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INDLEDNING 
 

Grundtvig tog initiativ til højskolerne, da overgangen mellem enevælde og demokrati medførte 

forandringer på alle niveauer i samfundet. Forandringerne betød, at den samlende nations struktur og 

dermed spejlingen for den personlige selvforståelse blev udfordret. Grundtvig og Kold havde den 

forståelse, at hvis demokratiet skulle fungere ville det kræve, at det enkelte menneske fik mulighed for 

at udvikle og forandre sine forståelser gennem egen praksislæring; livs lang læring.  

Globaliseringens og teknologiens indvirkning har medført, at samfundet atter er i forandring. 

Forskellen er måske blot, at forandringerne i dag kan betragtes som kontinuerlige, hvilket betyder at 

presset på det enkelte menneske er så stort, at stress og andre psykiske lidelser har udviklet sig til en 

folkesygdom. Et voksende antal danskere oplever, at det er dem personligt, der ikke kan leve op til 

forandringskravene. Mange savner redskaber til at kunne skifte forståelser, identitet og dermed deres 

performance. Læringsforsker Knud Illeris siger det sådan: ”forandringer i livsbetingelserne medfører 

stadige behov for identitetsændringer,.., mellem at holde fast på sig selv og kunne ændre sig. 

Grundtvig’s og Kold’s forståelse af livslang læring er baseret på Praksislæring og Vexelvirkningen. 

Hvor de kompetencegivende uddannelsesinstitutioner har fået til opgave at sikre nationens 

konkurrenceevne gennem målrettede, akkrediterede uddannelsestilbud, har højskolerne fået defineret 

deres opgave i forhold til livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Disse begreber 

rummer kernen af Grundtvig’s, Kold’s og også nutidige førende internationale og danske 

læringsforskere som Donald Schön, Peter Jarvis og danske Knud Illeris læringsforståelser.  

Højskolen Snoghøj har derfor i sit værdigrundlag valgt at have fokus på fællesskaber og de 

udfordringer, som globaliseringen og den teknologiske udvikling har på det enkelte menneskes 

oplevelse af egen performance. Snoghøj har med sine kernekompetencer indenfor de kunstneriske 

kompetencer et udvidet fokus på den viden, de færdigheder og kompetencer, der kan anvendes til at 

kunne skifte mellem fællesskaber og dermed evnen til at kunne skifte mellem forskellige roller, uden 

at det opleves som om at man mister sit selv, performanceforståelsen.  

Kunstnerisk arbejde kan åbne for resonans til ens inderste, ens karakter, til etikken og dermed også 

det fælles menneskelige; immanensen. Og som Grundtvig siger det, når vi beskæftiger os med det vi 

har ”kær”, når vi er trygge, har en god fornemmelse af os selv, når vi tillader os at blive den vi er, som 

de græske filosoffer sagde – så er det, som det er for skuespilleren, også nemmere for os at 

transformere vores identitet, skifte rolle og lære nyt – hele livet igennem.  

Værdigrundlag:  

Højskolen skal drives som en dansk folkehøjskole i den grundtvig-koldske ånd med særlig vægt på at 

styrke individet og fællesskabet i et globaliseret og teknologiorienteret samfund. Højskolens sigte er 

folkelig livsoplysning med livsmod, ligeværdighed, frihed, ansvar og fællesskab som bærende 

elementer.  

Højskolens vision er at styrke menneskers kunstneriske kompetencer, så de derved kan få en forståelse for 

sammenhængen mellem kunstneriske processer, livslang læring og deres performance i skiftende  

sammenhænge.  
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INDHOLDSPLAN 2016 - 2017 

Denne indholdsplan beskriver udgangspunktet for Højskoleår 16/17. Højskolen Snoghøj befinder sig i 

en forandringsproces, hvorfor indholdsplanen vil blive løbende opdateret i forhold til fagbeskrivelser 

og ligeledes i forhold til undervisere.   

