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Højskoleforstander – Hvorfor.

Hvorfor valgte jeg at blive højskoleforstander – må 

gerne ”perspektiveres” i forhold til: 

• Hvad har du lavet før du kom til højskolen. 

• Hvorfor blev det højskolen du valgte

• Hvorfor er forstanderjobbet attraktivt

• Hvad forestiller du dig bliver din største 

udfordring



Hvad er en højskole



Kursus for nye forstandere

Hvad er en højskole. 
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Hvad er en folkehøjskole.
Overordnet beskrivelse.  

De danske folkehøjskoler tilbyder forskellige former for undervisning af voksne elever på både korte og lange kurser. 

Eleverne bor på højskolen, når de er tilmeldt et højskolekursus. 

På folkehøjskolerne – i daglig tale kaldet højskolerne – kan voksne elever følge forskellige former for kurser. 

På nogle højskoler kan enkelte fag eller faggrupper have en fremtrædende plads, f.eks. idræt, film, musik, kunst m.v. 
Men kurserne skal altid have en bred almen karakter og leve op til de tre hjørnestene i lovgivningen:
•livsoplysning
•folkelig oplysning
•demokratisk dannelse

Folkehøjskolerne reguleres efter Lov om folkehøjskoler. 
Den enkelte højskole vælger selv sit idégrundlag, og 
fastsætter det i skolens vedtægter. 



Hvad siger Højskoleloven. 

Kapitel 1

Lovens anvendelsesområde og virke

§ 1. Loven omfatter folkehøjskoler, der tilbyder undervisning og samvær på 

kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk 

dannelse, og som er godkendt af kulturministeren til tilskud.

Undervisningen skal have en bred almen karakter. Enkelte fag eller 

faggrupper kan have en fremtrædende plads, men aldrig på bekostning af 

det almene. 

Skolernes aktiviteter skal tilrettelægges ud fra deres selvvalgte 

værdigrundlag.



Undervisning og samvær.

• Undervisning og samvær – ligeværdigt.

• Adskiller folkehøjskolerne fra andre skoleformer

• Undervisning – mindst 50% af bred almen karakter

• Både undervisning og samværet sætter krav til skolerne.

• Samværet er både mellem elever og mellem medarbejdere og elever



Hovedsigte:
Livsoplysning

I højskoleloven står der i bemærkningerne til lovforslaget følgende om begrebet livsoplysning:

• Livsoplysning er et begreb, der rummer universelle og almenmenneskelige problemstillinger. 

Livsoplysning ligger i forlængelse af den bestående oplysningstradition for de frie skoler og 

vedrører de store spørgsmål i tilværelsen. Herved fremhæves folkehøjskolernes opgave af 

eksistentiel karakter, som bygger på den enkelte skoles selvvalgte værdigrundlag.

NFSG:

• ”Livet skal gennem skole og uddannelse lyses op så mennesket individuelt 

og som menneskehed får større og større indsigt i menneskelivet – og 

måske kan ane meningen med det”.



Hovedsigte:
Folkelig oplysning

I højskoleloven står der i bemærkningerne til lovforslaget følgende om begrebet folkelig 

oplysning:

• Folkelig oplysning rummer oplysning om store og små fællesskaber samt forholdet til det 

individuelle. I folkelig oplysning er det individuelle og det fælles - sider af samme sag og 

hinandens forudsætninger. 

Frit efter NFSG:

Formidlingen af indholdet kræver ikke, at modtagerne har særlige 

forudsætninger eller evner ud over det at være nysgerrige og interesserede 

mennesker og endelig, at det egentlige formål med oplysningsaktiviteten er, 

at alle involverede skal blive klogere på at leve deres liv engageret i forhold 

til medmennesket/samfundet.



Hovedsigte: 
Demokratisk dannelse

I højskoleloven står der i bemærkningerne til lovforslaget følgende om begrebet demokratisk 

dannelse:

• ”Demokratisk dannelse” understreger opgaven i at fastholde og udvikle en proces, der fører 

frem mod demokrati. Det markerer, at det er de frie kostskolers opgave at danne sine elever 

til engagerede medborgere med lyst og evne til at være aktive i et demokratisk samfund. 

Med andre ord:

• Eleven lærer her, hvad det vil sige, at erkende, handle og deltage i demokratiske processer 

samt at kunne forholde sig demokratisk overfor nye problemstillinger og opgaver. Det vil 

sige, at eleven både lærer om demokrati i undervisningen og gennem demokratisk 

deltagelse i samværet på skolerne.       



Selvvalgt værdigrundlag.
”Skolens grundlov”

• Værdigrundlaget er den begrundede forudsætning for skolens virksomhed 

– det er den idé, skolen er baseret på. 

• Værdigrundlaget skal være langtidsholdbart, da en ændring kræver 

ændring af skolens vedtægter. 

