
 

 

FORSTANDERMØDE/UDDANNELSESDAG D. 24. NOVEMBER PÅ 

BROGÅRDEN V. MIDDELFART FRA KL. 10 

Kl. 10.00 – 18.00 

Højskolen år 2020. Hvor skal højskolen hen, og hvordan synliggør vi os? 

I de næste 20 år vil højskolens nuværende målgruppe for de lange kurser falde med 20 pct. Samtidig 

ændrer profilen sig på de unge, og ikke mindst står uddannelsessystemet over for store udfordringer.  

Hvordan stiller det højskolen? Hvordan ser de unge ud, som vi skal tage i mod? Skal vi henvende os 

til andre grupper? Skal vi udvikle nye tilbud? Hvordan gå vi i byen med dette? Hvordan agerer vi 

politisk – lokalt og nationalt?  

Dette vil vi sætte fokus på gennem oplæg og workshops på forstandernes uddannelsesdag. 

Kl. 10.00: Tema 1: Skoleudvikling og elevgrundlag 

Foredrag og oplæg til diskussion v. områdechef i Danmarks Evalueringsinstitut Camilla Hutters:  

”En karakteristik af de unge, deres uddannelsesveje og overvejelser over højskolens placering i 

fremtidens uddannelsesbillede.” 

Kl. 12.00: Frokost  

Kl. 13.00:  Tema 2: Hvordan udvikler uddannelsessystemet sig – og hvilke 

udfordringer giver det for højskolerne? 

Oplæg v. Lic phil., lektor Jens Erik Kristensen, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse 

(DPU), Aarhus Universitet 

Kl. 15.00: Tema 3: Den politiske synlighed og indflydelse 

Oplæg ved formand for den norske højskoleforening, Øivind Brandt 

Efterfulgt af workshops, hvor man skal arbejde med bud på konkrete indspark til, hvor vi skal hen – 

og ikke mindst, hvordan både den enkelte skole og FFD kan agere på vejen hertil. 

Kl. 19.30 ”Frirummet”: Orientering om debatprojektet v. Lisbeth Trinskjær og 

projektleder Marlene Borst Hansen 

 

Kl. 20.30 Kollegialt samvær over en gang tapas  
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FORSTANDERMØDE, DAG 2, 25. 11 

Kl. 9.00 Morgensamling 

Kl. 9.30: ”Substantiel ledelse”. Foredrag ved Jan Nørgaard, cand.scient.pol., 

organisationsstrateg, konsulentfirmaet Cairos 

Kl. 11.00 Forstandernes egen dagsorden 

Kl. 12.00 Frokost 

Foreløbige punkter til forstandernes dagsorden: 

• Orientering om folkehøjskolens relation til ministerier og styrelser 

• Finanslov 2017 

• Opfølgning på Charter og Løn/ansættelse 

• FFD’s strategi 2018-2022. Proces 

• Unge kontanthjælpsmodtagere på højskole. Orientering om STAR-projektet og opfølgning 

herpå. 

• Flygtninge på højskole. Status 

• Bæredygtighed i fokus. Status ved. Simon Lægsgaard 

• Nyt om love og regler 

• Mv. 

Slut senest kl. 16.00 

Der er tilmeldingsfrist inden d. 7. oktober, idet kursusstedet ellers opkræver betaling for ubrugte 

værelser. 

Tilmelding i webshop: http://webshop.hojskolerne.dk/shop/forstandermoede-189p.html 

http://webshop.hojskolerne.dk/shop/forstandermoede-189p.html

