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Bredt set går det stadig godt med elev- og kursistoptaget. I de kommende år vil den demografiske udvikling
dog give udfordringer, idet antallet af unge falder.
Dette afspejles også i de initiativer, som foreningen
tager på det politiske felt og på både udviklings- og
kommunikationsområdet.
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FFD skal i henhold til vedtægterne arbejde for højskolens ide og skabe gode og frie vilkår for højskolerne.
Dette dobbelte formål har været forfulgt i årets løb
af bestyrelse og sekretariat i henhold til den af generalforsamlingen besluttede handlingsplan. Der er på
mange områder gode resultater. Nogle af disse er
kommet lettere end andre, og det skal grundlæggende
bemærkes, at ingen af dem jo kommer uden indsats og
solid opbakning fra baglandet. Det er gennem skolernes
praksis, at der skabes legitimitet for foreningens arbejde.
I det følgende skal laves en række nedslag, idet der
i øvrigt henvises til de efterfølgende afsnit, hvor de
enkelte indsatsområder gennemgås.

s. 28
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I 2019 fylder folkehøjskolen 175 år, idet verdens første
folkehøjskole begyndte sin virksomhed i Rødding d.
7. november 1844. Dette jubilæum fejres på mange
måder og landet over, og takket være økonomisk støtte
fra regeringen kan det gøres bemærkelsesværdigt. I al
beskedenhed synes vi også, at der set fra et nationalt
perspektiv er noget at fejre. Folkehøjskolen har spillet
en stor rolle i udviklingen af det Danmark, vi ser i 2019.
Folkehøjskolen ønsker fortsat at sætte sit positive præg
på samfundsudviklingen, så vi bevarer et samfund
præget af oplysning, fællesskab og demokrati.

s. 32

Foreningen er nu oppe på 70 medlemsskoler, og flere
forventes at komme til i det kommende år.
På det politiske område har der være hovedfokus på
det lovforslag, som kulturminister Mette Bock sendte i
høring lige ind i sommerferien. Lovforslaget indeholdt
to hovedelementer om hhv. nye seniorhøjskoler og
ændringer i den specialpædagogiske støtte. Foreningen var især stærkt utilfreds med forslagene omkring
specialstøtten, og der blev fremsendt alternativt forslag
hertil. Men efter en del medieopmærksomhed valgte
ministeren at trække den del af lovforslaget. Vi afventer
nu det tilsyn, der som en følge heraf blev besluttet at
sætte i gang.
I andet halvår er der kommet en ny søgemaskine på
hojskolerne.dk, og efter god dialog med skolerne står
vi nu med en velfungerende side. I november 2018

begyndte vi på et medlemsmøde de første drøftelser om
en eventuel revidering af foreningens markedsføring og
budskab. Denne dialog vil fortsætte i 2019 med involvering af medlemmerne.
På forsøgs- og udviklingsområdet skal særligt nævnes
projektet omkring bæredygtige højskoler, som der er
stor interesse for. Med afsæt i forskellige andre puljer er
der endvidere sat fokus på højskoler og mangfoldighed
i bred forstand.
FFD er med i/står bag en række initiativer, som samler
Friskolerne, Efterskolerne og Højskolerne. I 2018 har
Projekt Frirummet afsluttet første fase, og med en ny
bevilling fra Trygfonden er der nu taget hul på anden
fase, som løber til og med 2020. Indkøbsforeningen
Skoleindkøb er ekspanderet i årets løb, og der er nu
næsten 140 medlemmer. Endelig skal nævnes projektet Syng, spis og snak, hvor 10 skoler med støtte fra
Nordea Fonden arrangerer sang- og fællesspisnings-arrangementer for lokalsamfundene. Det er blevet til over
100 arrangementer, og der skal nu søges til fase to, hvor
det er håbet, at friskoler og efterskoler bliver involveret.
I slutningen af 2018 udkom ”Højskolesangbogen for
børn”, og det blev heldigvis den succes, som mange
havde spået. Højskolesangbogen har ligeledes solgt
overraskende godt på trods af offentliggørelsen af, at en
ny udgave er på vej. Der er således solgt 33.000 eksemplarer – en stigning på 6.000 fra sidste år. Arbejdet med
en ny udgave går godt, og der er indkommet over 3.000
forslag til nye sange. Der er nok at se til for Sangbogsudvalget.
Ovenstående positive udvikling hænger tydeligvis sammen med den store interesse, der har udviklet sig for
fællessang hen over de seneste år. Ikke kun i højskoleregi, men også i mange andre sammenhænge arrangeres fællessang for store og små, og det er helt åbenbart,
at sang og fællesskab er et område, hvor højskolen også
i de kommende år skal markere sig som bærer af en
stærk fællessangstradition på tværs af alder og skel.
Foreningen har i det forløbne år haft et konstruktivt
samarbejde med Kulturministeriet og Kulturstyrelsen.
Der skal her lyde en tak for god involvering og lydhørhed.
God læselyst.
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Strejftog i
højskolernes
idéhistorie

JUBILÆUM Vi bringer her er et uddrag af bogen Strejftog i
højskolernes idéhistorie af Ove Korsgaard, der netop er udkommet. Bogen er en introduktion til de væsentligste strømninger i højskolernes 175-årige historie – i Danmark, men også
internationalt. Vækkelser og fronter, personer og bevægelser,
sammenbrud, opbrud og nybrud.
Af Ove Korsgaard

Det er egentligt ret utroligt, at den danske højskole kan
fejre 175-års jubilæum. For der er en verden til forskel
mellem 1844 og 2019. Højskolen opstod i en anden
tid end nutiden og virkede i mange år i en helt anden
samfundsform end den, vi nu lever i. Det er derfor i
nogen grad mod alle odds, at højskolen har overlevet
de store omvæltninger, som det danske samfund har
gennemgået – fra at være et bondesamfund til at blive
et industrisamfund og derefter forvandlet til nutidens
postindustrielle samfund.
Det kunne tyde på, at højskolen både evner at
tilpasse sig skiftende tider og at overskride det tidsbestemte. Måske er det i virkeligheden hemmeligheden
bag succesen. I hvert fald er det sikkert, at højskolerne
gennem generationer har givet mange unge i Danmark
en oplevelse for livet og fascineret mange mennesker
rundt om i verden.
Højskolens historie er uløseligt knyttet sammen
med N.F.S. Grundtvig. Han betragtes med rette som
dens fader og har med tiden udviklet sig til en legende.
At hans navn og idéer stadig giver genlyd rundt om i
verden, findes der utallige eksempler på. Det seneste da
de nordiske statsministre var inviteret til gallamiddag
i Det hvide Hus i 2016. Her fortalte præsident Obama
om Grundtvigs betydning for den amerikanske borgerrettighedsbevægelse, uden hvilken han aldrig selv ville
have haft muligheder for at blive præsident.
Borgerrettighedsbevægelsen i 1950’erne og 1960’erne
blev stærkt inspireret af en højskole i Tennessee, der
hed Highlander Folk School. Den blev oprettet af
Myles Horton i 1932, efter at han havde besøgt en
række grundtvigske højskoler i Danmark i 1930-31.
Highlander Folk School, som Obama omtalte i sin tale,
fik stor betydning for de sorte amerikaneres kamp
for ligeberettigelse. Rosa Parks, Pete Seeger og Martin
Luther King jr. havde blandt mange andre deres gang
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“Det er egentligt ret
utroligt, at den danske
højskole kan fejre 175års jubilæum. For der
er en verden til forskel
mellem 1844 og 2019.”

Ove Korsgaard
Født 1942. Ph.d. og dr.pæd.
Uddannet lærer. Tidligere
forstander på Gerlev Idrætshøjskole og senere professor
på DPU, Aarhus Universitet.
Forfatter til blandt andet
Kampen om lyset. Dansk
voksenoplysning gennem 500
år, Grundtvig rundt og Solskin
for det sorte muld.
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175 år

2019
I forbindelse med 175-års
jubilæet afholdes en lang
række aktiviteter mellem maj
og november. Blandt meget andet afholdes et internationalt
højskoletopmøde i september,
der udgives et hæfte med højskolesange på engelsk – og på
selve dagen den 7. november
åbner 44 højskoler dørene
til forskellige arrangementer.
Desuden er der produceret en
ny højskolefilm. Læs mere på
hojskolerne.dk/175

på Hortons skole. Obamas henvisning til forbindelsen
mellem Grundtvig og Highlander Folk School fortæller,
at Grundtvig stadig inspirerer til kamp for ”lige værdighed i borg og hytte” – som han skriver i sangen Et
jævnt og muntert virksomt liv på jord.
CENTRALE BEGREBER OG FORBEHOLD
I den nugældende højskolelov fra 2006 hedder det,
at højskolerne tilbyder undervisning og samvær på
kurser, ”hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse”. Disse tre kernebegreber
kan forstås som overlappende cirkler, der hver betoner
noget forskelligt. Livsoplysning handler om de personlige og eksistentielle spørgsmål, som alle mennesker
er konfronteret med. Folkelig oplysning henviser til de
historiske og kulturelle traditioner, der udgør baggrunden
for et dansk folk. Demokratisk dannelse peger på grundlaget for det politiske system, vi har i Danmark i dag.
Denne model angiver ikke bare højskolernes hovedsigte i 2019, den kan også bruges til at anskueliggøre
tre hovedspor i højskolernes idéhistorie. Gennem
højskolernes 175-årige historie har der aldrig været
konsensus om én fælles idé, om end der i perioder har
været idéer, der næsten har fået hegemonisk status.
Men også kun næsten. For der har altid været konkurrerende idéer i spil. Nogle skoler har haft hovedvægt
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på personlig-eksistentielle idéer, andre på national-kulturelle idéer og andre igen på politisk-sociale idéer.
Det er langt fra sådan, at en bestemt højskole bygger på de samme idéer gennem hele dens historie.
Det normale er, at en højskole fra tid til anden skifter
orientering, f.eks. fra betoning af et national-kulturelt til
et politisk-socialt idégrundlag. Eller omvendt. Det kan
skyldes forstanderskift, men som hovedregel skyldes
det store ændringer i den samfundsmæssige kontekst,
som højskolerne indgår i og må forholde sig til.
En af dem, der har peget på kontekstens betydning
for højskolernes idémæssige orientering, er professor
K.E. Løgstrup, der i bogen Højskolen til debat fra 1961
skriver en artikel med den sigende titel ”Højskolens
nye fronter”. I den påpeger han, at ”fronterne er ikke
de samme som i forrige århundrede”. Højskolen stod
over for helt andre udfordringer omkring 1960 end
100 år tidligere. Det er en vigtig – om end ofte overset
– pointe, Løgstrup her peger på. Gennem højskolernes
historie er der fra tid til anden sket frontforskydninger,
som har haft gennemgribende betydning for højskolernes idégrundlag.
De ændringer og forskydninger, der har gjort sig
gældende, udgør baggrunden for det spørgsmål, som
har lydt gennem hele højskolens historie: Hvad kendetegner den sande højskole eller den rene højskole?
Findes der en idémæssig kerne, som alle højskoler er
fælles om uanset skift i fokus? Det spørgsmål udgør en
understrøm i dette skrift og dukker fra tid til anden op
til overfladen.
Det er vigtigt at understrege, at dette skrift ikke handler om, hvilke idéer og motiver eleverne har til at søge
en bestemt højskole, og ej heller i hvilken grad de er
blevet påvirket af dens idégrundlag. Der findes et utal
af breve og vandrebøger, hvor elever har skrevet om
deres bevæggrunde for at tage på højskole og om deres
udbytte af opholdet. Enkelte af disse breve er publiceret, men der er endnu ikke skrevet en højskolehistorie
med udgangspunkt i elevernes erfaringsverden og
vidnesbyrd gennem 175 år. Denne mangel retter dette
skrift ikke op på.
Når jeg kalder dette skrift for strejftog, skyldes det,
at skriftets beskedne omfang kun giver muligheder
for at tegne et kort og forenklet rids af højskolernes
komplekse idéhistorie. Kompleksiteten fremgår af de
mange forskellige betegnelser, der er blevet brugt om
det, vi i dag kalder højskoler, f.eks. betegnelser som
”bondeskoler”, ”rationalistiske højskoler”, ”grundtvigske højskoler”, ”indremissionske højskoler”, ”mytologiske højskoler”, ”internationale højskoler”, ”arbejderhøjskoler”, ”gymnastikhøjskoler”, ”sportshøjskoler”,
”rejsende højskoler”, ”kunsthøjskoler”, ”filmhøjskoler”,

“Der er tradition for at opfatte
Grundtvig som oplysningsmand og
Kold som vækkelsesmand, hvad der
heller ikke er forkert, men i virkeligheden udgør oplysning og vækkelse
for dem begge to uadskillelige begreber i deres forståelse af højskolens opgave.”

