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Dagens program

Undervisning
Højskole-

pædagogik

Faglig

udvikling



Højskolepædagogik

Her er en højskole

… men hvad er en

højskole egentlig?

… og hvordan kan

man udvikle den?



Højskolepædagogik

Hvad gør din skole til 

en folkehøjskole?



Højskolepædagogik

Undervisning
& 

samvær

Højskolens eget værdigrundlag

Forstander

Bestyrelse SkolekredsFolket

Højskolernes egen 

historie, tradition og

levende virke

Almenpædagogik

Megatrends

Ungekultur

Hovedsigtet:   L   F   D

Kostskole

Eksamenfri

Pensumfri

…



Højskolepædagogik

Hvad gør din skole til 

en folkehøjskole?



Højskolepædagogik

Undervisning
& 

samvær

Højskolens eget værdigrundlag

Forstander

Bestyrelse
SkolekredsFolket

Højskolernes egen 

historie, tradition og

levende virke

Almenpædagogik

Megatrends

Ungekultur

Hovedsigtet:   L   F   D

Kostskole

Eksamenfri

Pensumfri

…



Undervisning på en højskole

Ingen fag er obligatoriske

Eksamens- og pensumfri

Ingen krav til profession - den uprofessionelle lærer?

Undervisning af Bred Almen Karakter (UBAK)



Undervisning på en højskole—en sær størrelse…

Ingen fag er obligatoriske

Eksamens- og pensumfri

Ingen krav til profession - den uprofessionelle lærer?

Undervisning af Bred Almen Karakter (UBAK)



Undervisning af bred almen karakter

Hvad gør

undervisning

vedkommende?

Tal sammen

2 og 2



Dobbeltheden ved UBAK

Er det ikke en indskrænkning af vores frihed?

En mulighed for at diskutere højskolens særkender

Eksternt over for andre skole og uddannelsesformer

På tværs af skoler

Vigtigst: internt på højskoler



Perspektiver i UBAK

Filosofisk

Kulturelt

Historisk

Politisk

Samfundsmæssig

Naturvidenskab

Psykologisk

Religiøst

Eller lignende…

Æstetiske

Musiske

Kropslige

Ender I ofte med 

den samme

perspektivering?



Perspektiver i praksis

Gruppesamtaler 

3 og 3

Hvilke 

perspektiver? Er 

det UBAK? Er 

det god 

højskole-

undervisning?



Faglig udvikling

Det handler om skolens udvikling - tradition og fornyelse

Et tillidsforhold mellem ministerium, skoler og foreningen

En opgave alene for skolens pædagogiske personale?

Hvad er bestyrelsens rolle?



Faglig udvikling

Hvor ser du 

gerne 

højskolen 

pædagogisk 

set om 5 år?

Skriv nogle 

punkter ned 

alene

Del 2 og 2



Faglig udvikling

Hvordan 

kommer I 

derhen? Og 

hvad er 

bestyrelsens 

rolle?

Skriv nogle 

punkter ned 

alene

Tag det 

med hjem 

til 

bestyrelsen



Udgang

Hvis I kun skal have én 

ting med fra i dag…
Undervisning

& 
samvær

Højskolens eget værdigrundlag

Forstander

Bestyrelse
SkolekredsFolket

Højskolernes egen 

historie, tradition og

levende virke

Almenpædagogik

Megatrends

Ungekultur

Hovedsigtet:   L   F   D

Kostskole

Eksamenfri

Pensumfri

…



Udgang

I værner om grundlaget for og udviklingen 

af en af de vigtigste institutioner i 

samfundet—ikke mindst i dag



Udgang

Kontakt os gerne hvis I vil arbejde med vore 

indsatsområder, et særligt pædagogisk forhold eller 

en udvikling, I gerne vil sætte fokus på

Fællesskab

Mangfoldighed

Bæredygtighed

Dannelsesperspektiver

Nye målgrupper
Hjemlighed

Og meget, meget 

andet… ☺


