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Indhold
Højskolerne fokuserer i disse år på at nå ud 
til en bredere del af den danske befolkning, 
således af højskolerne i højere grad vil 
skabe mangfoldige møder mellem men-
nesker. Sammensætningen på de danske 
højskoler skal i fremtiden afspejle samfun-
det i langt højere grad. 

Derfor vil Højskolernes Ambassadørnet-
værk i 2019 fokusere på at bringe højskolen 
ud i det danske samfund. 
Interesserer du dig for inklusion, diver-
sitet, køn, etnicitet, diskrimination, social 
ulighed eller noget lignende, så bliv Høj-
skoleambassadør! 

På Højskolernes Topmøde vil du blive 
klædt på til opgaven og i fællesskab med 
andre tidligere højskole-elever udvikle et 
projekt, som vi forventer, at du deltager 
aktivt i afviklingen af i løbet af 2019. 

Tid & Sted
8.-10. marts 2019
Brandbjerg Højskole 
Brandbjergvej 12, 7300 Jelling

Pris
Gratis, men du skal selv betale transport og 
drikkevarer.
No show fee: 500 kr.

Tilmelding
Senest den 18. februar 2019

  Fredag d. 8. marts

Fra kl. 16  Ankomst og check-in
______________________________________

18.00  Aftensmad
______________________________________

19.30  Velkomst og introduktion til 
 Ambassadørnetværket 
______________________________________

20.15  Fase 1 & 2: Mød din gruppe og  
 første idéudvikling
______________________________________

22.00  Teambuilding og hygge

  Lørdag d. 9. marts

7.30  Morgenmad
______________________________________

8.15  Morgensamling
______________________________________

9.15  Fase 3: Fra idé til projekt
______________________________________

12.00  Frokost
______________________________________

13.00  Fase 4: Gruppeaftale
______________________________________

14.00  Workshops: kommunikation,   
 mangfoldighed, frivillighed &  
 projektværktøjer
______________________________________

15.30  Kaffepause
______________________________________

16.00  Fase 5: Projektplan
______________________________________

18.00  Pause – og gør dig klar til fest!
______________________________________

19.00  Festmiddag efterfulgt af 
 højskolefest

  Søndag  d. 10. marts

8.30  Morgenmad
______________________________________

9.00  Fælles oprydning
______________________________________

9.30  Morgensamling
______________________________________

10.00  Fase 6: Next steps
______________________________________

11.30  Evaluering og tak for denne gang.
______________________________________

12.00  Afrejse
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