Strejftog i højskolernes
idéhistorie
Artiklen er et uddrag af bogen
Strejftog i højskolernes idéhistorie af Ove Korsgaard, der
netop er udkommet. Strejftog i
højskolernes idéhistorie er en
introduktion til de væsentligste
strømninger i højskolernes
175-årige historie – i Danmark,
men også internationalt. Vækkelser og fronter, personer og
bevægelser, sammenbrud,
opbrud og nybrud.

”musikhøjskoler”, ”meditationshøjskoler” m.v.
Denne idémæssige kompleksitet, som disse betegnelser vidner om, har jeg reduceret ved at fokusere
på de idéer og idémæssige forskydninger, der i særlig
grad har præget højskolernes selvforståelse til skiftende
tider; og det er uomtvisteligt idéer, der er inspireret af
og henter legitimitet ved at referere til N.F.S. Grundtvig
og – om end i mindre grad – til Christen Kold. Der er
tradition for at opfatte Grundtvig som oplysningsmand
og Kold som vækkelsesmand, hvad der heller ikke er
forkert, men i virkeligheden udgør oplysning og vækkelse for dem begge to uadskillelige begreber i deres
forståelse af højskolens opgave.
I dagens Danmark er vækkelse et vanskeligt begreb
at have med at gøre. Det er langt lettere at inddrage
materielle faktorer som forklaring på såvel individuelle
som kulturelle forandringer. Men bevidsthedsmæssige
ændringer skal sikkert tilkendes betydning for såvel individuelle som kollektive forandringsprocesser. Ordet
vækkelse bruges både om enkeltpersoner, som er blevet
vakt, og om religiøse, sociale og politiske vækkelsesbevægelser, altså vækkelse som et massefænomen. Var
højskolebevægelsen en vækkelsesbevægelse? Blev de
folkelige bevægelser sat i gang af vakte, der satte sig i
bevægelse? Var arbejderbevægelsen det også? Og hvad
med nationalsocialismen? Var det ligeledes en bevægelse, der blev sat i gang af vakte? Hvad er i givet fald
ligheder og forskelle?
I dette skrift bruger jeg 1864, 1940 og 1968 som årstal,
der hver især indvarsler en ny form for vækkelse, som
højskolerne både er blevet påvirket af og har bidraget
til. Det gælder den nationale vækkelse i 1864, den
demokratisk vækkelse i 1940 og ungdomsoprørets vækkelse i 1968. Bogen slutter med spørgsmålet, om hvorvidt en ny vækkelse, der vil få ligeså gennemgribende
betydning for højskolerne som de tidligere, er under
opsejling. n

Højskolens 10 bud
Bogserien Højskolens 10 bud
– på en skole for livet består
af 11 bind, hvoraf dette er et
uddrag af det første og indledende. Serien præsenterer
efterfølgende 10 bud på det,
der har karakteriseret højskolen som idé og pædagogisk
rum, historisk og i dag. Men
det er samtidig en diskussion
af, hvad højskolen har at byde
ind med – både i og ud over
dens egne rammer. Bøgerne
udkommer hen over året.
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Rådgivning og administration
Beretning 2018/19
For første gang i en årrække er der tale om en lille nedgang i det samlede årselevtal (ÅE) til 5.538 for skoleåret
2017-18. Faldet er dog kun på 1 pct., og det er de korte
kurser med nu 926 ÅE, der hovedsageligt tegner sig for
faldet. Tallet for de lange kurser er stort set uændret,
også selv om antallet af kommunalt finansierede elever
(“aktiverede elever”) er faldet fra 70 ÅE i skoleåret
før til nu blot 47 ÅE, altså under 1 pct. af det samlede årselevtal. Disse tal tydeliggør, at kommuner og
jobcentre har meget vanskeligt ved at benytte højskolemuligheden.

Der har i det forgangne år været en større indsats for
den praktiske implementering af den nye persondataforordning på højskolerne. Dette er sket i samarbejde
med de øvrige frie skoleforeninger. Det har udmøntet
sig i opfølgningsmøder til tidligere afholdte kurser og
udarbejdelsen af en persondatamappe til inspiration på
højskolen.

Der er fortsat en stigning i det samlede ÅE over de sidste 10 år på 10 pct., og ser man alene på de lange kurser,
er stigningen i denne periode på 40 pct.

I 2018 blev der lavet en undersøgelse af løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale. Desuden har der
været udredning af og information til højskolerne vedrørende ny lovgivning på forskellige områder - f.eks.
reelle ejere, ny revisionsbekendtgørelse for højskoler og
rejsegarantifonde.

For unge under 25 år, som ikke har en kompetencegivende uddannelse, er antallet faldet med 10 pct. fra
2016-17 til 2017-18 og udgør nu 538 ÅE. Heraf udgør
de unge, hvor højskoleopholdet indgår i en uddannelsesplan (mentorelever) 207 ÅE. Der ligger en tydelig
udfordring for både forening og skoler i at få vendt
denne nedgang.
Sekretariatet har i det forløbne år brugt en del resurser
på at rådgive både nye skoler på vej og nye skoler, som
netop har påbegyndt deres virksomhed.
2018 var også året, hvor ”Charteret om løn og ansættelse” skulle evalueres, og efter høring i baglandet er der
nu justeret på ordningen, så skolernes tilbagemelding
til FFD er mindre bureaukratisk.
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Der er blevet udarbejdet en bestyrelsespjece, som kan
støtte skolebestyrelsesmedlemmer i varetagelsen af
deres hverv på skolerne.

Endelig skal nævnes, at der har været arbejdet med
forslag til ændring af vedtægterne vedr. kontingentbetaling og suppleantopstilling og inddragelse af suppleanter i foreningsarbejdet.

SE MERE/FØLG MED PÅ:
www.ffd.dk/administration
www.ffd.dk/nyhedstemaer/administration

Handlingsplan 2019/20
RÅDGIVNING
OG KONSULENTBISTAND

• Information og rådgivning om nye regler og vilkår

ANALYSE OG
AFKLARING

•
•
•
•
•
•

SAMARBEJDE

• Det gode samarbejde med de øvrige foreninger på det fire skoleområde fortsættes
på relevante områder.

INDKØB OG IT

• Der arbejdes for, at flere højskoler tilmelder sig Skoleindkøb, herunder at Skoleindkøb i endnu højere grad er attraktiv at benytte.

FORENINGEN

• Tilrettelægge relevante kurser og efteruddannelsesforløb.

Analyser og rådgivning vedrørende ansættelsesforhold.
Opfølgning på persondataforordningen.
Skolernes energi og bygningsforhold - analyse og vurdering af muligheder.
Styrke de økonomiske analyser.
Undersøge skolernes lånemuligheder og arbejde for bedre langsigtede vilkår.
Afdækning og beskrivelse af de praktiske forhold ved personaleboliger og
undersøge og vurdere skolernes muligheder for at styrke boligsituationen.
• Analysere og beskrive mulige problemstillinger ved den lovgivne mulighed for leje
af bygninger i 10 år.
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Højskolerne i tal
Resultat - ikke kombinerede skoler (mio. kr.)
RESULTAT - IKKE-KOMBINEREDE SKOLER (MIO. KR.)

INDTÆGTSFORDELING
IKKE-KOMBINEREDE SKOLER

Indtægtsfordeling - ikke-kombinerede skoler 2017

48

45

OMKOSTNINGSFORDELING
IKKE-KOMBINEREDE SKOLER

47

45

Statstilskud i alt

12% - ikke-kombinerede skoler 2017
Indtægtsfordeling

39
27

14%
20%

Skolepenge m.m. i alt

38%

Andre indtægter i alt

50%
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2017
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898
865 08/09
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SKOLEÅR
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10/11
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15/16
ÅE >1 og < 12 ugerÅE i alt490
489
426
379
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350
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282
253
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3.584
3.694
3.782
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ÅRSELEVTAL 2008 - 2018
SKOLEÅR

5.000

RESULTAT I KR. PR. ÅRSELEV - EFTER SKOLERNES STØRRELSE
IKKE-KOMBINEREDE SKOLER
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Resultat i kr. pr. årselev efter str. 2017, ikke-kombinerede skoler
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Højskolen er
et kompas for
nutidens unge
VEJLEDNING I en tid, hvor antallet af sårbare unge er
eksploderet, står højskolerne til rådighed som et alternativ,
der giver tid til omtanke. Her kan du møde tre unge mennesker, der på hver deres måde brugte højskolen til at komme
videre i uddannelsessystemet.

Nyt site til vejledere
Her giver vi vejledere et overblik over, hvordan et højskoleophold kan tænkes ind i unges
uddannelsesforløb. Om det er
som hjælp til at gennemføre
en ungdomsuddannelse, som
pitstop i en videregående uddannelse eller som en måde
at afklare studiedrømme på,
kan man finde de nødvendige
informationer her.
Man kan også læse mere om
Frederikke, Niklas, Kristian og
Ellen, som på trods af deres
meget forskellige historier alle
viser, hvordan højskolen kan
bruges som springbræt/vejviser i uddannelsessystemet.

Modelfoto. For mange unge kan højskolen være dét stop, der gør den store forskel for at kunne komme
videre i uddannelsessystemet.