• Værdigrundlaget vil oftest være beskrevet i et tidløst sprog. 

• Værdigrundlaget er fundamentet for skolens mål, praksis og 

selvevaluering. Offentliggørelsen af skolens værdigrundlag sikrer bl.a., at 

kommende elever  og andre er i stand til at vurdere, hvilket grundlag 

skolens aktiviteter bygger på. 



Værnsbestemmelser – institutionen. 

• Skolen skal være selvejende og uafhængig. 

• Anvendelse af skolens midler (og ikke blot statstilskuddet) 

må alene komme skolens skole- og 

undervisningsvirksomhed til gode. Med 2014 loven dog i 

begrænset omfang til folkeoplysende aktiviteter. 

• Skolen skal eje hovedparten af sine bygninger - ikke leje. 

Med 2014 loven dog leje i op til 10 år 

• En skole kan ikke indgå økonomisk forpligtende samarbejde 

med anden skole eller tredje part. 

• Der må ikke være bestyrelsessammenfald, og udlejere må 

ikke sidde i bestyrelsen



Afslutning

I ved nu: 

• Hvad højskolens hovedsigte er

• At samvær og undervisning vægtes lige

• At skolens værdigrundlag er vigtigt og brugbart

Men I ved også:

• Højskoleloven er meget bred og rummer en høj grad af 

frihed til den enkelte skole.

• At loven er sårbar overfor misbrug.

• Friheden i lovgivningen varer kun så længe, den ikke bliver 

misbrugt. 

• Stor udfordring at sikre at skolerne og medarbejderne 

respekterer gældende lov (og tradition) – fælles ansvar.

Forstanderen har ansvaret for at tolke og  følge 

lovgivningen. 



TILSKUDSBETINGELSER



Tilskudsbetingelser
Institutionskrav

Privat selvejende institution – koncerndannelse.

Bestyrelse/Skolekreds/Repræsentantskab - uafhængighed. 

Bestyrelse – ulønnet og  habil

Vedtægter – styringsredskab – ikke i modstrid med standardvedtægter

Økonomi – forvaltning , kunne komme skolen til gavn. 

Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:
1) Personer, der udlejer ejendomme m.m. til skolen.
2) Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre 
virksomheder, der udlejer ejendomme
m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til 
skolen.
3) Advokater, revisorer og lignende rådgivere for personer omfattet af 
nr. 1 eller for fonde, selskaber,
foreninger eller andre virksomheder omfattet af. nr. 2.
4) Ansatte i ledende stillinger hos personer omfattet af nr. 1 eller i 
fonde, selskaber, foreninger eller andre
virksomheder omfattet af nr. 2.
5) Medlemmer af bestyrelsen for en anden folkehøjskole.

Højskolen er en selvejende 

institution, der modtager et stats-

tilskud. Staten skal sikre, at 

tilskuddet benyttes til det tiltænkte 

formål, der beskrives i 

lovgivningen.  

Lov om folkehøjskoler
Bekendtgørelse om tilskud m.v. til 
folkehøjskoler



3. Folkehøjskoler skal opfylde følgende betingelser:

1) Skolen skal være en privat selvejende institution, som

er omfattet af § 1. Skolens styring og ledelse skal reguleres

i en vedtægt.

2) Skolen skal i sit virke som selvejende undervisningsinstitution

være uafhængig, og skolens midler må alene

komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til

gode, jf. dog stk. 2 og 3.

3) Skolen skal have en skolekreds eller et repræsentantskab,

der står bag skolens oprettelse og virksomhed.

4) Skolen skal råde over egnede og tilstrækkelige elevværelser,

forstander- og lærerbolig, kostforplejnings- og

opholdsarealer, undervisningslokaler og udstyr samt

hovedsagelig udgøre en geografisk og bygningsmæssig

enhed, jf. dog stk. 4.



§ 37. Kulturministeren kan træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til skoler, 

herunder en ny skole, hvis der efter ministerens skøn ikke er tilstrækkelig 

sikkerhed for, at skolen opfylder kravet i § 3, stk. 1, nr. 2, om uafhængighed

og forvaltning af skolens midler. Der kan herved navnlig

lægges vægt på, om:

1) Skolen indgår i et fællesskab eller et samarbejde med skoler, institutioner, 

fonde, virksomheder, foreninger m.fl., der indebærer en nærliggende risiko for, at 

skolen styres af andre.

2) Skolens midler anvendes til formål uden for skolen.

3) Skolens ledelse og lærere står i et juridisk eller økonomisk afhængighedsforhold 

til de i nr. 1 nævnte institutioner m.fl.

4) Skolens elever udfører arbejde, herunder indsamlingsarbejde

eller lignende, på en måde, der er usædvanlig for skoleformen.

5) Skolen indgår lejemål eller andre aftaler, der indebærer en nærliggende risiko 

for, at skolen styres af andre.



