  op til debat om undervisning af flygtninge. Den første del af work-  
  shoppen omhandler, hvordan man arbejder med de sproglige   
  barrierer, der kan opstå i undervisningen ud fra præmissen “show   
  it, don’t tell it”. Den anden del fokuserer bl.a. på, hvordan man kan  
  lave en kobling til videre uddannelse og job i undervisningen.
  
  Workshop 2: Integrationsfremmende aktiviteter på 
  højskolen	v.	Søren	Ottzen,	Vrå	Højskole

  Søren har i mange år arbejdet med flygtninge på Vrå Højskole og   
  har stor erfaring med at styrke det, han kalder interkulturelle   
  kompetencer i højskolens frie rum. Workshoppen vil tage udgangs-  
  punkt i konkrete tiltag, øvelser mm. som fremmer den kulturelle   
  forståelse blandt eleverne på højskolen.

___________________________________________________________

11:30		Afrunding	og	opsamling	på	seminaret
___________________________________________________________

12:00  Frokost 
___________________________________________________________

13:00  Afrejse
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