Af Anna Lisbjerg, kommunikationsmedarbejder. Foto: Klaus Holsting

En undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning
(CeFU) viser, at hver tredje gymnasieelev føler sig
stresset. ”Der er rigtig mange, der giver udtryk for, at
de er usikre på, hvad de skal vælge, og hvad der vil
være det rigtige at vælge. Hvis angsten for at vælge
forkert bliver dominerende, får vi nogle unge, der går
i panik, hvis de har den mindste tvivl om studiet, fordi
deres valg har så store konsekvenser,” siger ungdomsforsker og centerleder i CeFU, Noemi Katznelson, i en
artikel til DR.
En kedelig tendens, der er genkendelig for kommunernes UU-vejledere, som skal lede de unge godt på vej
til at få en uddannelse.
Frederikke er en af de unge, som efter kort tid på
gymnasiet oplevede, at presset blev for stort og måtte
sygemelde sig med en depression:
”Der er jo desværre mange unge, der har det sådan,
at alting skal være tip top perfekt, og det var også
sådan en situation, jeg var havnet i. Jeg gik meget op i,
hvad andre tænkte om mig, og at alting skulle være i
orden.”
På opfordring fra sin UU-vejleder, som kendte til
hendes situation, tog Frederikke på højskole og fik
tilknyttet en mentor. Et forløb, der hjalp hende til at
ændre indstilling til skolen, livet og ikke mindst hendes
forventninger til sig selv:
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”Jeg har helt klart fået mod på livet og er blevet bedre
til bare at sige pyt,” fortæller Frederikke, som startede på
HF efter højskolen og bliver student til sommer.
PÅ KANT MED TILVÆRELSEN
Kristian har gået på seks forskellige folkeskoler, haft et
massivt stofmisbrug og været i karambolage med politiet i en meget ung alder. Højskolen blev hans vej ud af
det kriminelle miljø og ind i et fællesskab, der gav ham
troen på en fremtid.
”Jeg blev taget imod med en venlighed, jeg ikke
havde mødt før. Pludselig var der nogen, der gerne
ville mig noget. Det var en vild oplevelse.”
Hans turné gennem grundskoler, specialklasser
og dårlige relationer ændrede pludselig kurs, og han
begyndte så småt at give sig selv lov til at lukke andre
mennesker ind:
”Min hjerne begyndte at virke igen, jeg fandt nogle
nære venner, fik grædt ud et par gange, og pludselig
gik det op for mig, hvad det var, jeg havde været ved at
smide væk. Og så småt begyndte mine fremtidsplaner
at strikke sig sammen foran mig.”
På højskolen fik Kristian hjælp til at søge ind på tømreruddannelsen, hvor han er i dag og stortrives. Han er
taknemmelig for den aha-oplevelse, højskolen gav ham,
og det er vigtigt for ham at understrege, at vejledere,

der støder ind i unge som ham, ikke må give op eller
give slip:
”Jeg har uden tvivl været en byrde at have rendende
en gang i mellem, men de holdt hånden over mig, og
det har gjort en kæmpe forskel i mit liv. Jeg takker dem
for at holde fast i mig. Når man har givet op på sig selv,
er det svært at komme igennem med noget, men det
får man sgu igen, når man møder sig selv på en anden
måde på højskolen,” fortæller Kristian.
PITSTOP FRA STUDIET
For 23-årige Ellen blev højskolen en tiltrængt forstyrrelse fra en disciplineret hverdag på medicinstudiet,
hvor pensum fyldte det meste:
”Fjerde semester var super hårdt, og jeg havde brug
for forandring. Alle mine venner var fra studiet, jeg
arbejdede i en akutmodtagelse, og hele mit miljø var
orienteret omkring medicin.”
Det var især den frie undervisningsform og relationen til lærerne og de andre elever, der gjorde, at Ellen
oplevede højskoleopholdet som et frisk pust, der gav
hende fornyet lyst og energi til at fortsætte sin uddannelse:
”Jeg har været vant til at sætte mig ned og lære tingene fra a til z, men på højskolen var der ikke de samme
faste rammer, som man partout skulle holde sig inden

”Pludselig var der
nogen, der gerne ville
mig noget. Det var en
vild oplevelse.”
Kristian, 19 år, tømrelærling og tidligere højskoleelev

for. Underviserne var engagerede og personlige på en
helt anden måde, og det gav anledning til nogle andre
og meget givende snakke, som jeg ikke ville have været
foruden. Jeg tror, jeg havde brug for højskolen til at
mærke, at jeg er det helt rigtige sted med mit studie.” n

SE MERE PÅ:
www.hojskolerne.dk/vejledning
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Kommunikation
Beretning 2018/19

Handlingsplan 2019/20

Kommunikationsafdelingen har i 2018/19 blandt andet
haft fokus på etableringen af ny kursusdatabase og
kursussøgning på hojskolerne.dk. Og den fortløbende
overgang fra traditionel, klassisk reklameretorik til historiefortælling er taget flere skridt videre. Ikke mindst
på hjemmesider, sociale medier og på events, messer og
uddannelsesinstitutioner.

2.5

Vi har i årets løb blandt andet opnået følgende
resultater:

49

• Ny kursusdatabase, kursussøgning og nye
højskolesider på hojskolerne.dk er etableret. Der er
desuden etableret en særlig seniorindgang.
• Kampagnen ”Find det du er god til” har kørt med
nye kendisser.
• Vi har samarbejdet med Studievalg og gymnasier om
oplæg. Desuden oplæg på fem KarriereTank-messer
og medvirken ved Copenhagen Skills, PFA seniormesser og uddannelsesmesse på Island.
• Højskolernes Topmøde for ambassadører har afstedkommet en række projekter, der har skabt synlighed
og engagement.
• Vi har deltaget aktivt og styrket højskolernes synlighed og omdømme via Folkemødet, Kultturmødet,
Folkebevægelsen mod ensomhed (Danmark Spiser
Sammen), Danmarks Fællessang, Copenhagen
Pride og Ungdommens Folkemøde.
• På de sociale kanaler er der produceret langt flere
fortællinger om højskolens idé, højskoleliv og
effekten af et højskoleophold, og de gode
fortællinger fra højskolerne er videreformidlet.
• Der er produceret en ny Højskolejubilæumsfilm, som
fokuserer på højskolens konkrete liv ud fra grundspørgsmålet: Hvordan bliver et fællesskab til?
• Foreningens projekter har dannet udgangspunktet for historier formidlet eksternt og internt. Internt
gennem hjemmesider og nyhedsbrev – og eksternt
via pressehistorier.
• Gennem målrettet indsats er Højskolesangbogen
og Højskolesangbogen for børn markedsført og
formidlet bredt i presse og på sociale medier med
stort salg til følge.

mio sidevisninger og 260.000 besøg på www.hojskolerne.dk

10.000

klik pr. måned fra hojskolerne.dk til en højskoles site

21.000

følgere på Højskolernes Facebook - 138 opslag

4.000

NYE MÅLGRUPPER

• Blandt andet gennem den fortsatte prioritering af Højskolernes Ambassadørnetværk skal højskolen som skoleform formidles til en mangfoldig målgruppe af
potentielle elever, der ellers ikke har set højskolen som en mulighed.
• Tilvejebringelse af data om både unge, der har været på højskole, og
potentielle elever til brug for FFD’s kampagnevirksomhed og den enkelte højskole.

OMDØMME
SYNLIGGØRELSE

• Udgivelse af 11 bøger om højskolens kerneydelser på både dansk og engelsk,
historisk og aktuelt, i anledning af jubilæet – som intern oplysning og diskussionspunkter – og som invitation og inspiration for øvrige pædagogiske miljøer.
• I forbindelse med højskolernes 175-års jubilæum styrkes fortællingen om højskolen
som samlet bevægelse – ikke blot i kraft af skoleformens historie, men i kraft af dens
aktuelle bidrag til samfundet som helhed.
• Vi medvirker aktivt på udvalgte events, som er relevante i forhold til foreningens 		
strategi.

højskolenyheder på www.hojskolerne.dk
følgere på Instagram - 58 opslag

1.500

følgere på Twitter – 200.000 eksponeringer

87.000

timers visning på Youtube

10.500

nyhedsbrevsabonnenter

messer
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• Gentænkning af FFD’s kommunikations- og kampagneaktiviteter med inddragelse
af alle højskoler – med henblik på at opdatere den samlede fortælling om højskolen
og udmønte den i kampagneaktiviteter.
• Imagekampagnen “Find det, du er god til” kører i efteråret 2019.
• Øget samarbejde med gymnasier og andre relevante institutioner om oplæg og 		
oplysning generelt om højskolen som mulighed.
• Udvikling og udmøntning af ny strategi for tilstedeværelse på YouTube.
• Opprioritering af formidlingen af de nære historier fra højskolerne.

flere følgere på Højskolesangbogens Facebook

2.500

4

FASTHOLDELSE
AF ANTAL
ÅRSELEVER

studievalgsoplæg

90.000

langkursuskataloger distribueret

60.000

kortkursuskataloger distribueret

650

railboards på landets togstationer

2.000

streetplakater i storbyer

2.000

muleposer med PR på ungdomsuddannelser

2 uger

med spot i alle s-tog og arriva-tog/perroner

2 uger

med spot i 2900 busser

1.200

tilmeldinger til Højskolernes Dag

Nyhedsbreve
Højskole NYT
Med aktuelle historier fra højskolelivet,
kampagner, konkurrencer, højskolekurser og events.
Udkommer ca. en gang om måneden.

Tilmeld på www.hojskolerne.dk/nyhedsbreve

FFD NYT
Om foreningens arbejde med politik,
administration, pædagogik og kommunikation. Aktuelle kurser og job på
højskolerne.
Udkommer hver 14. dag.

Højskolebladet KORT
Tendenser, debatter, navnestof,
jobopslag og aktuelle arrangementer.
Uafhængigt af forenings-politiske
interesser.
Udkommer i forbindelse med det
trykte blad.

SE MERE/FØLG MED PÅ:
www.ffd.dk/information-og-analyse
www.ffd.dk/nyhedstemaer/kommunikation
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Til Folkemødet med
verdensmålsinstallation
FOLKEMØDE Elever fra Den Skandinaviske Designhøjskole bygger en
installation, som de tager med på
Folkemødet. Arbejdet med ”Verdensmål Kuglen” skal lære eleverne at
arbejde konkret med FN’s
bæredygtighedsmål.
Af Merete Østergaard, forstander på Den Skandinaviske Designhøjskole

Den 8. januar 2019 skriver Steen Hildebrandt i en kommentar i Mandag Morgen: “Vi skal være troværdige og
realistiske omkring FN’s verdensmål, men vi skal også
i gang. Og det behøver faktisk ikke være så svært.”
Alligevel er de fleste lande stadig bagud i forhold til at
realisere de 17 mål.
Vi har på Den Skandinaviske Designhøjskole som
erklæret mål, at vores elever skal have kendskab til
FN’s verdensmål. De skal kunne forholde sig til målene
både i en lokal og global kontekst, og de skal meget
gerne kunne se sig selv bidrage til at nå målene. Det er
ikke en nem opgave, men det er en vigtig opgave.
Derfor går vi til opgaven med stor ydmyghed, men
vi tror på det og på, at vi med projektet kan bidrage til
“A New World”. I projekter som dette kan man med
fuld berettigelse stille spørgsmålene: Ændrer det noget?
Gør projektet en forskel? Det ved vi ikke, men vi ved,
at vi ikke ændrer på noget ved at lade være. Og det
er også det mindset, vi med “A new World” gerne vil
plante hos vores elever.
ORD, REFLEKSIONER, INSTALLATION
Produktionen af “Verdensmål Kuglen” er en væsentlig
del af projektet, men elevernes evne til at reflektere og
skabe abstraktioner indgår også som et vigtigt element.
Den enkelte elevs refleksioner og abstraktioner skal
derfor ekspliciteres i ord og billeder som en del af det
samlede arbejde med FN’s verdensmål.
Projektet har derfor ikke alene karakter af at udvikle
en pædagogisk praksis for at lade eleverne komme
frem til et mål, men det er et udviklingsprojekt, hvor
proces og produkt væves sammen i undervisningen, i
de fælles og de individuelle mål og i de produktioner,
som tilsammen kommer til at udgøre ”Verdensmål
Kuglen”.
VI UDFORDRER VORES PRAKSIS
Projektet bygger på vores anvendte praksis, hvor
læring og tilegnelse af ny viden sker gennem det at producere. Vores erfaring er, at elevernes faglige forståelse
og kompetencer øges, når vi bygger i værkstederne og
ikke kun er i samtalen og diskussionen.
Det er væsentligt for udviklingsprojektet “A New
World”, at det i form og indhold generer viden ind
i vores pædagogiske praksis om, hvad der sker med
forståelsen af og indsigter i de 17 verdensmål, der er
beskrevet med ord, når de over refleksioner og abstraktioner med greb og metoder fra arkitekturen skal
konkretiseres til “Verdensmål Kuglen”. En installation
som kan rumme forskellighed i konkretiseringen af de
enkelte mål, men som også skal fremstå som en samlende installation. Det stiller krav både til den pædagogiske ramme for projektet og elevernes evne til at
arbejde sammen om at nå egne og fælles mål.
HØJSKOLEN UD AF HØJSKOLEN
Med projektet ønsker vi også at række ud til andre
end eleverne. Derfor er planen, at både ”Verdensmål
Kuglen” og de ekspliciterede refleksioner bliver en
del af Ungdomshøjen på Folkemødet på Bornholm
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Projektet ”Verdensmål Kuglen” er støttet af Skole- og Folkeoplysningspuljen. Der uddeles årligt ca. 700.000 kr. via Skoleudviklingspuljen og ca. 1.000.000 kr. via Folkeoplysningspuljen. Alle
højskoler kan søge midler. Alle højskoler har også mulighed for
at deltage på Folkemødet sammen med FFD. Der medvirker 20
højskoler og 620 højskolelever. I 2018 samarbejdede de frie skoler
og DUF for første gang om Ungdomshøjen på Folkemødet, hvor vi
giver rum for nye debatformer og et hænge-ud-sted for unge. FN’s
bæredygtighedsmål er centrale indsatsområder for både Folkemødet og arbejdet i højskolebevægelsen omkring Højskolernes
Bæredygtighedsnetværk. Se mere på: ffd.dk/folkeoplysning,
ffd.dk/skolepulje, hojskolerne.dk/folkemodet, ungdomshøjen.dk,
ffd.dk/bæredygtighedsnetværk

