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Tag på højskole og bliv bedre til 
dansk, matematik og andre fag
Bliv klar til en ungdomsuddannelse
På det tre uger lange intensive højskolekursus vil du møde spændende 
aktiviteter, højskolefag, undervisning i dansk og matematik, fællesskab 
mm. Højskolekurset er for dig, der gerne vil til forberede dig til en ung-
domsuddannelse, og som samtidig har lyst til at møde nye mennesker 
og indgå i fællesskaber, du vil huske.

Hvem kan deltage? 
Du er mellem 16 og 25 år og har ingen ungdomsuddannelse. Du har 
behov for et kursus med fokus på dansk og matematik, som lægger op 
til optagelsesprøve på en ungdomsuddannelse. Du skal være indstillet 
på, at der er mødepligt, og at du skal deltage i al undervisning og alle 
aktiviteter med engagement og godt humør. Det kan godt betyde meget 
arbejde og lange skoledage. Til gengæld lover vi, at du får meget ud af 
dit ophold. 

Hvad er en højskole? 
En højskole er en skole, hvor du bor, sover og spiser. Fællesskab, sjove 
aktiviteter og undervisning skaber et højskolemiljø. Ud over et løft i 
dansk og matematik får du spændende højskolefag, bevægelse, god 
mad, nye venner og mange oplevelser. Der er højskoleaftener, morgen-
samlinger, udflugter og en masse samvær. Der er også aktiviteter i 
weekenderne. På højskolen bliver du mødt af engagerede og dygtige 
lærere, der er der for dig og støtter dig både fagligt og menneskeligt. 
Undervisningen veksler mellem dansk og matematik og højskolefag. 

Hvor foregår det, og hvordan tilmelder du dig?  
I 2019 kan du deltage i intensive læringsforløb på tre højskoler: Høj-
skolen Snoghøj, Ungdomshøjskolen ved Ribe og Vrå Højskole. Du kan 
læse mere om de forskellige kurser på de følgende sider. 
For at komme på sommerhøjskole skal du sende en ansøging til den 
skole, du gerne vil starte på. Kurset koster 4500 kr. Der er i særlige 
tilfælde mulighed for at søge om nedsættelse af prisen. Du kan finde 
ansøgningsskema og læse mere på www.ffd.dk/intensivlaering.
Projektet er støttet af satspuljemidler.
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Forårshøjskole i Ribe - for 16-19 årige
17. marts - 6. april 2019

Ungdomshøjskolen ved Ribe
Skole Allé 1 - Vester Vedsted
6760 Ribe
Tlf. 75 44 50 04
kontoret@uhr.dk
www.uhr.dk

Kontakt: Lone Hee, lh@uhr.dk, tlf. 75 44 50 04
____________________________________________________________

Brush-up på dansk og matematik
Her er et tre ugers intensivt forløb, hvor du bliver bedre til dansk eller 
matematik, samtidig med at du bliver klogere på dig selv. Dette er en 
unik mulighed for at tage på et kursus, som kombinerer et intensivt 
læringsforløb i dansk eller matematik med et højskoleophold.

Kurset er for dig, som er mellem 16 og 19 år, og som gerne vil starte 
på en ungdomsuddannelse. I 18 timer om ugen vil du blive under-
vist i enten dansk eller matematik. Resten af tiden vil være fyldt med 
undervisning og samvær, som gør dig klogere på dig selv. Forløbet er 
individuelt tilrettelagt, så der er mulighed for enten at fokusere kun på 
dansk eller matematik eller for at kombinere de to fag.

Udover undervisningen i dansk og matematik kommer du til at prøve 
kræfter med flere forskellige højskolefag:

Idræt: Vi arbejder på at overvinde de barrierer, der måtte være mod det 
mål, du sætter dig - både de mentale og de fysiske - i din træning. Vi 
arbejder fokuseret med både krop og sind.

