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Brand Character
Menneskelig Talentudvikling - 2014

Korte kurserFAGLIGFORKÆLELSE
 

 Lange kurser

FIND DET,
DU ER 

GOD TIL 
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“Opgaven er at gøre kagen 
større. At få åbenbaret, at 
højskoleformen er noget, 
mange, mange flere kunne 
få noget fantastisk ud af. 
Det er en opgave, som kun 
kan løftes i fællesskab”

Sune Bang, Kommunikations-bureauet København
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Formål med at definere en brand 
character for lange og korte kurser
Lange kurser
Målet er at udvide den gruppe af unge, som højskolerne appellerer til. 
Derfor skal højskolerne støtte op om den fælles historie om, at “I høj-
skolen dyrkes den enkeltes interesse, talent og evner i et fællesskab, som 
både medfører en personlig udvikling og accelererer en faglig afklaring. 
Med stor værdi for individets videre liv og karriere”. 

Det, vi ønsker at have fokus på, er højskolernes evne til “Menneskelig 
Talentudvikling”. Dette indrammes i kampagnebudskabet:  
“Find det, du er god til - tag på højskole”.

Korte kurser
Målet er at øge antallet af voksne, som tager på korte eller mellemlange 
kurser og ikke mindst at styrke den fælles stemme i forhold til at for-
midle værdien af de korte højskolekurser over for politikere, pressen og 
den brede offentlighed. 

Det, vi ønsker at have fokus på, er højskolernes evne til “Menneskelig 
Talentudvikling” - at korte højskolekurser tilbyder et ophold af høj 
faglig kvalitet og et berigende fællesskab, hvor man mødes om en fælles 
interesse i et tilrettelagt program, der tilsammen udgør en helhed. Dette 
indrammes i kampagnebudkabet:  
“Korte højskolekurser - faglig forkælelse”. 



4

Lange højskolekurser
Mission
I højskolen dyrkes den enkeltes interesse, talent og evner i et fællesskab, 
som både medfører en personlig udvikling og accelererer en faglig 
afklaring. Med stor værdi for individets videre liv, karriere og placering 
i samfundet.

Personlighed
a) Fællesskabsorienteret og Menneskelig
b) Faglig og Kompetenceudviklende

Position
Menneskelig Talentudvikling:
- Talentudvikling af mennesket
- Menneskelig udvikling af talentet

Budskab
Find det, du er god til - tag på højskole

Eksempel på standardtekst:

Find det, du er god til
På et højskoleophold har du en unik mulighed for at dyrke dine inter-
esser og finde ud af, hvad du er god til. Eller du kan finde ud af, at du 
er god til noget andet, end det du lige troede.
Ud over at få en intens og uforglemmelig oplevelse vil du styrke dine 
kompetencer i et fællesskab med andre unge - og i samarbejde med 
lærere, som brænder for det samme som dig.
Der er ingen eksamen forbundet med undervisningen, og det kræver 
ingen bestemte forudsætninger at deltage. Er du til journalistik, billed-
kunst, politik, havkajak eller noget helt femte? Muligheder er der nok af 
på de danske højskoler, og du kan helt selv sammensætte dit forløb.
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Når du omtaler din højskole, så overvej at anvende Menneskelig 
Talentudvikling, hvis du bliver spurgt, hvorfor højskolen gør en 
forskel.

Menneskelig Talentudvikling er flersidet. 
- udvikling af det menneskelige talent: At blive et individ i fællesskabet  
 med sociale og medmenneskelige kompetencer. 
- udvikling af individets talent, hvor man finder ud af, hvad man er  
 god til, eller hvad man kan blive endnu bedre til – sammen med andre.

Eksempel på dialog:

Hvad er en højskole for dig?
Menneskelig Talentudvikling 24 timer i døgnet.

Hvad mener du med det?
På en højskole kan du dyrke dine interesser og dine talenter. Du kan 
finde ud af, hvad du er god til - eller finde ud af, at du er god til noget 
andet, end det du lige troede. Og det sker sammen med andre unge og i 
samarbejde med lærere, som brænder for det samme som dig.
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Korte højskolekurser
Mission
På de korte højskolekurser serveres høj faglig kvalitet og berigende fæl-
lesskaber, hvor man mødes om en fælles interesse i et tilrettelagt program, 
der tilsammen udgør en unik oplevelse.

Personlighed
a) Fællesskabsorienteret og Menneskelig
b)  Faglig og Kompetenceudviklende

Position
Menneskelig Talentudvikling:
- Talentudvikling af mennesket
- Menneskelig udvikling af talentet

Budskab
Faglig forkælelse - 1200 korte højskolekurser serveret på et sølvfad

Eksempel på standardtekst:

Faglig forkælelse
Tag på et kort højskolekursus og bliv forkælet med undervisning i 
emner eller aktiviteter, der optager dig – eller som du gerne vil blive 
klogere på sammen med andre. For på et højskolekursus går det faglige 
og sociale fællesskab op i en højere enhed.
Du vil opleve, hvilken luksus det er at have adgang til dygtige under-
visere, der brænder for deres fag, og som kan sammensætte et program, 
der giver dig masser af oplevelser og stof til eftertanke.
Tag på højskole, og bliv forkælet på den faglige måde. 
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Når du omtaler de korte kurser så overvej at anvende nogle af ordene 
fra brand characteren. 

Eksempel på dialog:

Hvorfor skal jeg tage på et kort kursus?
For at blive fagligt forkælet. 

Kan du uddybe det?
Som voksen er det ofte en luksus at kunne fordybe sig i en fritidsakti-
vitet eller have tid til at lære noget nyt. På et kort højskolekursus vil du 
møde nogle dygtige højskolelærere, der brænder for deres fag. Og du 
vil være sammen med en masse forskellige mennesker, der interesserer 
sig for det samme som dig. Det hele foregår i nogle inspirerende ram-
mer, hvor der er sørget for både forplejning og oplevelser. Det er derfor 
vi kalder det ”faglig forkælelse”.
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Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Højskolernes Hus- Nytorv 7
1450 København K

Tlf.: 33 36 40 40
Mail: kontor@ffd.dk
www.hojskolerne.dk
www.ffd.dk

www.facebook.dk/hojskolerne