Hovedsigtet 
Højskolen Snoghøj, HS, tilbyder kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og 

demokratisk dannelse. Undervisningen tilrettelægges som både fagspecifik og perspektiverende af 

bred almen karakter. Alle kurser, undervisning og samvær tager udgangspunkt i Grundtvig og Kolds, 

samt nyere læringsforskere som John Dewey, Jerome Bruner, Peter Jarvis, Donald Schön, David A Kolb, 

Etienne Wenger og Knud Illeris læringsforståelser i relation til Højskolen Snoghøjs værdigrundlag. 

Højskolen Snoghøj har som overordnet formål:  

- At sikre livsoplysning ved at tilbyde eleverne mulighed for at få kompetencer til at lære gennem hele 

livet. Den grundtvigianske forståelse af livslang læring knytter sig til praksis og ”vexelvirkningen” 

forstået som de færdigheder og den viden, der omfavner det hele menneske i form af balancen mellem 

den kropslige bevidsthed og den refleksive bevidsthed. Udgangspunktet er at alle mennesker kan 

opøve kompetencen til at transformere sine rolleforståelser, subjekt-positioner, performance, ved at 

skabe resonans til sit inderste, ved at: ”blive den man er” og ud fra det punkt lade en ny karakter opstå.  

- At sikre folkelig oplysning ved at tilbyde eleverne mulighed for at tilegne sig og deltage i praksis 

teoretisk læring, der omfatter viden og forståelse for de ord, diskurser og ideologier, der omgiver os 

som menneske, samt en refleksiv forståelse af selvet, forstået som selvledelse, i forhold til at kunne 

iagttage sig selv som menneske i en globaliseret og teknologisk verden. Folkelig oplysning handler 

også om forståelsen af fællesskaber, evnen til at skabe og indgå i forskellige netværk gennem research.  

- At sikre demokratisk dannelse ved at tilbyde eleverne de kompetencer, der kan muliggøre elevernes 

kapabilitet til at kunne klare sig i en tid, hvor forandringer er det stabile. Demokratisk dannelse kan i 

dag forstås som evnen til at kunne placere sig i forhold til demokratiets behov og samtidig have en 

forståelse for globaliseringens indflydelse og andre kulturers ret til at definere og realisere deres egen 

forståelse af et værdigt liv.  

Læringsudbytte  
Undervisningen på de tre linjer beskrives i forhold til den danske kvalifikationsrammes 

gradtypebestemmelser op til niveau 5 indenfor områderne viden færdigheder og kompetencer for livs 

lang læring. Efter gennemført højskole forløb kan eleven: 

1: Viden og forståelse:  
Skal have viden om samfundet, samt om anvendt teori og metode samt om praksis. 

Skal kunne forstå begreber og metoder samt kunne reflektere over anvendelse af begreber og metoder  

2: Færdigheder:  
Skal kunne anvende og kombinere et alsidigt sæt færdigheder, der knytter sig til samfundsmæssig 

praksis og arbejdsprocesser. 

Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser. 

Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og 

brugere. 
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3: Kompetencer: 
Skal kunne indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser. 

Skal kunne varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til erhvervs- og 

fagområdets praksis. Skal kunne identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse 

i forskellige læringsmiljøer.  

Læringsrum: 
Højskolens læringsrum hvor unge og ældre lever sammen 24 timer i døgnet, er ideelt til at unge fra 

denne målgruppe kan lære et møde andre mennesker respektfuldt. 

Den intense nærkontakt med højskolemiljøet og hermed den danske kultur samt stærkt motiverede og 

målrettede studerende, vil give den studerende mulighed for at erhverve og afprøve nye sociale/ 

kulturelle færdigheder. Eleven vil herigennem løbende skulle reflektere over egen rolle i samværet 

med de andre. 

Vejledning: 
Kursisterne vejledes løbende af linjelederen og de fast tilknyttede lærere. Dertil kommer flere 

elevsamtaler hvor den enkelte kursist har tid med lærerne til at evaluere. 

Samværsaktiviteter: 
Fredagssamling - disse planlægges og afvikles af weekendvagtlæreren. Samlingerne består af 

fællessang og et oplæg ved læreren om et emne som er vedkommende for såvel læreren som 

kursisterne. 

