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Grundkursus for vejledere på højskoler 2022 

Formålet med grundkurset i vejledning på højskoler 

Siden 2004 har højskolerne været lovmæssigt forpligtet til at tilbyde elever på kurser af mindst 12 ugers varighed vejledning om uddannelse og erhverv med henblik på at 

understøtte elevernes afklaring herom – en opgave som løses på forskellig vis rundt omkring på landets højskoler. 

Det nye vejledningskursus vil tage udgangspunkt i den vejledningspraksis, som allerede eksisterer på skolerne og bygge videre på indsatsen ved at understøtte og inspirere den 

enkelte vejleder og samtidig give anledning til refleksion omkring egen skoles vejledningspraksis. Samtidig vil der blive stillet skarpt på det, som vejlederne på højskolerne er fælles 

om, nemlig det særlige rum, som vejledningen udspiller sig i. 

Overordnet set søger kurset at styrke højskolernes vejledning på tre niveauer: 1) Den enkelte vejleder får mulighed for at reflektere over egen praksis og styrke egne færdigheder 

som vejleder 2) Højskolen får mulighed for at udvikle sin vejledningsindsats og skærpe det pædagogiske og vejledningsfaglige fokus 3) Gennem en fælles diskussion og 

erfaringsudveksling vil kurset bidrage til at udvikle vejledning bredt set i højskolebevægelsen og fremhæve vejledning på højskolen som en særlig indsats. 

 

Tid og sted 

Kurset er med overnatning og finder sted d. 25. – 27. januar 2023 på Askov Højskole.  

 

Målgruppe 

Kurset henvender sig både til vejledere, der har haft ansvaret for vejledningsindsatsen i en årrække og til den helt nye eller kommende vejleder, der søger inspiration og et 

udgangspunkt for vejledningsopgaven. Deltagernes erfaringer og praksisnære fortællinger på tværs af skolernes forskellige værdimæssige udgangspunkter, og vejledernes 

forskellige baggrunde, vil blive bragt i spil, og give et indblik i de muligheder og udfordringer som vejledningen kredser omkring. 

 

Indhold 

I løbet af kurset vil vi veksle mellem vejledningsteoriske perspektiver og konkrete øvelser som hele tiden sammentænkes med vejledernes praksis og perspektiveres ind i en 

højskolekontekst.  

Du vil på kurset få mulighed for at: 

• Styrke din faglighed som vejleder og få en grundlæggende vejledningsteoretisk ballast 

• Afprøve konkrete vejledningsfaglige værktøjer, fremgangsmåder og teknikker på egen krop 

• Analysere vejledningens organisering og udvikling på skolen i relation til højskolens tradition, værdier og pædagogiske praksis 

• Opbygge et stærkt netværk blandt vejlederne og skabe rum for erfaringsudveksling og inspiration 


