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Ved det 4. nordiske kirkemøde i 1871 udtalte Ludvig 
Schrøder om folkehøjskolens gerning:

”Når en Flok unge Mennesker er samlede paa en Skole, 
der ikke har nogen Eksamen til sit Endemål, saa bliver 
der ikke alene Spørgsmaal om, hvad vi, Lærerne har at 
sige, men ogsaa om, hvad de Unge vil tage imod. Der 
hvor Lærernes Evner og Lærlingenes Trang mødes til en 
given Tid, der ligger Skolens Gerning…” 

Gengivet i    
Rørdams: 
Folkehøjskolen
1966



”Den har aldrig levet
Som klog på det er blevet
Han først ej havde kær”







De ku’ noget, de 
forstandere!



•Fællesskabets
pædagogik







Ubberup og 
Testrup 

Sygeplejehøjskoler
…
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En skiftende skoleform:

ENGAGEMENT

Det personlige Det fælles

Det faglige



Kontorchef  Skriver Svendsen

Hermed sender jeg dem vor skoleplan med de nødvendige  oplysninger . Om Deres 
datter kan få rimeligt udbytte, som De skriver, af et ophold, kan jeg selvfølgelig ikke 
sige på forhånd, det vil i så mange henseender bero på hende selv. Her hos os har vi 
ikke udvidet undervisning som i Askov, men vi kan jo nok i kunstfagene  tage hensyn 
til den enkelte, hvis det skønnes nødvendigt. Jeg kender ikke Deres datter, men jeg 
kunde dog forestille mig, at hun efter endt gymnasietid vilde have adskilligt  bedre 
af at fordybe sig  i de folkelige og kristelige grundforhold som bærer vort danske 
menneskeliv, og som hun vil møde her på Engelsholm, end på Askov at fortsætte 
den intellektuelle belastning. Hvis deres datter altså ønsker en psykologisk-filosofisk 
begrundet oplysning bør hun ubetinget søge til Askov, dersom hun ønsker folkelig 
og kristelig livsoplysning er Engelsholm måske ikke det værste sted at søge hen. 
Deres datter er i alle tilfælde meget velkommen her. 

Venlig hilsen
Sune Andresen



Krogerup 
Højskole -
1946
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En skiftende skoleform:

ENGAGEMENT

Det personlige Det fælles

Det faglige



Lovens formålsparagraf (2013)
• § 1. …højskoler der tilbyder undervisning og samvær 

på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig 
oplysning og demokratisk dannelse, og som er 
godkendt af undervisningsministeren til tilskud. 
Undervisningen skal have en bred almen karakter. 
Enkelte fag eller faggrupper kan have en 
fremtrædende plads, men aldrig på bekostning af det 
almene. 
Skolernes virksomhed skal tilrettelægges ud fra deres 
selvvalgte værdigrundlag.
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Engagement & Værdigrundlag
• OPGAVE:

Hvad er værdigrundlaget og hvad bunder engagementet i på 

din skole? 

– 3 ord:

1. 

2.

3.

Drøft det med hinanden.



af Camilla Sløk, CBSStrategisk ledelse i den værdibaserede 
selvejende undervisningsinstitution



1877 1965
-2019: -2019:
53/7 72/34



1892
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En særlig skoleform (LOVGIVNINGEN):

Højskolen Traditionel Udd.inst.

Rammer
-Krav                   

Mål

Indhold

Læseplaner
metode



Lovens opbygning: 
Kapitel 1  Lovens anvendelsesområde og virke 

Kapitel 2  Grundlæggende betingelser 

Kapitel 3  Vilkår 

Kapitel 4  Årselevtal 

Kapitel 5  Kurser og undervisning 

Kapitel 6  Øvrige vilkår 

Kapitel 7  Statslige tilskud 

Kapitel 8  Kommunale tilskud og bidrag 

Kapitel 9  Regnskab og revision 

Kapitel 10  Tilsyn og klage 
 





Skoleformens indtægtsfordeling



Succesens 3 elementer:

Forretning

Drift/Res-

sourcebrug

Produktion/

Skole

Udvikling →  Kontinuitet



5. At kunne begå sig mellem den 
formelle og den uformelle organisation

Input OutputForretningsfører

A: Det resultatorienterede og målrationelle felt:
Kunder og interessenter, mål, ressourcer, 

handlingsplaner, opgaver og roller, risikostyring, 
kvalitet og koordinering på tværs

B: Det menneskelige felt (HR-systemet):
Dialog, nærvær, anerkendelse, feedback, coaching, 

motivation, udvikling, fastholdelse, trivsel og 
teamledelse – at skabe resultater sammen med 

medarbejdere



14-03-2019 37





Afslutning – Oves 
transformationsteori

Højskolens udvikling:

• Kontinuitetshistorie

• Forfaldshistorie

• Transformationshistorie

• “Højskolen kalder …”

../../Documents/TWN/Vallekilde Historisk/Højskolen 1944.wmv