Culture Clubs - et kulturelt arrangement med foredragsholdere, musikere eller andre spændende 

mennesker med noget på hjerte. Culture Clubs afvikles typisk om aftenen i en social og afslappet 

atmosfære. 

 “Come together”-dag - hvor hele højskolen, på tværs af linjeopdelinger, mødes om et fælles skema. Det 

vil altid præges af elementer af teambuilding, fælles oplevelser og indspark fra verden udenfor 

højskolen. 

Praktiske opgaver  
I forbindelse med måltider og rengøring, hvor kursister udfører fælles opgaver. 

Om Højskoletid, Pædagogisk tilrettelagt samvær.  
Højskolen Snoghøj tilrettelægger en lang række aktiviteter og samværsformer uden for 

undervisningstiden. De forskellige tiltag vil her kort blive beskrevet i relation til lovens hovedsigte. 

Højskoleaftener = Cultur Clubs:  

Hver anden eller tredje uge afholdes kulturaftner med anderledes indspil end i den daglige 

undervisning. Temaerne kan variere meget og eleverne inddrages i planlægningen. 

Endvidere er det centralt at eleverne på højskoleaften møder hinanden under andre og mere 

afslappede former end i undervisningen. Højskoleaftenerne kan f.eks. bestå af sang, koncerter, 

foredrag, indspil fra en underviser, elevrefleksioner. Temaer for højskoleaftener varierer meget og vil 

normalt berøre en eller flere af lovens hovedsigter. 

Weekends:  
Alle elever på Højskolen Snoghøj har mulighed for at deltage i de pædagogisk tilrettelagte aktiviteter 

på weekender. Temaerne er forskellige, men den grundlæggende pointe er at de daglige fag, hold og 

temaer er afløst af forløb, hvor alle elever får fælles referencer hele weekenden. Fokus vil ofte være på 
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det store fællesskab, målet er at forstærke elevernes samlede oplevelse af, at det store fællesskab er 

givende (også på trods af evt. store indbyrdes forskelligheder mellem eleverne). Accept, respekt og 

tolerance på trods af forskellighederne er i centrum og således bidrager arrangementsweekenderne til 

den demokratiske dannelse og livsoplysning. 

Studieture 
Højskolen Snoghøj gennemfører årlig studietur, hvor nogle elever er med. Turene går bl.a. til USA, 

Italien og Tyskland. Alle ture indeholder både undervisning, pædagogisk tilrettelagt samvær og fri tid. 

Rengøring 
Eleverne bidrager i begrænset omfang til den daglige rengøring af Højskolen Snoghøj. På skift har 

eleverne opgaver i køkken og med rengøring af lokaler, multihal, egne områder og gange. Rengøringen 

har pædagogisk sigte og har til hensigt at indgyde eleverne en indstilling, hvor de betragter Højskolen 

Snoghøj som deres hjem, mens de er elever. Rengøringen får således både en opdragende funktion og 

en eksemplarisk værdi. Nogle elever har aldrig gjort rent før oghar ikke umiddelbart større forståelse 

for nødvendigheden af at rydde op efter sig selv. Gennem de daglige pligter opstår bl.a. forståelse for 

princippet om at enhver bør kunne tage vare på og efter sig selv. 

Rengøringspligter varierer under højskoleopholdet og med tiden overgår rengøringen fra at have 

absolut pædagogisk sigte til at blive en rutine, som eleverne formår at mestre og administrere i en 

hverdag med mange andre inputs og dagsordener. 