2019. Der skal de bidrage til indsigt, viden og refleksioner over betydningen af FN’s verdensmål og være
katalysator for et antal workshops, som vi afholder på
Ungdomshøjen. Efter Folkemødet har vi planer om en
turné med ”Verdensmål Kuglen” rundt på højskoler,
efterskoler og virksomheder og gentage undervisningsforløbet i en komprimeret form. Og på den måde give
vores lille bidrag til opfyldelse af FN’s Verdensmål
inden 2030. n

Ændrer det noget?
Gør projektet en forskel? Det ved vi ikke,
men vi ved, at vi ikke
ændrer på noget ved
at lade være.

Verdensmål Kuglen bliver en illumineret og roterende installation,
som kan opleves som et værk, og som sammen med 17 refleksionsplancher om verdensmålene bidrager til beskuerens egen refleksion
og til at deltage i en workshop.
17

Hvad er en højskole? Umiddelbart forekommer
spørgsmålet simpelt, men forsøger man at formulere
et svar, bliver det straks mere vanskeligt. Stillet over
for dette spørgsmål kan selv garvede højskolefolk blive
lidt fjerne i blikket – for hvor skal man begynde? I det
lys er ph.d.-afhandlingen et forsøg på at bidrage til en
forståelse af, hvad en højskole er, gennem en undersøgelse af den pædagogik, der udfoldes på danske
højskoler.
Afhandlingen består af tre analysedele. Den første
analyse er af højskolernes dannelsesforestillinger med
afsæt i, hvordan højskolerne forstår den pædagogiske
opgave. Den anden analyse tager afsæt i elevernes
perspektiv. Et særligt fokus er her, hvorledes elevernes oplevelser knytter sig til højskolens pædagogiske
atmosfære. Den sidste analyse baserer sig på lærerenes
beskrivelse af lærergerningen og ser på, hvordan den
pædagogiske praksis opleves og forstås af, hvad der i
afhandlingen kaldes “den uprofessionelle lærer”.
De tre analysedele belyser på hver deres måde, hvordan højskolen som et pædagogisk sted danner rammen
om et fælles pædagogisk liv, der bliver afgørende for,
hvordan højskolernes pædagogiske opgave forstås, og
hvordan denne udfoldes i en pædagogisk praksis.

Stedets pædagogik
HØJSKOLEFORSKNING Ny ph.d.-afhandling
undersøger højskolen som pædagogisk sted.
Af Rasmus Kolby Rahbek, ph.d. studerende og konsulent i FFD
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RAMME OG FORUDSÆTNING
Når ph.d.-afhandlingen bærer titlen Stedets pædagogik,
er det for at understrege, at den pædagogik, der her
undersøges, udspiller sig inden for nogle bestemte
rammer – nærmere bestemt det sted, der kaldes en højskole. Det er højskolernes pædagogik, der undersøges,
sådan som den knytter sig til en bestemt opgave og
udfolder sig i en bestemt praksis på særlige pædagogiske steder.
Men samtidig er Stedets pædagogik også udtryk for,
at denne pædagogik ikke blot angår en praksis knyttet
til en mere eller mindre fast defineret idé. Højskolen
og højskolepædagogikken i særdeleshed er knyttet til
en særlig form, et særligt sted. Her er det højskolen
som sted, der træder i fokus. Som en stedets pædagogik er den forbundet med netop dette konkrete sted.
Højskolen som pædagogisk fænomen dækker over en
pædagogisk opgave og praksis, der i høj grad bliver til i
kraft af stedet.
Sat skarpt op er det ikke meningsfuldt at forestille sig en højskolepædagogik uden det sted, hvor den
udspiller sig. Stedet er med til at give mening og
betydning til den pædagogiske praksis, der udfoldes,
og stedet spiller en afgørende rolle for, hvordan denne
mening opfattes og forstås. Stedet er på en gang forudsætningen for, at en bestemt pædagogisk handling
kan finde sted, og samtidig er dette steds betydning og

“Sat skarpt op er det
ikke meningsfuldt at
forestille sig en højskolepædagogik uden
det sted, den udspiller
sig. Stedet er med til
at give mening og betydning til den pædagogiske praksis, der
udfoldes, og stedet
spiller en afgørende
rolle for, hvordan
denne mening opfattes og forstås.”
mening influeret af den historie og tradition, der over
tid har udspillet sig på netop dette sted og dermed har
været med til at forme stedet. Som sådan bliver stedet
både rammen om og forudsætningen for højskolens
pædagogiske liv.
Stedet angår dog ikke alene den pædagogiske
praksis som handling. Stedet bliver også centralt i en
dannelsespædagogisk kontekst som et udgangspunkt
for at kunne orientere sig i verden. Som en dannelsespædagogik udspiller højskolepædagogikken sig ikke
blot på et sted. Den er – eller kan være – med til at give
orientering for den enkelte ved ikke blot selv at finde
sted, men ved også at skabe et sted, der kan give orientering for den enkelte. Dannelsen skaber med andre ord
mulighed for et sted at være i verden, et sted at forstå
verden fra. n
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Udvikling
Beretning 2018/19
Udviklingsafdelingen har i 2018 haft særlig fokus på, at
udviklingsprojekter og indsatsområder ligger i direkte
forlængelse af højskolernes hverdag og praksis. På
den måde sikres det, at arbejdet i foreningen fortsat
er relevant og aktuelt for højskolerne og højskolernes
ansatte. Dette kommer til udtryk gennem kurser og
arrangementer, hvor der i 2018 er afholdt kurser for alle
personalegrupper; gennem indsatsområder, hvor der fx
indgås samarbejde med kommuner og øvrige offentlige
instanser; samt på områder hvor nye samarbejdsmuligheder og udviklingspotentiale for højskolerne
eftersøges og afprøves.
I forlængelse af dette fremhæves følgende indsatser
og resultater fra 2018:
Kurser
• Det er afholdt Højskolepædagogisk Uddannelse
(HPU), kursus i højskoleledelse, kursus for viceforstandere, sekretær- og forretningsførerkursus,
kursus for nye forstandere, møder i musik- og kunstlærernetværk, køkkenkursus, PRO-kursus (pedeller,
rengøring og oldfruer), bæredygtighedsseminar,
international dag, mentorkursus, studietur til Bruxelles, nordisk seminar om trivsel blandt unge samt
dialogmøder for vejledere.
• Foreningen har deltaget i og afholdt en lang række
pædagogiske dage på højskolerne med fokus på fx
UBAK og indholdsplaner, mangfoldighed, internationale elever, mødekultur, vejledning og pædagogisk
udvikling.
• Pga. manglende tilmeldingerne blev årets Lærerkonference aflyst, hvorfor der nu er afholdt møder med
lærere for at finde den rette form, så flere lærere
deltager.
Nye målgrupper og mangfoldighed
• Der er igangsat et omfattende udviklingsarbejde i
forhold til at afdække viden om nye målgrupper,
herunder unge med anden etnisk baggrund end
dansk, samt et skolenetværk, som ønsker at udvide
det eksisterende elevgrundlag og øge mangfoldighed.
• Der etableres samarbejde med relevante uddannelses- og vejledningsinstitutioner med formålet at
opnå kontakt til unge med anden baggrund end den
typiske højskoleelev. Dette skal blandt andet vise
højskolerne som et godt alternativ til den nye forberedende grunduddannelse (FGU).
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• SATS-puljeprojektet ”intensive læringsforløb” blev
igangsat på tre højskoler i sommeren 2018, og der er
efterfølgende planlagt en udvidelse af projektet, så
det kan indgå i lange højskoleophold.
Samarbejde og civilsamfund
• Højskolerne deltager som partner i arbejdet omkring
udviklingen af Ungdomsøen, herunder som tovholder på udviklingen af øens pædagogik.
• Højskolerne har fastholdt det store engagement på
Folkemødet. Hovedindsatsen består i at drive Højskolernes Folkekøkken med talrige arrangementer og
mange gæster – men også i deltagelse på andre scener
og i andre organisationers arrangementer.
• Højskolerne har været synlige og markant tilstede i
forbindelse med oprettelsen af ungdomsscenen “Ungdomshøjen” på Folkemødet - i samarbejde med DUF,
efterskoler og friskoler.
Pædagogisk udvikling, netværk og øvrige indsatser
• Højskolernes bæredygtighedsindsats er styrket med
et velfungerende udvalg samt opbakning fra mange
højskoler i netværksarbejde og til årets bæredygtighedsseminar på Brandbjerg Højskole.
• Lærermødet 2018 blev afholdt på Ryslinge Højskole
og udgjorde et solidt omdrejningspunkt for debat om
skole, uddannelse og dannelse.
• En ny tilgang til vejledning på højskoleområdet er
iværksat med særligt fokus på den eksistentielle
samtale og overgangen imellem højskolen og livet
efterfølgende.
• Netværket omkring naturvidenskabelig dannelse og
naturvidenskabelige fag og temaer på højskolerne er
konsolideret, blandt andet gennem “maker spaceseminar” på Rønde Højskole.
• Projektet Intensive Læringsforløb er igangsat med
afholdt forløb på Vrå Højskole samt uddannelsesdage for lærere og højskoler, som deltager i projektet.
• Igennem Projektet ”Syng, Spis og Snak”, som er
støttet af Nordea-Fonden, er der afholdt over 100
arrangementer med fællesspisning og fællessang for
lokalbefolkningen.
Puljer
• Der er iværksat en større opsøgende indsats med det
formål, at FFD’s udviklingspuljer og muligheden
for orlov er kendt og relevant for samtlige højskoler.
Dette er foregået via en række skolebesøg og fyraftensarrangementer.