TILSYN



Tilsynssystemet



Kulturministeriets opbygning. 

• Politiske handlinger

Kulturministeren

• Betjener minister, udarbejder forslag til love og 
bekendtgørelser, gennemfører lovproces m.v. 

Departementet - DEP

• Sikrer love og bekendtgørelser bliver udmøntet og  
administreret, Udfører tilsyn, tilskud udbetales m.v. 

Slots- og kulturstyrelsen - SLKS

Overskrift fylder 



Folkehøjskoler



Baggrund for tilsynet

Uddrag af højskoleloven

• § 34. Kulturministeren fører tilsyn med skoler, der modtager statstilskud efter 

denne lov. Finder kulturministeren, at en skoles aktiviteter ikke er i 

overensstemmelse med denne lov eller de regler eller aftaler, der er fastsat 

eller indgået i henhold til loven, kan ministeren udstede påbud til skolen om at 

ændre de pågældende aktiviteter.

• Stk. 2. Kulturministeren kan indhente alle oplysninger fra skolerne om 

kursusvirksomhed, elever, personale, udstyr, huslejeaftaler, aftaler om 

ejendomskøb og andre aftaler og om skolernes drift i øvrigt til brug for 

fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskaber, gennemførelse af tilsyn 

og udarbejdelse af statistik. 



Almindelig mail og telefonisk kommunikation med skolerne på basis af 
aktuelle spørgsmål. (Skrivebordstilsyn)

Besøg på skoler for drøftelse af skolens aktuelle situation. Formål er at 
opnå kendskab til skolerne i en god og naturlig dialog. (Dialogbesøg)

Varslet tilsyn f.eks. på baggrund af en opstået situation eller 
udmelding af tema om konkret emne i lovgivningen. (Anmeldt 
tilsyn)

Uanmeldt tilsynsbesøg og eller indkaldelse af konkret 
materiale.  

Eksempler på kontakt- og tilsynsformer

Skærpet 
tilsyn  
f.eks. 

økonomisk



Proces - efter beslutning om tilsyn -
anmeldt eller uanmeldt. 

Skærpet tilsyn, 
tilbageholdelse 
af tilskud m.v. 

Beslutning om 
sanktioner, 
træffes efter 
partshøring 

Styrelsen 
sender en 
foreløbig 

afgørelse i 
partshøring

Materiale 
indkaldes eller 
gennemgås på 

stedet og 
vurderes af 
Slots- og 

Kulturstyrelsen 

Beslutning om 
tilsyn



Sanktioner
Uddrag af højskoleloven

• § 36. Kulturministeren kan for skoler, der ikke følger bestemmelserne i denne 

lov, de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, eller 

kulturministerens påbud, tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller 

delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis.

• Stk. 2. Kulturministeren kan endvidere efter drøftelse med folkehøjskolernes 

forening beslutte, at der ikke ydes tilskud til en skole, hvis undervisning eller 

øvrige forhold findes åbenbart i strid med sædvanlig praksis for folkehøjskoler.

• Stk. 3. Kulturministeren kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde for 

skoler, som begæres erklæret konkurs eller standser sine betalinger, eller når 

der i øvrigt er fare for, at en skoles virksomhed må indstilles.

• Stk. 4. Kulturministeren kan desuden kræve tilskud tilbagebetalt, hvis 

grundlaget for tilskudsberegningen har været fejlagtigt eller tilskudsberegningen 

i øvrigt har været fejlagtig.



Eksempler på tilsynsområder:

• Indholdsplaner, årsplaner, skema - UBAK i sammenhæng 

med den konkrete afvikling af undervisningen.

• Overholdelse af regler om ekskursioner, antal 

undervisningstimer og dage m.m.

• Elevlister – a jour

• Internationale elever – antal

• Pligtige oplysninger på hjemmeside

• Beskrivelse af de enkelte kurser (markedsføring)

• Overholdelse af administrative regler om registrering, 

dokumentation m.v. 

• m.m. 



Eksempler på overordnede 
tilsynsområder 

I et tilsyn kan indgå vurderinger af mere overordnet karakter. 

• ”Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til 

størst mulig gavn for skolen…” 

• ”Skolens midler skal alene komme skolens skole- og 

undervisningsvirksomhed til gode”.

• Skolens uafhængighed af organisationer m.fl.

• Habilitet i skolens bestyrelse. 

• Overskydende kapacitet

. 



Afslutning

• Tilsynet skal påse, at lovgivningen overholdes 

• Tilsynet forudsætter, at forstanderen har et 

indgående kendskab til – og sikrer overholdelse 

af - lovgivningen.

• Hvis forstanderen er i tvivl, undersøg da i 

netværk og forening, hvad praksis kan være og 

hvor grænserne er. 

• Tilsynet er ikke en generel rådgivningsinstans.

• Sanktioner ved manglende overholdelse kan 

være alvorlige


