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Kort om FFD’s formål – to ben

1. Arbejde for folkehøjskolens ide

2. Skabe gode og frie vilkår for skoleformens 

udvikling

Dette gøres ved at:



Foreningen skal:

• repræsentere skoleformen i forhandlinger med myndigheder og 

organisationer

• sikre løbende information og debat om folkehøjskolens placering i 

kultur- og samfundslivet og i den uddannelsespolitiske debat, samt 

styrke tilhørsforholdet til folkehøjskolen for højskoleinteresserede

• yde service til højskolerne i deres økonomiske og administrative 

arbejde, og til de personlige medlemmer af faglig og 

videreuddannende karakter

• skabe interesse for og formidle oplysning om folkehøjskolernes 

kurser/virksomhed

• bidrage til folkehøjskolernes og medlemmernes engagement i 

internationalt og mellemfolkeligt arbejde



Strategi 2018-2022

1. Folkehøjskolens idé – en folkehøjskole i bevægelse

– Folkehøjskolen i samfundet – en folkehøjskole, der 

engagerer sig

– Folkehøjskolens pædagogik – en folkehøjskole, der 

danner

– Folkehøjskolen og den folkelige oplysning – en 

folkehøjskole, der samler

– Folkehøjskolens målgrupper - en folkehøjskole for 

flere

– Folkehøjskolen i verden – en folkehøjskole, der 

åbner sig

– Folkehøjskolens ansvar - en folkehøjskole i balance



Strategi 2018-2022

2.   Foreningen for folkehøjskoler – en forening, der handler

2.1. Kommunikationen

2.2. Interessevaretagelsen

2.3. Skoleudvikling -rådgivning og konsulentbistand

2.4. Kurser og efteruddannelse

2.5. Forlaget

2.6. Højskolebladet



Højskolernes Hus

Basis
•Administration

•Højskolens stemme

•Lobbyvirksomhed

•Rådgivning og vejledning

•Information og markedsføring

•Pædagogisk Udvikling

•Kurser og efteruddannelse

•Stipendieadministration

•Højskoleblad

•Sangbogen

•Internationalt arbejde

Projekter
•Højskolepædagogik

•Folkeoplysningsprojekter

•Syng, spis og snak
•Bæredygtighed

•Flygtninge

•Unge uden uddannelse

•Internationale projekter

•Frirummet

•Folkemøde 2019

•Skoleprojekter

•Skoleindkøb



Kontingent; 11,8; 
41%

Ministerier; 12; 
41%

Trygfonden; …

Nordeafonde
n; 1; 4%

Skoleindkøb; 
1,2; 4%

Finansiering af 29 årsværk i HH

Kontingent Ministerier Trygfonden Nordeafonden Skoleindkøb



Oversigt over puljer til fordeling

• Skolepulje

• Folkeoplysningspulje

• Orlovsmidler

• Efteruddannelsestilskud

• Vikarmidler

• Nordiske stipendier

• (Stipendie til internationale elever)

• Pulje til integrationsfremme ?????

• Lobbypuljer (puljer, som FFD har skubbet til)

– Momsrefusion

– Barselpulje

– Bygnings-, energi og miljøpulje



Husk i øvrigt

• Abonner på FFD-nyt

• Kursusvirksomhed

• Skoleindkøb

• Deltag i forstandermøder

• Årsmøder

• Og ja, der er mange tilbud…. ☺



Oversigt over eksterne projekter
• Frirummet – 3,9 mio. kr. – første fase – 2017-2018

6,6 mio. kr. – anden fase – 2019-2020

• Syng, spis og snak - 2,55 mio. kr, - ophører 2019 (gensøges)

• Augustinusfonden, ny sangbog – 0,5 mio. kr.

• Louis Hansen fonden, ny sanghåndbog – 0,4 mio. kr.

• Satspuljemidler 2 mio. kr. permanent til intensive 

læringsforløb

• Skoleindkøb – har til huse I Højskolernes Hus

• Højskolesangbogen for børn (2018) – indtægt ukendt



175 års jubilæum

• Højskolens 10 bud – en bogserie

• Nordisk konference d. 1. maj

• Årsmøde d. 2-3. maj

• Film

• Sangkonkurrence

• International konference på Grundtvigs Højskole 

d. 23-25. september

• På alle skoler d. 7. november
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