• Der er samlet set, via folkeoplysnings-, skoleudviklings- og orlovspuljerne, udelt 2,4 mio. kr. til lærerorlov, projekter og indsatser på landets højskoler.
Internationalt
• Projektet “Young Europe is Voting” afholdes i maj
2019 i samarbejde med foreningen Nyt Europa og
10 højskoler. Til projektet har Europa-Parlamentet
bevilliget 150.000 € som supplement til bevillinger fra
EuropaNævnet og TuborgFondet.
• Der er igangsat en undersøgende indsats for at identificere højskoler og frie skoler i andre lande. Dette
sker ved opsøgende arbejde og deltagelse i relevante
netværk og seminarer, herunder deltagelse på internationalt Grundtvig-seminar i London.

• Der har fortsat været fokus på det internationale
netværk imellem skoler med internationale elever og
internationalt fokus både i forhold til pædagogisk
udvikling og administrative forhold.
• Der er afholdt ”International dag” for ansatte ved
højskolerne med god deltagelse.

SE MERE/FØLG MED PÅ:
www.ffd.dk/hoejskolepaedagogik
www.ffd.dk/indsatsomraader
www.ffd.dk/folkeoplysning
www.ffd.dk/nyhedstemaer/paedagogik-og-udvikling
www.ffd.dk/nyhedstemaer/internationalt

Handlingsplan 2019/20
HØJSKOLEN I
SAMFUNDET

• Højskolerne indgår fortsat i samarbejdet omkring udviklingen af Ungdomsøen.
• Gennem udviklingsprojekter og indsatsområder, herunder fokus på mang foldig-		
hed, bæredygtighed og trivsel blandt unge såvel som ældre, viser højskolerne sig 		
frem som relevant politisk aktør og som en stærk stemme for civilsamfundet.

HØJSKOLENS
PÆDAGOGIK

• Der udvikles pædagogiske dage til højskolerne med fokus på UBAK og indholdsplaner, samt øvrige relevante tematikker.
• Et nyt univers med fokus på UBAK og indholdsplaner på web færdiggøres.
• Der produceres videoer med fortællinger omkring hjemlighed til brug på hjemmeside, hvor der også vil være en samling af artikler, lovtekster og andet materiale.
• Første HPU+-forløb tilbydes til ansatte i højskolerne, som har gennemført HPU.
• Med afsæt i aktuelt forskningsarbejde sættes der fokus på højskolernes
pædagogiske og dannelsesmæssige praksis, samt skole- og uddannelsesdebatten 		
generelt.
• Relevant forsknings- og vidensamarbejde med øvrige uddannelsesinstitutioner 		
udvikles og styrkes.
• Der igangsættes et udviklingsprojekt om vejledning i højskolen, og der sammen-		
sættes i den forbindelse en referencegruppe af vejledere på højskoler
• Der udarbejdes nyt inspirationsmateriale til vejledere med et højskolepædagogisk 		
fokus
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Bliv medlem nr. 148
HØJSKOLEN OG
DEN FOLKELIGE
OPLYSNING

HØJSKOLENS
MÅLGRUPPER

• Gennem skolebesøg, fyraftensmøder, projektbesøg og rådgivning sikres, at FFD’s 		
forskellige udviklingspuljer er kendte og relevante for alle højskoler.
• Der arbejdes for styrkelse og forankring af eksisterende projekter, som er støttede 		
af forsøgs- og udviklingsmidler fra FFD’s puler, samt udvikling af nye projekter 		
med relevante temaer og samarbejdspartnere.
• Der udvikles nye samarbejder med de kommunale ungeenheder om elevstøtteordninger, så højskoleophold ses som et givtigt og seriøst alternativ for unge.
• Der skal gennem ”Projekt Intensive Læringsforløb” udvikles nye og flere fleksible 		
forløb for unge, der ikke har forudsætninger for at kunne begynde ordinær
uddannelse.
• Der indgås samarbejder mellem højskoler, virksomheder og kommuner om at
udvikle højskoleforløb, der peger frem mod uddannelse og job.
• Højskolernes Ambassadørnetværk udvikler i 2019 projekter og events, der sætter
mangfoldighed på højskolerne til debat. Elevforeningernes mulige rolle i
ambassadørnetværket eller i arbejdet for mangfoldighed undersøges og afprøves.

HØJSKOLEN I
VERDEN

• Der afholdes et internationalt Højskoletopmøde til september.
• Der produceres en dobbeltsproget (dansk/engelsk) jubilæums-bogserie om høj-		
skolens kerne.
• Der udgives en ny folder om højskolen på engelsk til erstatning af “The Danish
Folkehøjskole”.
• Det nordiske samarbejde fortsætter med særligt fokus Rigsfællesskabet.

HØJSKOLENS
ANSVAR

• Der arbejdes på at styrke højskolernes arbejde med verdensmål og bæredygtighed
på et politisk, praktisk og pædagogisk niveau, så højskolerne anerkendes som en 		
aktiv og stærk aktør indenfor udviklingen af en bæredygtig fremtid.
• Højskolernes bæredygtighedsnetværk udvikles og styrkes med en målsætning om,
at en væsentlig del af højskolerne er medlem af netværket ved årets udgang.
• Der arbejdes for at inddrage og inspirere andre skoleformer og uddannelsesinstitutioner i forhold til det pædagogiske arbejde med bæredygtighed.

og styrk højskoledriften
147 medlemmer (42 højskoler).
Adgang til 50 indkøbsaftaler.
Uvildig rådgivning om indkøb og tjek af aftaler.
Tilbudsindhentning på fx revisionsydelsen, køkken-, have- og kopimaskiner.
Eksempler på realiserede besparelser:
20.000 kr. på et års elforbrug.
8.000 kr. pr. år på Canon kopimaskine.
3.000 kr. pr. HP Elitebook bærbar pc incl. 3 års HP garanti.
Bestil et uforpligtende besøg, hvor vi
gennemgår skolens indkøb og muligheder.
Se mere på skoleindkob.dk

skoleindkøb

Med et medlemskab
viser du din støtte til
højskolens idé om
medborgerskab og
læring for livet
Som medlem af FFD får du:
Medlemsarrangementer, information og rådgivning, adgang
til stipendier, mulighed for stemmeret, 10% på alle kurser og
udgivelser, medlemskort og rabataftaler i over 3000 butikker.
www.ffd.dk/medlem
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Den dag
højskolen
tog røven
på mig

HØJSKOLEPÆDAGOGIK ”Jeg hedder Joachim.
Jeg er fotograf.” Sådan introducerede jeg mig for
eleverne på min første arbejdsdag. Men det skulle
vise sig at være løgn.
Af Joachim Andrian, lærer på Grundtvigs Højskole. Foto: Selvportræt
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Jeg er nu ellers uddannet fotojournalist og har arbejdet
som pressefotograf i mange år. Det var derfor også
undervisning i lige præcis fotografi, der lokkede mig til
at søge et job på Grundtvigs Højskole.
På en højskole ville jeg kunne få fingrene i de unge
mennesker og forme en ny generation af fotografer.
Tænkte jeg. Men også her tog jeg fejl.
At noget er helt galt, opdager jeg for alvor en onsdag
formiddag en måned efter min ansættelse.
Jeg har om morgenen bygget et gigantisk kamera. Et
kamera obscura om man vil. Et fuldstændig mørklagt
rum, hvor jeg mod højskolens park har lavet et hul på
størrelse med en 50-øre i pap-afdækningen.
Herigennem strømmer en enkelt stribe lys ude fra
parken ind i det mørke lokale og lader således virkelighed projekteres ind på rummets bagvæg i en fotografisk gengivelse. Det er sådan, et kamera fungerer.
Det vil jeg vise mine elever denne formiddag.
Da min time starter, lukker jeg dem ind i mit gigantkamera. Først kan vi intet se. Øjnene skal vænne sig til
mørket, og først efter flere minutter træder en svag og
egentlig ret uhyggelig refleksion af højskolen frem på
bagvæggen.
At det er en projektion af højskolen, opdager eleverne ikke med det samme. De undrer sig over, hvad det
mon er, de kigger på. Det hele virker pludselig ret
magisk.
Den intense stemning får mig til at fortælle historier.
Jeg fortæller dem, at jeg har prikket hul i virkeligheden.
At vi sidder på virkelighedens vrangside.
”Nothing is what it seems,” hvisker jeg.
Herefter lister jeg ud i parken med et lagen over
hovedet. Og således bliver jeg - i projektionen inde i
lokalet - forvandlet til noget, der kunne ligne en hvid
engel.
Det er en fed oplevelse at træde ind i lokalet bagefter, hvor det nu pludselig går op for eleverne, at det er
selve højskolen, de ser. I et nu. Og at det er ægte. Og
alligevel ikke ægte. Og at jeg var englen.
Det blev en forunderlig time. Den kom til at handle
om lys og mørke. Om godt og ondt. Om virkelighed og

Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU)
Et efteruddannelsestilbud til højskolelærere der består af fem moduler af en uges varighed på forskellige højskoler - og et udviklingsprojekt på egen skole. HPU er muligheden for lære om højskolens
pædagogik samt at danne faglige og sociale netværk undervejs.
Efter endt HPU-forløb er man berettiget til et månedligt tillæg.
Nyt hold starter i september 2019, og der er stadig enkelte pladser.

”Jeg er blevet klogere
på, hvad det er, jeg
har gang i derinde
i mørket. Hvad højskolen i virkeligheden
er. Hvad jeg kan med
den. Hvad vi kan med
den.”
Joachim Adrian, højskolelærer

bedrag. Og en diskussion om hvor sandheden ligger.
I det vi ser, eller i det, vi tror, vi ser.
Og allermest gik det op for mig selv. At min undervisning i fotografi i sidste ende ikke handler om
fotografi. Det er blot en sprække, jeg har fundet.
Livsoplysning lærte jeg sidenhen at kalde det på
HPU (Højskolepædagogisk Uddannelse), som jeg begyndte på kort tid herefter. Det var også her - på HPU
- at jeg blev klar over, at højskolen har taget røven på
mig.
”Du underviser ikke i dit fag, men med dit fag,”
afslørede de.
Det har sat sig fast og fuldstændig forandret det, jeg
troede, jeg skulle. Jeg er blevet klogere på, hvad det
er, jeg har gang i derinde i mørket. Hvad højskolen i
virkeligheden er. Hvad jeg kan med den. Hvad vi kan
med den.
Og det er ikke at skabe kommende fotografer. Er du
sindssyg. Det er meget større.
Jeg er netop færdig med HPU og er nu i gang med
mit fjerde hold højskoleelever. Jeg bemærkede, at jeg
sagde noget nyt, da jeg tog imod dem for et par måneder siden.
”Jeg hedder Joachim. Jeg er højskolelærer.” n

SE MERE PÅ:
www.ffd.dk/hpu
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FÆLLESSANG
FÅR VORES HJERTER
TIL AT SLÅ I TAKT

HØJSKOLESANGBOGEN
FOR BØRN

100

Højskolesangbogen
Kr. 215,-

SANGE

FRA HØJSKOLESANGBOGEN

Med stor skrift
Kr. 275,-

Sanghåndbogen
Kr. 320,-

Klaverakkompagnement til fællessang
Pianister: Stig Kaufmanas, Jesper Moesbøl,
Erik Sommer, Dan Søndergaard og Rasmus Skov Borring

100 sange
Klaverakkompagnement til 100
fællessange + Det blå sanghæfte
iTunes 129,Cd‑boxsæt 250,App 149,Stream via din musiktjeneste*
*søg på Højskolesangbogen som kunstnernavn.

