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Højskolens kerne & 

FFDs indsatsområder

Det fælles & friheden….

Højskolernes 

rolle i samfundet

det idelogiske perspektiv det taktiske perspektiv



det idelogiske perspektiv



Højskole har aldrig handlet om at ensrette, eller at få 

mennesker til at rette ind og gå i takt. 

Men det betyder ikke at hvad som helst er højskole, eller at 

vi ingen fælles opgave løfter. 

Vi har alle dage brændt for at danne det handlede folk som 

er folkestyrets forudsætning. Opgaven har altid være den 

samme, mens både samfundet og præmisserne for 

menneskene i det, har været under ekstrem forandring.

•



Circles of belonging

•



”Hvad nu Indretningen af den Danske 

Høiskole angaar, da kan jeg egenlig slet 

ikke indlade mig derpaa, da det gaar med 

alt levende Menneskeligt, som med os, der 

maa fødes først, før Man veed, hvilken Hue 

der vil passe til vort Hoved...." . 

Fra det klassiske højskoleskrift: Skolen for 

Livet og Academiet i Soer, 1838.



En tid med nok at frygte……



Tilliden til folkestyret……

- relevans? 

- motiv?



Præstationssamfund….

Forventninger?

Strukturelle pres?

Instaworthy?



2 META TRENDS

* Pligt til SELVOPTIMERING

* PERFEKT er det nye NORMAL



”Vi har nogle normeringer i daginstitutionerne som gør, at man kun får 

opmærksomhed, hvis man skaber en konflikt – eller græder”

De har brug for metaintentionelle sekundære voksne = professionelle 

voksne, som VIL dem noget – og ”som ikke har noget på dem".

Søren Østergaard, leder & forsker

Center for Ungdomsstudier



Samle

•

BLIVE EN DEL AF ”ET OS”..

DEBATKULTUREN

PÆDAGOGIK & DANNELSE



Understøtte

•
KORT MAGTDISTANCE & 

TILLID TIL FOLKESTYRET

DEMOKRATISK SELVTILLID

& HANDLEKRAFT

PLADS TIL UTOPIER, ILDSJÆLE & 

FÆLLESSKAB

Øge kendskab



HØJSKOLERNES aftryk på vores elever

1) Punktere forestillingen om at de skal præstere et perfekt liv

2) Vise dem fællesskabet – så de kan finde hinanden

3) Vise dem, at de står på skuldrene af noget

4) Give dem stjerne i øjnene

Danne



•

Danne AFMAGT → HANDLEKRAFT

KONKRET NYTTE → META EFFEKT



Skyd på de hellige!



Pejlemærker



Kobæk-aftalen



Højskolernes 

rolle i samfundet

det taktiske perspektiv



Statstilskud!





POLITISK CREDIT….



Ledelse, rådgivning 

og service - 5,8

Kommunikation - 5

Ministerier - 12

Trygfonden - 3

Nordeafonden mv. - 1

Skoleindkøb – 1,2

Årsværk i Højskolernes Hus

Ideologisk Taktisk



Det fælles – og friheden



Den tillid vi sammen forvalter..

SøgdsQBIDMH



SPS



Bopælspligt



En del af et os……..

Tak for ordet…..