Måltider 
Eleverne spiser sammen tre gange om dagen. Hvert måltid afvikles som buffet og eleverne kan frit 

vælge hvem de sidder til bords ved. I spisesalen hersker almindelige fornuftige grundregler så alle kan 

sidde i god ro og orden og indtage maden. Der foregår en grundlæggende socialisering og maden 

behandles og omtales med respekt for den faglighed og det håndværk som ligger til grund for madens 

tilblivelse. Et mål er også at eleverne i høj grad er nærværende i samtaler under måltiderne. 
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KURSUSAKTIVITETER 

De lange kurser: 16/17 
HS udbyder følgende lange kurser:  

1. UBC: Uddannelses Base Camp uge 33 – 50 (18 uger)  

2. CBC: Cultural Base Camp, uge 33 – 50 (18 uger)  

3. MSBC:  Musical og Skuespiller Base Camp uge 33 - 50 & 02 – 23 (40 uger) 

4. UBC:  Uddannelses Base Camp uge 02 –23 (22 uger) 

5. CBC:  Cultural Base Camp, uge 02 – 23 (22 uger) 

De korte kurser 16/17:  
HS udbyder følgende korte kurser:  

1. Selvledelse og kompleksitet 

2. Folkedans, Folkedans for alle. 

3. Dykkerkursus, Fra Snorkel til Røde havet.  

4. Dykkerkursus, Undervandsfotografering.  

5. De danske Cowboys, Familiekursus.  

6. Cirkus Snoghøj, Familiekursus. 

7. Internationale baldanse  

8. Familie musical. Familiekursus. 

7. Open Space. Familiekursus. 

8. Jule og nytårskursus. Familiekursus.  

Rejsekurser:  
HS udbyder 16/17 følgende rejsekurser:  

1. Documenta, udstilling af moderne kunst og samtidskunst, Kassel Tyskland, juni 2017 

2. New York, Musical og teater rejsen maj 2017 

3. Dykker rejsen juli 2017 

UNDERVISNING GENERELT 
Kurserne følger ugeskemaet med mindst en uges varighed og 22 timers undervisning per elev, heraf er 

mindst halvdelen af undervisningen af almen bred karakter, UBAK. Se bilag.  

Ugeskema:  
Ugeskemaet fremgår i bilag.   

UBAK:  
De praktisk faglige fag perspektiveres løbende gennem refleksion, samt individuelle og gruppe 

opgaver. Første periode indtil uge 42 sammenfattes under læringsoverskriften: Det personlige. Anden 

periode indtil uge (50) 7 sammenfattes under læringsoverskriften: Det relationelle. For nye elever der 

starter i uge 2 vil Det personlige blive perspektiveret under Intro. Fra uge 3 til uge 7 fortsætter: Det 

relationelle og fra uge 8 - 23 samles alle under læringsoverskriften: Det organisatoriske.  

I faget refleksion lærer eleverne at reflektere over egen læring og udvikle nye læringsmål. Det betyder 

at eleven ud over at kunne reflektere over egen praksis også opøver evnen til at inddrage almene 

brede politiske, filosofiske, samfundsmæssige og historiske teoretiske forståelser, der kan inspirere til 

personlig videreudvikling af nye læringsmål, samt en bred, almen forståelse af samfundet. 

Undervisningen foregår delvis gennem oplæg fra undervisere og oplægsholdere, samt gennem 

dialogiske og coaching baserede læringsforståelser, som refleksive teams, dyader m.m.  



  Højskolen SNOGHØJ 

Bestyrelsesmøde d. 01.09.16 

 

  

Praksis læring 
Læringsforsker Peter Jarvis opstiller en model, hvor et fremgår hvordan ”Forskning” i egen 

praksissituation kan kvalificere et ”Metateoretisk udgangspunkti” gennem inddragelse af ”Akademiske 

fag”, (evidens fra forskning og teori), der igen kan give mulighed for at udvikle ”Teori som 

information”, der kan karakteriseres som den teori, der kan gøre en forskel for ens praksis, hvis denne 

efterfølgende ”Lærte information og uafprøvede viden”, sættes i spil i en ny ”Praksis situation”, som 

modellen nedenfor viser. Forskning forstås som praktiker forskning; altså research i egen praksis.  

 

 

Uddannelses-  og   erhvervsvejledning 
 Uddannelses-  og   erhvervsvejledning Af lovens § 15, stk. 4 fremgår: "På kurser af mindst 12 

ugers varighed skal skolen vejlede eleverne om valg af uddannelse og erhverv med henblik på at 

medvirke til og understøtte elevernes afklaring herom. Skolen skal offentliggøre sin strategi for 

vejledningsindsatsen. Skolens indholdsplan skal indeholde en beskrivelse af skolens 

vejledningsindsats. 