Kunst: Vi finder alternativer til pensler og lærreder, når vi tager ud i 
naturen og finder brugbare materialer. Vi skal male på sten, på jorden, 

med håret og med pinde. Vi skal kaste med maling, bade i maling, 
puste maling og træde i maling.

Musik: Elsker du også at spille musik, eller elsker du bare musik? 
Uanset dit niveau kan du være med på sammenspilsholdet. Fyr den af 
på trommer, bas eller keyboard; glem dig selv og gør det sammen med 
andre.

Kokkerier: Her tilegner du dig færdigheder og viden om mad, smag, 
sundhed, fødevarer, madlavning og måltider. Du vil udvikle kom-
petencer, der gør dig i stand til at vælge og vurdere egne smags- og 
madvalg.

Udover fagene har vi planlagt flere ture i området. Besøg blandt andet 
Danmarks ældste by Ribe og kom på tur i Vadehavet, som er verdens 
største tidevandsområde.

Om aftenen vil der være masser af aktiviteter som yoghurt-krig, fod-
bold, doodle-time og andre klassiske højskoleaktiviteter.
At være på højskole bliver aldrig trivielt.
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Sommerhøjskole på Snoghøj
14. juli - 3. august 2019

Højskolen Snoghøj
Højskolevej 9
7000 Fredericia
Tlf. 76 24 15 30
www.snoghoj.dk
info@snoghoj.dk

Kontakt: Susanne Ærenlund, susanne@snoghoj.dk, tlf: 50 50 73 78
_______________________________________________________________

Klar til uddannelse? Bliv det på Snoghøj
Har du en drøm om at starte på ungdomsuddannelse efter sommer-
ferien, men mangler du de sidste faglige kvalifikationer? Vi tilbyder 
tre ugers intensiv og underholdende undervisning i dansk og matema-
tik samt en masse sjove, kreative fag, hvor du - sammen med en lille 
gruppe af andre unge - vil få en masse gode oplevelser. 

Efter undervisningen bliver der tid til at slappe af, spille bold, bade, 
tage på kajakture, fiske, tage en tur i vores motorbåd, hygge ved bålet 
med snobrød, spille musik, tage ture ud af huset og meget mere. 

Når du starter her på Snoghøj, vil du møde din vejleder, som vil hjælpe 
dig med at finde ud af, hvad du skal efter dit højskoleophold: om du 
skal søge ind på uddannelser fx. Vi optager elever fra 17½ år.

På skolen bor du på hyggelige dobbeltværelser. Vi regnes for at være 
Danmarks smukkeste højskole. Vi ligger lige ned til Lillebælt og har 
badebro og sauna. Vi har masser af natur omkring os og et skønt 
søområde omgivet af skove. Bussen holder lige uden for døren, så det er 
nemt at komme til Kolding, Vejle og Odense herfra.

Dansk: Vi arbejder med mundtligt og skriftligt dansk, bøjninger og 
grammatik med udgangspunkt i det niveau, den enkelte elev har.

Matematik:  Vi arbejder med de fire grundlæggende regnearter med 
udgangspunkt i den enkelte elevs niveau. 

For både dansk og matematik vil der være en afklaring af niveau både 
ved opstart og afslutning.

Medborgerskab: Der arbejdes med demokrati og ansvar, grupper og 
fællesskaber og kommunikation med offentlige myndigheder. Med ud-
gangspunkt i den enkelte elev tilbydes støtte til øvelser i ændret livsstil 
eller social adfærd.

Fysisk træning og boldspil: Vi arbejder med alt, hvad kroppen kan, 
og hvordan vi kan bevæge den og udtrykke os med kroppen. Vi har 
en stor multisal, som vi også bruger til alverdens boldspil. Vi arbejder 
med kunstneriske processer, der også kan hjælpe og træne dig i at gå til 
eksamen. 

