
TAG PÅ HØJSKOLE



Tag på højskole

Har du lyst til at prøve noget nyt?
Er du i tvivl om, hvad du vil?
Hader du eksamen og karakterræs?
Er du træt af voksne, som fortæller dig, hvad du skal blive?

Hvis du er mellem 16 og 25 år og uden en afsluttet 
ungdomsuddannelse, så har vi et tilbud til dig: 
Tag på højskole!

På højskolen kan du lave det, du synes er sjovt, og du bliver 
støttet i det, du synes er svært. 

Der er 70 højskoler og 250 fag at vælge imellem – noget 
for enhver smag. 

Der er ingen prøver eller karakterer på en højskole, men 
masser af fede oplevelser og unge mennesker som dig selv.

 



  

Hvad får du ud af 
opholdet?
På højskolen bliver du en del af et fællesskab. Her lever du 
sammen med andre unge, der også ønsker at prøve sig selv 
af. Du kan få en mentor, som kan støtte og vejlede dig. En 
mentor er en ansat på højskolen, der er særligt uddannet i 
at vejlede. Opholdet varer mellem 3 og 8 måneder.

Bliv klar til:
- erhvervsuddannelse
- gymnasial uddannelse
- et arbejde
- hverdagen og livet

Et højskoleophold med mentor modner dig og kan 
samtidig give dig lyst til og mod på at gå i gang med 
en ungdomsuddannelse. 

På højskolen kan du vælge mellem masser af fag som 
design, kunst, friluftsliv, sport, foto, musik eller andet. Du 
kan også vælge dansk og matematik. Du laver selv dit 
skema ud fra højskolens fag. 

 

Sådan gør du
Din vejleder kan hjælpe dig. I laver en uddannelsesplan 
sammen.

Så finder du/I den højskole, som du synes passer til 
dig, og du kontakter højskolen. Find en højskole på  
www.hojskolerne.dk eller prøv www.højskoletest.dk.

Det er en god idé at besøge højskolen, før du beslutter dig 
for at starte.

Økonomisk hjælp 
Du kan få hjælp til at betale for dit højskoleophold, og der 
er rigtig mange muligheder. Spørg din vejleder om, hvad du 
kan få af økonomisk hjælp, og tal med den højskole, du vil 
starte på. Læs mere, eller henvis din vejleder til oversigten 
på www.hojskolerne.dk/tilskud



Typisk højskoledag
Eksempel:

____________________________________   ______

Morgen Fælles morgenmad og fortælling
____________________________________   ______

Formiddag  Fx outdoor eller værksted
____________________________________   ______

Eftermiddag  Fx idræt, it, design, teater, film mm.
____________________________________   ______

Aften  Fx hygge i dagligstuen, filmaften, volley
____________________________________   ______



Jeg har haft en frygt for ikke at 

kunne fuldføre en uddannelse. 

Men det er gået op for mig, at 

man jo bare skal gøre det og tro 

på, at man godt kan. Det er noget 

af det, højskolen hjælper mig med 

– at tro på mig selv. Højskolen 

har givet mig mod til at starte på 

en uddannelse.

Mille, 22 år
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