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Demografisk udvikling: 

3



Valget og højskolen - fokuspunkter

Drøft ved bordene, hvilke højskoletemaer/ønsker, 

der bør rejses.



Valget og højskolen - fokuspunkter

• Kulturpolitik

• Klima/bæredygtighed

• Ledige/udsatte

• Ældre/sundhed



Folkehøjskolen og kulturpolitikken

• Fjern 2-procents besparelserne

• En mangfoldig højskole

• Højskolen som solidt afsæt

• Folkehøjskolen og den lokale folkeoplysning

• Styrk de korte seniorkurser



Folkehøjskolerne og 

klima/bæredygtighedspolitikken

• Etabler et større eksemplarisk forsøgsprojekt 

under overskriften ”Bæredygtige institutioner. Et 

pædagogisk og institutionelt forsøg”



Folkehøjskolerne og de ledige/udsatte 

• Folkehøjskolerne bør fremgå mere eksplicit i reglerne om aktiv social- og 

beskæftigelsespolitik som en vej for nogle af de unge, som har brug for 

længerevarende afklarings-, opkvalificerings- og vejledningstilbud.

• Muligheden for at højskoleophold kan bedres for nyankomne, idet højskoleophold 

har vist sig bredt set at være en god vej til integration i det danske samfund.

• Et højskoleophold skal kunne indgå som afklarings- og vejledningsforløb for ledige 

dagpengemodtagere med henblik på at understøtte vejen tilbage til 

arbejdsmarkedet.



Folkehøjskolerne og sundheds-/ældrepolitikken

• Der afsættes et årligt beløb til at understøtte 

seniorers ophold på korte kurser i form af en 

stipendiemulighed til ældre, der ikke har råd til at 

betale egenbetalingen til et kort kursus.

• Der etableres en særskilt takst til at understøtte 

skolernes incitament til at udbyde flere korte 

kurser målrettet seniorer. 



Tilsyn

• Bopælskrav

• Specialpædagogisk støtte



FGU

• FGU er en uddannelse med kompetencemål og niveauer

• FGU er en institution

• Vi er selvejende institutioner uden kompetencemål og niveauer

• Vi har forskellige værdiafsæt

• Vi har livsoplysning for øje

• Vi er et alternativ til FGU. “Anderledes”

• Det var udgangspunktet – og det lykkedes vi med.

• Vi er med i egu – det sloges vi for – så her er vi med

• Vi har bedre mulighed for at ”sælge” os til kommunerne

• Nu skal der arbejdes for det



Oversigt over puljer til fordeling

• Skolepulje

• Folkeoplysningspulje

• Orlovsmidler

• Efteruddannelsestilskud

• Vikarmidler

• Nordiske stipendier

• Mangfoldighedspuljen



Mangfoldighedspuljen

• Puljen for mangfoldighed understøtter aktiviteter på højskolerne, der forventes at medvirke 
til, at skolerne får en mere mangfoldig elevgruppe, end det er tilfældet i dag.

• Mangfoldighed forstås bredt og kan omfatte elevgrupper som fx. unge med anden etnisk 
baggrund; flygtninge med opholdsstatus; unge, der er frafaldet uddannelse; og andre, som 
kan medvirke til, at elevprofilen på den enkelte skoles lange kurser får en mere sammensat og 
befolkningsrepræsentativ karakter.

• Der kan søges op til 100.000 kr. Der kan i særlige tilfælde ydes tilskud, der overstiger 100.000 
kr., hvis der er tale om større tværgående indsatser, hvor fx flere skoler, andre instanser, 
foreninger mv. er involverede.

• Ansøgningsfrister er for 2019 1. marts og fremover 1. september for det efterfølgende 
finansår, sådan der i 2019 er to frister for hhv. 2019 og 2020.

• Der vil kunne søges midler til aktiviteter, der fx indebærer: Opsøgende arbejde, Aflønning af 
lærere, Udgifter til møder og konferencer, Udarbejdelse af udbudsmaterialer, 
Hjemmesideredigering, Evalueringer, Introduktionsaktiviteter, Nedsættelse af egenbetaling 
mv. (Der kan kun ydes støtte til nedsættelse af den enkelte elevs egenbetaling på op til 
halvdelen af den på finansloven fastsatte mindstebetaling.)



175 års jubilæum

• Højskolens 10 bud – en bogserie i 11 bind

• Nordisk konference d. 1. maj

• Årsmøde d. 2-3. maj

• Film

• Sangkonkurrence

• International konference på Grundtvigs Højskole 

d. 23-25. september

• På alle skoler d. 7. november



Skoleindkøb

Brug FFD’s hjemmeside

www.ffd.dk

http://www.ffd.dk/


Tak for nu

Kom godt hjem!


