
Nyt fra FFD

NB: Opfølgning på vedtægter
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Demografisk udvikling: 

3





FL 2019 - Takstkatalog

Finanslovskonto 21.57 – Folkehøjskoler

Takst/tilsk Takst/tilsk

Pr. uge

Alle takster gives pr. årselev:
FFL2019 FL2018

% af 

2018 2019

Takst 1, elever der har gennemført mindre end 2 uger 39.167 39.716 98,6% 979

Takst 2, elever der har gennemført mindst 2uger og 

mindre end 12 uger
60.720 61.502 98,7% 1.518

Takst 3, elever der har gennemført mindst 12 uger 103.656 104.881 98,8% 2.591

Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning 61.038 61.820 98,7% -

Tilskud til specialundervisning – takst 21.979 21.568 101,9% -

Tillægstakst, unge uden kompetencegiv. udd. – med 

uddannelsesplan
41.810 42.461 98,5% 1.045

Tillægstakst, unge uden kompetencegiv. udd. – uden 

uddannelsesplan
15.773 16.128 97,8% 394



Svar fra kulturministeren



Nyt om lovgivning

•Ny tilskudsbekendtgørelse ultimo 

september: 

–5 hele aktivitetsdage

–nyt krav i f m 10 års leje

–klagemulighed i f m afgørelser i 

Styrelsen?



FFDs Indsatsområder - generelt

•Højskolepædagogik

•Det internationale

•Bæredygtighed

•Mangfoldighed

•Hjemlighed og tilstedeværelse

•Naturvidenskab

• Vejledning

• Særlige ungegrupper



Oversigt over puljer til fordeling

• Skolepulje 0.7

• Folkeoplysningspulje 1.0

• Orlovsmidler 0.7

• Efteruddannelsestilskud 0.8

• Vikarmidler 1,2

• Nordiske stipendier 0.9

• Mangfoldighedspulje 3,1

• Rigsfællesskabspulje ?

• Lobbypuljer (puljer, som FFD har skubbet til)

– Momsrefusion 3.0

– Barselpulje

– Bygnings-, energi og miljøpulje



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

• Årsmøde d. 2-3. maj

• Sangkonkurrence

• International konference på Grundtvigs Højskole 

d. 23-25. september

• På alle (mang) skoler d. 7. november



Kommunikationsprocessen

• Fornyelse af kommunikationen om højskolen



TAK – og på gensyn

SEKRETÆR- OG FORRETNINGSFØRERKURSET
Idrætshøjskolen Bosei  - 5. – 6. november 2019

PROGRAM

../../../19-sekretærkursus_korrektur.pdf