74 sange med lyriske illustrationer af Zarah Juul
Pris: 249 kr.
Gør bogen personlig med et navn i guldtryk:
Bestil på webshop.hojskolerne.dk. Pris i alt: 359 kr.
Stream eller køb melodierne via din musiktjeneste*
(*søg på Højskolesangbogen som kunstnernavn)

HALFDAN

www.hojskolesangbogen.dk/børn

SANGE MED TEKSTER AF
HALFDAN RASMUSSEN

Halfdan
sanghæfte
Kr. 25,Det blå Sanghæfte
Kr. 25,-

Melodihæfte
Kr. 50,-

Melodihæfte
Kr. 50,Cd
Kr. 50,-

App
Højskolesange, noder, melodier,
100 indspillede sange, artikler fra
Sanghåndbogen, mest populære
sange, din favoritliste m.v.
10 gratis sange
Højskolesangbogen kr. 149,Sanghæfter kr. 25,-

ILLUSTRATIONER AF
IB SPANG OLSEN

LÆS MERE OG KØB VIA:

hojskolesangbogen.dk
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Det Danmark,
der synger sammen,
hører sammen
FÆLLESSANG Sangen er en del af højskolens DNA,
men nu er resten af Danmark begyndt at synge med.
Af Rasmus Skov Borring, projektleder i FFD. Foto: Andreas Bang Kirkegaard

Der er momentum omkring fællessang i tiden lige nu.
At synge sammen tilbyder mennesker noget særligt, og
mange vil gerne være med. Fællessang bevæger sig ud i
bybilledet, ind på uddannelsesinstitutioner, og folk synger oftere ved begivenheder, hvor fællessang ellers ikke
har været en selvfølge. Højskolerne har altid haft stor
betydning for, at sange leveres videre til nye generationer gennem de mange elever, der går på højskole i
Danmark, men nu hjælper flere til om at løfte den fælles
sag og byde indenfor.
SANGENES KERNEFORTÆLLINGER
Der er en tendens til, at vi praktiserer fællessang
anderledes end tidligere, når man kigger på forbruget
i en samfundskontekst. Mange forskellige mennesker
mødes på tværs af cirkler og synger med folk, de ikke
kender. Der er skabt en bevidsthed om fællessangens
styrke, og at den kan skabe afsæt for mødet mellem
mennesker – fx også som et modsvar til en stigende
polariseret debattone, hvor folk ofte bruger kultur til at
positionere sig med over for hinanden og trække skarpe
politiske skillelinjer. Præmissen er blevet en anden her!
Man behøver ikke tænke og føle det samme, når
man synger sammen. Sådan var det ikke nødvendigvis
tidligere. Under 2. Verdenskrig bekræftede folk gennem alsang hinanden i deres nationale ståsted. Selv
om sangen fortsat skaber et fællesskab, er der i dag
plads til flere individuelle følelser. Fortolkningen af
sangene er for den enkelte farvet af egen livsforståelse
og erfaring. Derfor kan de samme sange give forskellige
associationer for dem, der synger. Sangene rummer en
kernefortælling, men er også noget i kraft af den refleksion, den enkelte bidrager med. Det betyder også, at
flere forskellige mennesker kan se sig selv som en del af
sangkulturen.
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Gennem sangene eksponeres vi for livet på både godt
og ondt. Sange skaber stærke positive følelser, men
de kan også trykke på det svære – for dem der måske
bliver mindet om, hvad de ikke har i livet. Det viser
noget om den kraft og vedkommenhed, der er i
sangene. Men alle, der synger med, kan tage del i et
fællesskab. FFD har lige nu flere projekter i gang, der
kredser om fællessang.
”Syng, spis og snak” har snart afviklet 100 arrangementer, i 2018 udkom Højskolesangbogen for børn for
at imødekomme generationsmødet og introducere en
god kultur i børnehøjde – og endelig er redaktionsarbejdet omkring den 19. udgave af Højskolesangbogen
i gang. Højskolesangbogen er fortsat en af Danmarks
bedst sælgende bøger.
DET FÆLLES OG DET PERSONLIGE
Kulturarv skal kommunikere med nutiden for at skabe
vedkommenhed, fordi arven kun er der, hvis der er
nogen, der har lyst til at arve. Derfor er det vigtigt, at vi
opdaterer Højskolesangbogen, så traditionen suppleres med eksisterende samtidstematikker og udtryk.
Også værtskabet er vigtigt for fortællingen; på den ene
side kan man ikke synge fællessang alene – og på den
anden side er der det personlige rum for refleksion, når
sangen er i gang.
Med et godt balanceret forhold mellem disse vil fællessang fortsat kunne have gode kår i en kompleks tid,
hvor folk både skal forstå sig selv og den verden, de er
en del af. Det kan sangene hjælpe med til. n

SE MERE PÅ:
hojskolesangbogen.dk/syng-spis-og-snak

”Værtskabet er vigtigt
for fortællingen; på den
ene side kan man ikke
synge fællessang alene –
og på den anden side er
der det personlige rum
for refleksion, når sangen er i gang.”
Rasmus Skov Borring
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Højskolebladet – Beretning 2018/19
I 2018-19 har Højskolebladet – både det trykte blad og
onlinetilstedeværelsen – haft fokus på at styrke bladet
som et debatforum for højskolens kerneområder. Det
har givet øget aktivitet i online-fora og så godt som
fordoblet antallet af sidevisninger på hojskolebladet.
Desuden har vi etableret og gennemført pilotprojektet
”Det levende ord”, der har til formål at bringe højskolens klassiske formater ud til nye målgrupper gennem
nye medier.

Vi har opnået følgende resultater:
• Det fysiske blad er blevet redesignet for at skabe
et mere imødekommende udtryk, der både betoner
bladets tradition og dets aktualitet – og adskiller det
fra FFD’s kommunikation.
• Et markant øget aktivitetsniveau på sociale medier
har skabt væsentlige debatter, øget læserinddragelse
og omtrent fordoblet læsertallet online. Det har også
bevirket en markant forøgelse af uopfordrede bidrag
fra højskolefolk – også stemmer, der ellers ikke 		
tidligere har givet sig til kende.
• Inddraget andre miljøer i højskolens omegn aktivt –
både ved at lade dem komme til orde i bladet og
ved på sociale medier at inddrage dem i debatterne.
• Pilotprojektet ”Det levende ord” har produceret 		
”morgensamling”-podcasts på basis af et
eksemplarisk Podcast-format af høj kvalitet.

SE MERE/FØLG MED PÅ:
www.hojskolebladet.dk

FÅ HØJSKOLEN IND
AD BREVSPRÆKKEN
Tegn et årsabonnement til dig selv eller giv det til én, der sætter
pris på samtalen om dannelse og livsoplysning i højskolen og omegn.
8 numre: 499,- (Studerende 299,-)

www.hojskolebladet.dk / tlf. 33 36 40 40

Handlingsplan 2019/20

Ungdomstopmøde om
EU’s fremtid, 6.-12. maj 2019

MERE VARIERET
LÆSEROPLEVELSE

En Ungdomsø
10 danske højskoler
22 EU lande
200 danske og europæiske unge
Key note speaker: Margrethe Vestager
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• Udvikle versionering af artikler til forskellige platforme.
• Afsøge og teste muligheder og potentielt publikum for indtaling af artikler som 		
Podcasts.
• Afsøge og teste muligheder og potentielt publikum for produktion af små
videointerviews i forlængelse af artikler.

FLERE SKRIBENTER

• Inspirere og udfordre højskolefolk til at bidrage med indhold.
• Udvikle forum med sparring og idégenerering for skrivetalenter i højskolen.

ØGE LÆSERTAL
YDERLIGERE

• Opdyrkning af nye læsergrupper i højskolens omegn – med mulige
”abonnementspakker”.
• Målrettet indsats gennem nyhedsbrev og sociale medier mod andre pædagogiske
og kulturelle miljøer.

DET LEVENDE ORD

• Produktion af 10 Podcasts til distribution på ekstern kanal.

Gennem højskoleophold med kulturmøde, debat, workshops og sociale aktiviteter og et topmøde på den nye
Ungdomsø vil 200 unge formulere en række visioner og call
to actions til politikerne om fremtidens Europa. Målet for
de unge er at gøre deres stemme gældende i den offentlige
debat på tværs af Europa frem til og i forbindelse med
Europa-Parlamentsvalget 2019.
www.yeiv.eu
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Vi kan mødes om
konflikter og blive
klogere
FRIRUMMET Væsentlige samfundsdebatter skal ikke
reduceres til konfliktunderholdning, og de frie skoler står
sammen om at give befolkningen mulighed for at deltage i
den nye debatform: Frirumsdebatter
Af: Marlene Borst Hansen, projektleder for Frirummet.

”Med vores DNA i de frie skoler
ikke bare tror vi på et frit folkestyre – vi er også forpligtede
på at kæmpe for det – og på at
gentænke og forsvare det”
Lisbeth Trinskjær, Formand
for FFD

Det er nu tre år siden, et tæt samarbejde mellem de frie
skoler (højskoler, efterskoler og friskoler) blev konkretiseret i initiativet Frirummet med den vision at styrke
den demokratiske samtale. Frirummet udspringer af
de frie skolers tanker om demokratisk dannelse og
medborgerskab og vores fælles formål om at vække til
engagement om det fælles bedste.
I de frie skoler står vi hver dag med ansvaret for de
børn og unge, som skal videreføre vores demokrati,
og vi har et ansvar for at vise dem, at demokratiet ikke
handler om grøftegravning og mudderkast, men om
at mødes på tværs af forskelligheder og uenigheder.
Konflikt og uenighed er en uundgåelig del af et demokrati, men når politik og væsentlige samfundsdebatter reduceres til konfliktunderholdning, så daler vores
politiske tillid.
Derfor skabte vi en ny debatform – Frirumsdebatten –
hvor vi tager konflikten alvorlig, og hvor vi giver rum
til tvivl og anerkendelse af hinandens holdninger. Vi
har for nylig igangsat Frirummets pædagogiske initiativ, hvor vi i samarbejde med en række frie skoler vil
udforske den demokratiske samtale.
Både Frirumsdebatten og det pædagogiske initiativ
betragter konflikten som en måde at blive klogere på.
Klogere på os selv, men også klogere på hinanden og på
sagen.
I de frie skoler og i Frirummet mener vi, at både
medier, politikere og vi som civilsamfund har et ansvar
for en bedre offentlig debat. Vi skal forvente og kræve
af hinanden, at de debatter om vores demokrati, som vi
ser og deltager i, har til hensigt at gøre os klogere.
Vi må ikke glemme, hvorfor samtalen er et bærende
element i vores demokrati, og vi skal turde spørge os
selv og hinanden om, hvordan vi bliver klogere af den.
#BLEVDUKLOGERE
Vi har derfor taget initiativ til kampagnen #BlevDuKlogere, og vi opfordrer alle fra de frie skoler til at deltage.
Vi håber, at du vil støtte budskabet ved at like, dele
og kommentere det indhold, vi lægger på vores digitale
kanaler, og at du vil bruge hashtaget, når du diskuterer
debatkulturen i valgkampen. Sammen kan vi slå et slag
for, at både medier og politikere skal være deres ansvar
bevidst, og at vi som borgere har forventninger om, at
valgkampens debatter rækker ud over skyttegravskrig
og mudderkastning. n

SE MERE PÅ: frirummet.org

Frirummet
10 Debatpilotuddannelser.
163 uddannede Debatpiloter
26 højskoler har en uddannet pilot.
Mere end 80 Frirumsdebatter har
været afholdt.
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Foto: Klaus Holsting

Debatpilotuddannelser
#11: 21.-22. maj på Brandbjerg Højskole
#12: 24.-25. september på Liselund Møde- og Kursussted
#13: 20.-21. november på Egmont Højskolen

Generationer mødes og diskuterer fremtidens landbrugspolitik til en
Frirumsdebat på Himmerland Ungdomsskole.

