Hjælp
de unge på vej
Brobygning mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse
Højskolerne i Danmark vil
gerne bidrage til brobygningen
mellem ungdomsuddannelse,
videregående uddannelse og livet
derefter.
Et højskoleophold kan afklare
unge i forhold til studievalg og
valg om fremtiden. Samtidig kan
det være med til at give energi,
livsglæde og ro, som mange unge
i dag søger efter afsluttet ungdomsuddannelse.
Vi tilbyder både at holde oplæg
om højskoleophold og forskellige
former for undervisningssamarbejde.
Book oplæg eller hør nærmere om
mulighederne ved at kontakte
Højskolernes Hus.

Oplæg – information om højskolerne

Mangler dine elever indblik i, hvad en højskole er, så har du som
underviser eller vejleder på en ungdomsuddannelse mulighed
for at bestille et gratis oplæg om højskoleophold. Højskolernes
oplægsholderkorps består af unge tidligere højskoleelever, som
kender de forskellige typer af højskoler samt udbuddet af fag
og emner. Oplægget kan tilpasses jeres ønsker i forhold til tid
og format. Det varer typisk fra 5 til 20 minutter og maksimalt en
time. Oplægsholderen vil være tilgængelig efter oplægget, hvor
de interesserede kan få mere at vide og få udleveret informationsmateriale om højskolerne.
Læs mere på højskolerne.dk/oplæg

Undervisningssamarbejde – kom ud på en højskole

Er du interesseret i at skabe anderledes undervisning for dine
elever, kan du med fordel indgå et samarbejde med en højskole.
Højskolerne har ofte særligt gode faciliteter til fx idræt eller
kreative fag og vil meget gerne give dine elever en særlig dag,
hvor rammerne omkring det faglige vendes på hovedet.
Læs mere på højskolerne.dk/tilbud

Introtur – i højskolens rammer
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Står du over for at skulle gennemføre et introforløb, når din 1.gklasse bliver sammenlagt på ny, efter grundforløbet er ovre, så
kan du indgå samarbejde med en højskole om at afholde introtur. Højskolerne har gode faciliteter til både kreative og fysiske
fag og kan tilbyde anderledes undervisning og sociale rammer
henvendt til nye sammensatte klasser, der ønsker at gennemføre
en alkoholfri introtur for at lære hinanden at kende i trygge
rammer.
Læs mere på højskolerne.dk/tilbud