Ekskursioner i Danmark 
Eleverne har i høj grad indflydelse på valget af emner og omfanget af de enkelte emner. En 

perspektivering af emnerne finder stort set altid sted som følge af HS multinationale sammensætning, 

idet forholdene i elevernes hjemlande inddrages. Perspektiverings delen har ofte et større omfang end 

emnet og bidrager således til en interkulturel forståelse. 

Pædagogisk tilrettelagt samvær/Højskoletid 
Både undervisning og samvær er betydningsfulde for skolens opfyldelse af lovens hovedsigte og for 

godkendelsen af den enkelte skole til tilskud. Med lovens krav om samvær sikres, at lærere og elever 

også mødes uden for undervisning. Det kan ske i rammer, som er tilrettelagt af skolen, eller i mere 

eller mindre uformelle sammenhænge. Lærerne har en forpligtigelse til både at undervise og have 

samvær med eleverne. Det samvær, som skolen tilrettelægger, skal beskrives i indholdsplanerne. Der 

er ikke krav til samværets organisering, omfang, placering og indhold. 

Mentor- og kombinationselever 
Mentorelever: Af lovens  § 25,  stk.  1,  nr.  1fremgår,  at der ydes  et særligt tilskud  (tillægstakst)  til 

de såkaldte mentorelever. Det er en forudsætning for udløsning af tillægstaksten, at den enkelte 

højskole har udarbejdet en beskrivelse af, hvordan skolen vil varetage den særlige støtte til disse 

elever, herunder hvorledes den fornødne kompetence er til stede på skolen. Beskrivelsen forudsættes 

endvidere at indeholde en angivelse af det omtrentlige omfang af den særlige støtte til den enkelte. 
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Skolens beskrivelse af mentorindsatsen indskrives i indholdsplanen for det pågældende kursus. 

Beskrivelsen offentliggøres på skolens hjemmeside. 

Højskolen Snoghøj tilbyder forløb, hvor elever jf. de bestående ordninger har en mentor eller vejleder 

knyttet til sig. Her er der aftalt et forløb, hvor man gensidigt forpligter sig til at afholde faste møder 

med hinanden. Desuden fungerer disse ordninger som en jævnlig støtte til de unge der har behov for 

det, både hvad angår personlig og erhvervsmæssige spørgsmål. Mentorarbejdet har formål, 

forpligtigelser og årshjul som mentorerne følger. Se bilag 

Vejledning/samtaler 
Højskolen Snoghøj har en klar vejledningsprofil. Alle elever får personlig vejledning, hvilket indgår i 

det egentlige skoleforløb og indrammes bl.a. af en førstart samtale og delevalueringer. Samtalerne 

afvikles som ”højskolesamtaler”, hvor hver elev afvikler samtale med en lærer. 

Desuden lægger vi vægt på, at lærere og forstander står til rådighed for samtaler på elevers 

foranledning. Her er temaerne naturligvis helt frie; men det er vigtigt, at elevernes konkrete liv 

perspektiveres her. 

Højskolen Snoghøj har som højskole den unikke mulighed at den personlige og faglige vejledning kan 

smeltes sammen. Ligesom læringen fra undervisningen kan medtænkes i det pædagogisk tilrettelagte 

samvær og den frie tid. Særligt på afklarings- og vejledningsområdet forekommer kombinationen af 

højskolens forskellige læringsrum at være virkelig stærk. Vejledningen bliver markant stærkere, når 

underviseren kender eleverne fra såvel undervisning som andre sfærer. Hermed kan det personlige og 

det faglige niveau integreres til elevernes absolutte fordel. 
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LINJEN: MUSICAL, SKUESPILLER BASE CAMP (MSBC) 

 

Linjens formål: 
MSBC hovedsigte er at give eleverne en større forståelse af deres performance og evne til at reflektere 

over praksis, etablere nye læringsmål og skifte mellem givne subjekt positioner. En stor del af eleverne 

ønsker at få mulighed for at dygtiggøre sig i relation til at søge op på kulturministeriets 

uddannelsesinstitutioner. Da dette alene ikke kan leve op til UBAK sikres det at undervisningen 

perspektiveres i forhold til personlig, relationel og organisatorisk performance, hvilket giver eleven 

brede kompetencer til at forstå sig selv og sine handlemuligheder i samfundet. 