Debatpilot Peter Westermann fra Grundtvigs Højskole styrer en Frirumsdebat om Danskhed mellem Sørine Gotfredsen og Ida Auken.

Unge har brug for forbilleder, der kan vise,
at vi kan mødes om
konflikter. Ikke for at
finde en vinder og en
taber. Men for at blive
klogere.
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Regnskab 2018 – Ledelsens beretning
Foreningens drift har i 2018 været præget af god
aktivitet med vægt på både foreningens basisaktiviteter i form af rådgivning af skolerne, politisk arbejde,
informations- og markedsføring, højskolesangbogen,
kursusaktiviteter og på den række eksternt finansierede
projekter, som foreningen står for – og som den samarbejder med andre om.
Regnskabet viser et positivt resultat med et overskud
på 0,7 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 1,0
mio. kr., sådan at foreningens egenkapital er vokset
til 6,7 mio. kr. Det er et meget solidt for grundlag for
foreningens virke, og som det fremgår af forslag til
budget for 2020, vil en del blive anvendt i forbindelse
med den nye udgave af Højskolesangbogen og til at
understøtte den fælles markedsføring.
Bag dette resultat ligger bl.a., at der i 2018 på indtægtssiden har været et pænt salg af sangbøgerne, hvor ikke
mindst den nye ”Højskolesangbogen for børn” med et
salg på 7.500 eksemplarer på en måned har bidraget.
Højskolesangbogens 18. udgave har i 2018 solgt 33.500
eksemplarer. I 2017 var salget godt 26.000 eksemplarer.
Foreningens udgifter til bestyrelse og administration
har i 2018 ligget over det budgetlagte. Dette afspejler en
udadvendt aktivitet i bestyrelsen, hvilket blandt andet
dækker udvalgsaktivitet, folkemødedeltagelse samt
diverse konferenceudgifter. Der er også i forhold til
budgettet øgede udgifter til administration mv. Dette
afspejler øget projektaktivitet, hvorfra der også kommer
udgiftsdækning.
Desuden er der – i forhold til det på årsmødet 2017 vedtagne budget - øgede udgifter på kommunikationsområdet, hvilket primært dækker over engangsudgifter til
ny database og søgemaskine.
Højskolebladet har i 2018 udgivet otte trykte numre i et
oplag på 2.300 eksemplarer, der er blevet distribueret
til abonnenter – fordelt på cirka 1.400 institutioner og
cirka 700 personlige abonnenter. Øvrige frieksemplarer
er sendt til presse og interessenter.
Foreningen har fra Socialstyrelsen i 2018 modtaget
satspuljemidler til projekt ”Intensive Læringsforløb” på
2,0 mio. kr. Der har været god kontakt til styrelsen omkring projektet, hvilket blandt andet har ført til mindre
justeringer. Senest har Socialstyrelsen d. 21. januar 2019
godkendt fremadrettede ændringer i projektdesignet. I
2018 har der været afholdt et intensivt læringskursusforløb, været efteruddannelse af lærere, og der har
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været en del opsøgende arbejde med kontakt til diverse
organisationer og myndigheder.
FFD har i 2018 modtaget et øremærket driftstilskud
fra Kulturministeriet på 5,8 mio. kr. til rådgivning
vedrørende internationale højskoleforhold, skolernes
vejledning af elever, støtte til folkeoplysende aktiviteter,
kursus for nye forstandere, Ph.d.-forskning, juridisk
rådgivning og udviklingsprojekter. På det internationale område har der i årets løb været oplæg fra folk
fra det meste af verden, været nordisk samarbejde,
og den internationale information er blevet styrket
ved en ny engelsksproget hjemmeside. Foreningen
har ydet juridisk vejledning til skolerne vedrørende
løn- og arbejdstid, kursusregler mv., og der har været
afholdt Højskolepædagogisk uddannelse, efteruddannelses- og netværkskurser. Endelig har foreningen ydet
konsulentbistand i relation til skolernes folkeoplysende
opgaver i lokalsamfundet og skoleudviklingsprojekter.
Ikke alle foreningens aktiviteter afspejles direkte i driftsregnskabet. I noterne til regnskabet fremgår dog alle
de puljer og projekter, som foreningen har modtaget
eksternt tilskud til.
Nedenstående aktiviteter er finansieret af Kulturministeriet:
• En samlet Udviklingspulje for Folkehøjskoler på 3,2
mio. kr., der fordeles til folkeoplysende aktiviteter
til lokale højskoleprojekter rundt om i landet, skoleinitierende forsøgs- og udviklingsprojekter, også
kaldet skolepuljen, der fordeles til pædagogisk ud
viklingsarbejde, orlov med fri vikar, som kan søges
til forstanderes og læreres orlov, og efteruddannelse
efter § 28, der benyttes til afholdelse af kurser, konferencer og netværk.
• Tilskud til vikarudgifter på folkehøjskolerne på 1,2
mio. kr., der bruges til vikardækning på skolerne i
forbindelse med bl.a. efteruddannelse.
• Nordisk Højskolestipendium på 0,9 mio. kr., der fordeles til elever med ophold på højskoler i Norden.
• Tilskud til udenlandske højskoleelever på 3,1 mio.
kr. på højskolerne.
• Højskolernes bæredygtighedsindsats Bæredygtig
verden med 0,4 mio. kr.
• Naturfagligt udviklingsprojekt med 0,4 mio. kr.

Herudover er der eksternt finansierede projekter:
• Projekt Frirummet med 3,9 mio. kr. finansieret af
TrygFonden.
• Projektet Syng, spis og snak, der er finansieret af
Nordea-fonden med 2,5 mio. kr. og 1,1 mio. kr. af
øvrige pulje-/fondsmidler frem til medio 2019.
• Arbejdet med en nye udgave af Højskolesangbogen,
der er finansieret af Augustinus Fonden og LouisHansen Fond til delprojekter med i alt 0,9 mio. kr.
• Europaaktiviteter, finansieret af Europanævnet med
1,2 mio. kr. fra 2018 til 2020.
• Projekt Det Levende Ord med 0,5 mio. kr. fra bl.a.
Dansk Folkeoplysnings Samråd.

NØGLETAL
			

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Likviditetsgrad
149
136
148
163
143
146
139
133
136
Soliditetsgrad
33
27
33
39
30
32
28
25
27
Overskudsgrad* 2,7
-7,1
1,7
4,3
-4,4
3,3
1,8
-5,1
3,6
__________________________________________________________________________________
* Overskudgrad er årets resultat divideret med indtægter x 100

EGENKAPITALENS UDVIKLING 2008-2018
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Forslag til budget 2020
RESULTATOPGØRELSE FOR 2018

Kontingenter
Driftstilskud Slots- og kulturstyrelsen
Driftstilskud Socialstyrelsen
Administrationsbidrag fra projekter
Løndækning fra projekter
Renter og kursreguleringer
Forlagsvirksomhed
Andre indtægter
INDTÆGTER I ALT
Foreningsarrangementer
Bestyrelsesudgifter
Administration
Lokaleudgifter
Personaleudgifter Basis
Lønudgifter, projekter
Kommunikation
Rådgivning
Udvikling
Intensive læringsforløb Socialstyrelsen
Højskolebladet
UDGIFTER I ALT
ÅRETS RESULTAT

Regnskab 2018
11.518.180
5.000.000
1.078.564
669.881
-98.762
2.186.788
34.569
20.389.219
156.895
1.020.099
1.345.713
1.710.380
3.367.328

Regnskab 2017
11.438.470
0
0
710.936
7.209.421
108.563
1.303.584
20.481
20.791.455

PASSIVER
Egenkapital 1. januar
Periodens resultat
Egenkapital ultimo
Skyldig moms
Skyldig løn og feriepengeforpligtigelse
Skyldige honorarer sangbog
Anden gæld og forudbetalinger
Igangværende projekter
Gæld i alt
Passiver i alt
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%
102
100

125.000
1.400.000
0
19.214.833

-79
156

50

106

225.000
900.000
1.160.000
1.400.000
4.439.325

70
113
116
122
76

4.971.162
1.514.955
3.999.862
1.078.564
486.528
19.651.486

1.258.656
1.532.091
1.790.476
4.495.346
7.209.421
4.339.358
748.378
-95.239
0
573.630
21.852.116

5.328.529
1.870.706
4.344.273
0
547.000
20.214.833

93
81
92

737.734

-1.060.661

-1.000.000

-74

Balance ultimo 2018
AKTIVER
Varebeholdninger
Midler fra bevillingshavere
Debitorer
Øvrige tilgodehavender
Likvider og værdipapirer
Aktiver i alt

Budget 2018
11.345.000
5.000.000
0
1.344.833

Regnskab 2018
1.327.056
7.356.216
1.441.370
461.543
14.770.554
25.356.738

6.009.592
737.734
6.747.325
392.819
3.261.738
986.151
965.326
13.003.379
18.609.413
25.356.738

Regnskab 2017
1.923.943
6.386.004
0
1.629.942
14.346.428
24.286.317

7.070.252
-1.060.661
6.009.592
151.527
3.178.500
429.260
980.104
13.537.334
18.276.726
24.286.317

89
97

		
Årsresultat 2018
			
INDTÆGTER
20.389.219
UDGIFTER
19.651.486
BALANCE
737.734

Budget 2019

Budgetforslag 2020

19.929.333
19.929.333
0

20.970.000
20.970.000
0

Kontingent
11.518.180
Ekstern driftsstøtte mv.
6.748.444
Øvrige indtægter
34.569
Forlagsvirksomhed
2.186.788
Finansielle indtægter
-98.762
INDTÆGTER, I ALT
20.389.219
			
Foreningsudgifter mv.
156.895
Bestyrelsen
1.020.099
Kontorhold
1.345.713
Lokaleudgifter
1.710.380
Personaleudgifter, basis
3.367.328
Kommunikation
4.971.162
Rådgivning
1.514.955
Udviklingsaktiviteter
5.078.426
Jubilæumsaktiviter
0
Højskolebladet
486.528
UDGIFTER I ALT
19.651.486

11.647.500
6.706.833
250.000
1.200.000
125.000
19.929.333

11.855.000
7.565.000
0
1.425.000
125.000
20.970.000

100.000
1.172.800
1.160.000
1.340.000
4.882.371
4.672.050
1.462.075
4.293.038
300.000
547.000
19.929.333

100.000
1.190.000
1.160.000
1.600.000
3.700.000
4.680.000
2.400.000
5.590.000
0
550.000
20.970.000

RESULTAT
737.734
0
0
________________________________________________________________________________________________________
Ekstraordinære udgifter i 2020
Nyudvikling af kommunikation og markedsføring			
500.000
Ekstra udgifter til ny udgave af Højskolesangbogen			
1.000.000
I alt ekstraordinære udgifter - tages af foreningens egenkapital			
1.500.000
________________________________________________________________________________________________________
			
Skolekontingent foreslås til 2.095 kr. pr. årselev - ingen stigning.
		
Medlemskontingent foreslås til 200 kr. pr. medlem - ingen stigning.
			