E-sport: Griber dine fingre helt naturligt efter A,S,W og D-tasterne, når 
du sætter dig ved tastaturet? Udover at have det sjovt arbejder vi også 
med vores samarbejdsevner, at holde hovedet koldt og at styrke fokus!

Udflugter: Vi tager på ture sammen og besøger nogle sjove, spændende 
steder. 
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Tre højskolekurser på Vrå Højskole
11.–31. maj / 22. juni–12. juli /13. juli–2. august

Vrå Højskole
Højskolevej 1 
9760 Vrå
Tlf. 98 98 10 10
www.vraahojskole.dk
info@vraahojskole.dk

Kontakt: Pia Schnoor, pia@vraahojskole.dk, tlf: 20 89 16 23  
_______________________________________________________________

Lad din fremtid begynde nu
Er du ung og uden ungdomsuddannelse, men med en drøm om at kom-
me i gang og stå stærkere som menneske? Så vælg sommerhøjskolen på 
Vrå Højskole. Du får en sommer, du aldrig glemmer, med nye venner 
og masser af gode oplevelser. Og du får samtidig opdateret din faglige 
kunnen, så du kan komme videre i dit uddannelsesforløb.

Dagligdag og undervisning: Du bliver undervist i skolefag som 
matematik og dansk, men har også mulighed for at udfolde dig kreativt 
i højskolens mange værksteder. Ud over undervisningen vil der være 
udflugter, grillaftenener, strandture, bål i haven og meget mere.
På højskolekurset bliver du en del af hele Vrå Højskole. Det betyder, at 
du skal være med til morgensamlinger, foredrag og fællesspisninger 
sammen med andre kursister. Du skal være indstillet på, at der er møde- 
pligt. Du er en del af et hold, der ligesom dig selv vil videre i livet, og 
hvis det skal lykkes, kræver det en indsats.
Underviserne vil tilrette undervisningen, så den passer til dig og dit niveau 
– og sammen hjælper vi dig videre med din uddannelse og din fremtid.

Du bor på højskolen: Som elev på højskolekurset kommer du til at bo 
på dobbeltværelse med bad og toilet på gangen. Vrå Højskole er en af 
Danmarks klassiske højskoler. Vi kan tilbyde hyggelige rammer, en stor 

have og masser af værksteder. Højskolen ligger også tæt på tog, bus, fly 
og Vesterhavet. Det er let at komme til Hjørring og Aalborg.

Mere om fagene
Dansk: (11.-31. maj eller 22. juni - 12. juli). Vi arbejder både med skrift-
lig og mundtlig dansk. Vi arbejder med retorik og kommunikation, men 
også med grammatik og bøjninger. Undervisningen er målrettet den 
enkelte elev.

Matematik: (11. - 31. maj eller 13. juli - 2. august) Vi arbejder både 
med færdighedsregning og problemregning. Vi er konkrete og har en 
praktisk tilgang, når vi løser opgaver. Vi tager fat på de matematiske 
udfordringer, du har.

News: I faget News tager vi demokratiet og vores styreform alvorligt 
– det er nemlig en vigtig del af den danske højskoletradition. Vi følger 
med i det omkringliggende samfund. Både det lige uden for vinduerne 
i Vrå og i et større globalt perspektiv. 

Kreative værksteder: Du kan fordybe dig i foto, billedkunst, tekstil og 
design. Du kan lære at udtrykke dig på nye måder eller forstærke og 
forbedre dit eget udtryk.

Bevægelse: Vrå Højskole råder over en gymnastiksal og en boldbane, 
og vi har samtidig mulighed for at bruge Vrå Idrætscenters fitnesscen-
ter. Området omkring Vrå Højskole egner sig perfekt til gå- og løbeture.
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Er du mellem 16 og 25 år 
og har ingen ungdomsuddannelse?

Tag på højskole 
og bliv bedre til 

dansk, matematik 
og andre fag

Du finder ansøgningsskema og kan læse mere
på www.hojskolerne.dk/intensivlaering