Undervisningen: 
Forløbet er på 40 uger fordelt på 18 uger efterår/vinter og 22 uger vinter/forår. En typisk uge er fra 

mandag til fredag fra kl. 8.45 – 16.00. 6 dage om ugen, vil der være højskoletilbud i tidsrummet kl. 

16.30 – 20.30. Der vil være uger der afviger fra dette, men timetallet forbliver (som minimum) 

uændret. 

Fagbeskrivelse: Scenekunst 
Scenekunst er en fælles betegnelse for den professionelle forståelse af udøvende og skabende 

kunstnere, samt diverse genrer indenfor teaterområdet. Performance forståelsen er i dag under kraftig 

udvikling. De yngre generationer er opvokset med digitale medier og er på den måde vænnet til at 

iagttage egen performance. Der er samtidig med denne udvikling også sket i skred i kravet til den 

enkeltes performance om det er i relation til arbejdsmarkedets forandringsprocesser, 

uddannelsesinstitutionernes performance krav eller i relation til globaliseringen, den teknologiske 

udvikling og det multikulturelle samfund. Eleverne undervises i disse forhold med udgangspunkt i 

musicals og teaterstykker.  

Fagbeskrivelse: Sang 
Sangfaget har til formål at dygtiggøre eleven sangteknisk og dramatisk. Vi arbejder ud fra en 

erkendelse af, at sang kræver indlevelse hvis man vil gøre sig håb om at røre sit publikum. Derfor 

indgår dramatiske øvelser, herunder brugen af egne erfaringer, minder, glæder og sorger, naturligt i 

sangundervisningen. Målet er altid at være til stede i sin sang og formidle en række følelser som 

publikum kan relatere til og lade sig rive med af. Teknisk tager vi afsæt i Komplet Sangteknik af 

Cathrine Sadolin, og dramatisk arbejder vi med teknikker af David Brunetti. 

Fagbeskrivelse: Kor 
Med udgangspunkt i rytmiske korsatser og diverse korøvelser arbejdes der med klang, fællesklang, 

musikalsk dynamik, intonation, pulsfornemmelse, rytme- og gehørtræning og memorering. Korarbejde 

er teamwork og det er derfor naturligt også at arbejde med at tage plads og give plads til hinanden, 

tage stilling til og ansvar for produktet, den fælles energi og hvordan den enkelte kan påvirke 

gruppesynergien både positivt og negativt. 

Fagbeskrivelse: Hørelære 
Der arbejdes med alment nodekendskab samt prima- og sekundavista øvelser i rytmik og sang. 

Desuden lærer eleverne værktøjer til selvhjælp så som akkorder og hvordan de er opbygget, 

kvintcirklen o.lign. Målet er at give eleverne en god musikteoretisk ballast i.f.t. en evt. hørelære-prøve 

på Musicalakademiet eller Musikkonservatoriet samt gøre dem i stand til selv at indstudere en sang 

ved klaveret. En evne der er uvurderlig ude i den virkelige verden, hvor der ikke altid er en repetitør 

lige ved hånden. 