Bestyrelsen har valgt ikke at søge indført en automatisk regulering af kontingenter i form af en pl-regulering og vil som
hidtil årligt fremlægge forslag til kontingenter i overensstemmelse med budgetforslaget.
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Folkehøjskolernes Forening i Danmark

Kurser og efteruddannelse – 2019/20
Tilmelding til efteruddannelses-kurser: www.ffd.dk/kurser

OM FORENINGEN

FFD’S BESTYRELSE - FØR ÅRSMØDET 2019

Foreningens formål er at arbejde for folkehøjskolens
ide og skabe gode og frie vilkår for skoleformens
udvikling. Foreningen optager tilskudsberettigede
folkehøjskoler som skolemedlemmer og optager som
personlige medlemmer medarbejdere, skolebestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af skolekredse/
repræsentantskaber ved tilskudsberettigede folkehøjskoler. Andre med interesse for højskolen kan blive
medlemmer uden stemmeret.

Formand: Lisbeth Trinskjær, forstander,
Ubberup Højskole
Næstformand: Jakob Mejlhede Nielsen, forstander,
Grundtvigs Højskole

Bestyrelsen består af ni medlemmer, som bliver valgt
for to år ad gangen forskudt, så fire plus formanden
vælges i lige år og de fire andre i ulige år.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Nana Alsted, lærer, Jyderup Højskole
Peter Sebastian Petersen, forretningsudvikler,
Vejle Idrætshøjskole
Søren Winther Larsen, forstander, Odder Højskole
Simon Lægsgaard, forstander, Brandbjerg Højskole
Stig Kaufmanas, lærer, Den Rytmiske Højskole
Ivan Jeppesen, forretningsfører, Mariager Højskole
Søren Sinnbeck, lærer, Idrætshøjskolen i Aarhus

SE MERE/FØLG MED PÅ:
www.ffd.dk

ORGANISATIONSDIAGRAM

FFD’s bestyrelse

Ledelse

Udvikling

Kommunikation

Rådgivning og admin.

Pædagogisk udvikling
Uddannelsessamarbejde
Forsøgs- og udviklingsmidler
Internationalt arbejde
Kurser/efteruddannelse
Elevstøtte
Vejledning
Puljeordninger
Flygtninge på højskole
Bæredygtige højskoler
Folkeoplysningsprojekter
Syng, spis og snak

Kommunikation
Markedsføring
Web
Sociale medier
Presse
Analyse
Events
Folkemøder
Kampagner
Forlagsudgivelser
Årsmøde
Det levende ord

Regnskab
Love og regler
Ansættelsesforhold
Skoleøkonomi
Forlagsrettigheder
Kundebetjening
Kursusadministration
Intern administration
Kontorhold

Udvalg mv. nedsat af
FFD’s bestyrelse:
• Forretningsudvalg
• Kommunikationsudvalg
• Lov- og økonomiudvalg
• Internationalt udvalg
• Højskolepædagogisk udvalg
• Bæredygtighedsnetværk

Højskolebladet

Frirummet

Årsmøde og generalforsamling
2. - 3. maj, Rødding Højskole

Højskolernes Bæredygtighedsseminar #5
8. oktober, Brenderup Højskole

Regionalt aftenmøde om bæredygtig udvikling
13. maj, Roskilde Festival Højskole

PRO-kursus
21. - 23. oktober, Krogerup Højskole

Regionalt aftenmøde om bæredygtig udvikling
15. maj, Mariager Højskole

Højskolernes ledelsesseminar
23. oktober, Idrætshøjskolen Aarhus

Fyraftensmøde: Foreningens puljer
15. maj, Gerlev Idrætshøjskole

Sekretær- og forretningsførerkursus 2019
5. - 6. november, Idrætshøjskolen Bosei

Forretningsførerkursus - modul 2
21. - 22. maj, Brogården

Fejring af Højskolens 175-års jubilæum
7. november, Forskellige højskoler

Orienteringsmøde om ny ferielov
22. maj, Brogården

Medlemsmøde: Ny kommunikationsplatform
21. november, Brandbjerg Højskole

Kursus for viceforstandere
21. - 22. maj, Brogården

Forstandermøde
22. november, Brandbjerg Højskole

Regionalt aftenmøde om bæredygtig udvikling
22. maj, Nordfyns Højskole

Kunstlærernetværk
Februar 2020, Tid og sted følger

Fyraftensmøde: Foreningens puljer
23. maj, Vejle Idrætshøjskole

Ambassadørtopmøde for tidligere elever
28. februar 2020 - 1. marts, Brandbjerg Højskole

Kursus for nye højskolelærere
29. maj, Højskolernes Hus

Musiklærernetværk
Marts 2020, Tid og sted følger

Mentorkursus 2019
3. - 4. sept. + 2. okt., Brogården

Forstandermøde
Marts 2020, Tid og sted følger

Workshop: Højskolernes kommunikation 2020-?
9. september, Brenderup Højskole

Dialogmøder Sjælland og Jylland
April 2020, Tid og steder følger

Workshop: Højskolernes kommunikation 2020-?
10. september, Nørgaards Højskole

Årsmøde og generalforsamling
April/maj 2020, Tid og sted følger

Forretningsførerkursus modul 3
10. - 11. september, Brogården

_________________________________________________

Opfølgningsmøde på kursus for nye forstandere
12. september, Højskolernes Hus
Skoleindkøb

Workshop: Højskolernes kommunikation 2020-?
18. september, Gerlev Idrætshøjskole
International Folk High School Summit
25. - 28. september, Grundtvigs Højskole
Kommunikationsseminar
2. - 3. oktober, Brogården

38

Højskolepædagogisk uddannelse HPU 2019/20
Modul I - Hvad er en højskole?
9. september - 13. september 2019
Modul II: Højskolens dannelse
18. november - 22. november 2019
Modul III: Højskolelærerens faglighed og undervisning
27. januar - 31. januar 2020
Modul IV: Højskolen i samfundet - ifm. årsmødet
27. april - 1. maj 2020
Modul V: Afslutning med præsentation af HPU-projekter
28. september - 1. oktober 2020
_________________________________________________
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Højskolerne på danmarkskortet

Sverige: Nordiska folkhögskolan i Kungälv
Færøerne:
Idætshøjskolen Suduroy
Færøernes Folkehøjskole

Ungdomshøjskole
Seniorhøjskole

Grønland: Knud
Rasmussenip højskolia
Vrå
Nordjyllands Idrætshøjskole
Vester Thorup Højskole

Aalborg Sportshøjskole

“Jeg troede, jeg skulle
være lærer.”

“For mig blev omvejen den
rigtige retning.”

“Jeg tvivlede på, om jeg kunne
leve af min drøm.”

Tina Müller, sportsjournalist

Kristian Gintberg, tv-vært

Barbara Moleko, sanger

Bornholms
Mariager
Seniorhøj. Nr. Nissum
Livsstilshøj. Gudum
Struer Fri Fag- og Høj.

Skals
Krabbesholm
Idrætshøj. Viborg

Den Skand. Designhøjskole
Nørgaards
Hadsten

Oasehøjskolen

Vestjyllands

Silkeborg
Idrætshøj. Ikast
Høj. Skærgården

Idrætshøj. i Århus
Ry

Brande

Uldum
Brandbjerg
Vejle Idræts.
Børkop
kop
Snoghøj

Kolding Internationale

Den Internationale

Testrup

Odder
Egmont

Engelsholm

Askov

Rønde
Høj. på Kalø
Djurslands
Den Europæiske Filmhøjskole

Egå Ungdoms-Høj.

Den Rytmiske
Højsk. f. Bevidsthedsudv.
Vallekilde

Jyderup
Ubberup
Nordfyns

Suhrs
Johan Borups

Kunsthøjskolen
Roskilde Festival Høj.

Brenderup

Rødding
Ungdomshøj. v. Ribe

Gerlev Idræts.

Musik og Teater.
Høj. Østersøen

Design. Højer
Idrætshøj. i Sønderborg
Rønshoved
Jaruplund

40

Krogerup

Luthersk Missions
Grundtvigs

Ryslinge
Oure
Gym. i Ollerup
Kunsthøj. på Ærø

Idræts. Bosei
Filmhøjskolen Møn
Teaterhøj. Rødkilde

Højskolen Marielyst

Find det,
du er god til
hojskolerne.dk
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Program – Årsmøde 2019

Dagsorden – Årsmøde 2019

TORSDAG, 2. MAJ

Kl. 9.00 		 Ankomst kl. 9 til 10 - Indkvartering, udlevering af stemmekort mv. - kaffe og ostemad
Kl. 10.00 		 Velkomst v. Lisbeth Trinskjær
Kl. 10.15		 Jubilæumstale v. finansminister Kristian Jensen
Kl. 10.45 		 Generalforsamlingen begynder
Valg af dirigenter / stemmetællere. Bestyrelsens beretning
Kl. 11.30		 Samtalesalon med afsæt i beretningen
Kl. 12.30		 Frokost
kl. 13.30		
			
			
			
			

Generalforsamlingen fortsætter:
- Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
- Fremlæggelse af handlingsplan
- Indkomne forslag
- Budgetforslag og fastsættelse af medlemskontingent og skolekontingent

Punkt 1
Valg af dirigenter
Punkt 2
Bestyrelsens beretning forelægges til godkendelse
Punkt 3
Foreningens regnskab forelægges til godkendelse
Punkt 4
Fremlæggelse af handlingsplan
Punkt 5
Indkomne forslag

Kl. 15.30		 Vindersangen præsenteres af Sangbogsudvalget

Punkt 6
Budgetforslag og fastsættelse af medlemskontingent og skolekontingent

Kl. 16.00		
			
			
			

Punkt 7
Valg af formand, der vælges af alle stemmeberettigede
(ikke formandsvalg i 2019)

Generalforsamling afsluttes
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revisorer
- Eventuelt (hilsner)

Kl. 17.00			Shuttlebusser til Askov (17.15: Ankomst til Askov) (18.15 Afgang fra Askov)
		Pre-dinner coctails på Rødding Højskole
Kl. 19.00			Festmiddag - Kulturminister Mette Bock er hovedfesttaler
Kl. 22.30			Fest: Sinatra Syndicate efterfulgt af Lærerband

FREDAG, 3. MAJ

Kl. 8.00			Morgenmad
Kl. 9.00			Højskolebladet LIVE
				Spiller højskolen en rolle (og hvilken) i de næste 25 års store udfordringer.
				Samtale, underholdning og debat med oplæg fra højskolefolk.
Kl. 10.30			Den folkelige sangs pris

Punkt 8
Valg af bestyrelsesmedlemmer, der vælges af skolerepræsentanter
Valgperioden udløber for:
Jakob Mejlhede Nielsen, forstander, Grundtvigs Højskole (genopstiller)
Søren Sinnbeck, lærer, Idrætshøjskolen Aarhus (genopstiller)
Punkt 9
Valg af bestyrelsesmedlemmer, der vælges af personlige medlemmer
Valgperioden udløber for:
Stig Kaufmanas, lærer, den Rytmiske Højskole (genopstiller)
Ivan Jeppesen, forretningsfører, Mariager Højskole (genopstiller)
Punkt 10
Valg af Revisorer: Statsanerkendt: Deloitte, Folkevalgt: Helga Kolby Kristiansen
Punkt 11
Eventuelt

Kl. 11.00			Højskolebladet LIVE fortsat
Kl. 12.00			Frokost og afrejse
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FolkehøjskolernesForening
Foreningi Danmark
i Danmark
Folkehøjskolernes
HøjskolernesHus
Hus- Nytorv
- Nytorv7 7
Højskolernes
1450København
KøbenhavnK K
1450
Tlf.:3333363640404040
Tlf.:
E-mail:kontor@ffd.dk
kontor@ffd.dk
E-mail:
www.hojskolerne.dk
www.hojskolerne.dk
www.ffd.dk
www.ffd.dk
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