  Højskolen SNOGHØJ 

Bestyrelsesmøde d. 01.09.16 

 

  

Fagbeskrivelse: Dans 
I forbindelse med den daglige danseundervisning, hvor dans i sin kunstneriske og tekniske form bliver 

undervist, lægges der tillige vægt på at højskoleeleven ved hvor de mange forskellige dansestilarter 

stammer fra, hvilke lande de stammer fra, og hvilke folkefærd og kulturer der har været med til at 

udvikle og påvirket dansens stil, men også omvendt; hvordan dansen har påvirket folket. På den måde 

lærer den ”dansende højskoleelev” gennem normal danseundervisning, om europæisk, amerikansk og 

afrikansk kultur. Som en anden vigtig del af undervisningen, bliver eleven undervist i hvor vigtig 

kropsproget i hverdagen er. Blot ved få bevægelsesændringer og kropholdningsændringer kan man 

give udtryk for en 23 hel anden mental tilstand, end den man måske i virkeligheden befinder sig i. 

Dette kan man benytte i alle livets situationer.  

Fagbeskrivelse: Morgen træning: 
Morgentræningen er lige dele styrketræning og pilates/ smidigheds-træning. Der lægges naturligvis 

vægt på udførelsen af øvelserne, at arbejde rent og sundt, og der undervises i kroppens fysiologi, så 

eleverne gives en forståelse af hvordan kroppen virker, hvad den kan holde til og hvordan man bedst 

undgår skader i en fysisk hård dagligdag. 

Fagbeskrivelse: Europæisk kulturhistorie: 
Igennem arbejdet med forskellige europæiske kulturer opnår eleverne en større indsigt, forståelse og 

respekt i/ for deres omverden – og dermed også en større indsigt, forståelse og respekt i/ for sig selv. 

Eleverne får et mere nuanceret billede, af den verden de lever i, samt bliver i stand til tage stilling og 

skabe sin egen mening. Der reflekteres over den kultur de kender i forvejen og perspektiveres til det 

nye, som de får kendskab til. Europæisk kulturhistorie anvendes yderligere til at perspektivere den 

scenekunstneriske faglighed.  

Fagbeskrivelse: Resonans 
”Bliv den du er” – er et kendt udgangspunkt for den europæiske filosofiske tradition, som vores 

samfunds- og demokratiforståelse fortsat er baseret på. Udsagnet handler om, at mennesket tilpasser 

sin performance til de sammenhænge som det indgår i. Tidligere var det at blive voksen også et 

spørgsmål om at lære de forskellige roller at kende, som man skulle indgå i. I dag med globaliseringen 

og den teknologiske udvikling er forandringspresset så prægnant, at selv det voksne menneske skal 

kunne blive ved med at indgå i nye sammenhænge og dermed udvikle nye roller. For at kunne udvikle 

en ny rolle er det afgørende, at man har mulighed for at etablere kontakt til sit inderste, så man derved 

kan gå en oplevelse af, at ens Selv er udgangspunktet for de forskellige roller man udvikler; at de roller 

man skifter imellem kan adskilles fra ens selv.  

Fagbeskrivelse: Refleksion 
I takt med globaliseringen, den teknologiske udvikling og samfundets kontinuerlige 

forandringsprocesser er refleksion blevet en mere og mere væsentlig kompetence for det 

postmoderne menneske. Refleksion handler om at kunne iagttage egen performance, praksis i relation 

til det personlige, det relationelle og det organisatoriske. Gennem iagttagelsen er det muligt at sætte 

sig nye læringsmål, inddrage viden afprøve disse. 
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LINJEN: CULTURE BASE CAMP (CBC): 
Undervisningen på CBC har de sidste par år, I højere grad end tidligere, fokuseret på et 

studieforberedende pensum. I samarbejde med Erhvervsakademi Sjælland (Zibat) har CBC arbejdet med 

at give de elever der søger en videregående uddannelse I Danmark de rette redskaber I forb. m. dels at 

kunne komme ind på et studie og dels at være rustet til at kunne gennemføre et sådant. Der har typisk 

været tale om at over halvdelen af eleverne har søgt ind på en AP Degree eller en Bachelor uddannelse, 

Primært på Campus Køge eller Campus Roskilde. 

Undervisningen: 
Efteråret 2016 består af 18 uger. En typisk uge er fra mandag til fredag fra kl. 8.45 – 16.00. 6 dage om 

ugen, vil der være højskoletilbud i tidsrummet kl. 16.30 – 20.30. Der vil være uger der afviger fra dette, 

men timetallet forbliver (som minimum) uændret. 

Socialt: 
Gennem Story Telling og Art of Hosting teknikker bringer eleverne sig tættere på hinanden og får 

allerede I kursets første uger en fornemmelse af samhørighed. 

Arbejde med tillid, mod, hvad jeg giver modtager jeg. Hvad bringer jeg ind i et rum. Omsorg, humor og 

tilstedeværelse. 

Mål: at eleven opnår en afklaring i.f.t. sine kommende valg og får værktøjer til at forfølge sine disse. At 

lære at mødet med andre mennesker lærer dig noget om dig selv og udvider din horisont. 

Fagbeskrivelse, Engelsk 
Undervisningen fokuserer på at være studieforberedende. Stor vægt lægges på at eleverne styrkes 

primært I det orale engelsk men også det skriftlige har en høj prioritet. 

Gruppe og projektorienteret arbejde har fået større og større prioritet og en ugentlig skriftlig 

aflevering er nu standarden. Primært musik og men også dans er nu 2 væsentlige dele af 

engelskundervisningen og danske og udenlandske sange er en vigtig del af den daglige undervisning.  

Fagbeskrivelse: Europæisk kulturhistorie: 
 Igennem arbejdet med forskellige europæiske kulturer opnår eleverne en større indsigt, forståelse og 

respekt i/ for deres omverden – og dermed også en større indsigt, forståelse og respekt i/ for sig selv. 

Eleverne får et mere nuanceret billede, af den verden de lever i, samt bliver i stand til tage stilling og 

skabe sin egen mening. Der reflekteres over den kultur de kender i forvejen og perspektiveres til det 

nye, som de får kendskab til. Europæisk kulturhistorie anvendes yderligere til at perspektivere den 

scenekunstneriske faglighed.  

Fagbeskrivelse: Morgen træning:  
Morgentræningen er lige dele styrketræning og pilates/ smidigheds-træning. Der lægges naturligvis 

vægt på udførelsen af øvelserne, at arbejde rent og sundt, og der undervises i kroppens fysiologi, så 

eleverne gives en forståelse af hvordan kroppen virker, hvad den kan holde til og hvordan man bedst 

undgår skader i en fysisk hård dagligdag. 

 

Fagbeskrivelse: Kor 
Med udgangspunkt i rytmiske korsatser og diverse korøvelser arbejdes der med klang, fællesklang, 

musikalsk dynamik, intonation, pulsfornemmelse, rytme- og gehørtræning og memorering. Korarbejde 

er teamwork og det er derfor naturligt også at arbejde med at tage plads og give plads til hinanden, 
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tage stilling til og ansvar for produktet, den fælles energi og hvordan den enkelte kan påvirke 

gruppesynergien både positivt og negativt. 

Fagbeskrivelse: Samfund (Praktiske informationer): 
Registrering af eleverne i Danmark hos lokale og/eller regionale myndigheder. Dansk sygesikring. 

Transport med offentlige transportmidler. Brug af biblioteker. 

Mobiltelefoni, Lokale post ekspeditionssteder. Lokale banker. 

Lokale indkøbsmuligheder, Lokale muligheder for udøvelse af idræt. 

Andre praktiske forhold eleverne måtte ønske informationer om. 

Fagbeskrivelse, Dansk 
CBC elever er som hovedregel udlændinge, men danske elever kan dog også optages på linjen. 

Diversiteten af elevernes kulturelle og uddannelsesmæssige baggrund er derfor stor. En relativ stor 

del af eleverne søger efter højskoleopholdet, der varer ca. 4 måneder, optagelse på videregående 

uddannelser i Danmark, hvor undervisningssproget er engelsk. Faget dansks formål er enten at 

forberede eleverne på et længerevarende studieophold i Danmark, eller at give de elever, der 

returnerer til hjemlandet efter afslutningen af højskoleopholdet, et indblik i danske forhold. 

Undervisningen på højskolen foregår også på engelsk. 

Fagbeskrivelse, dansk, engelsk 
Undervisningen sigter først og fremmest imod, at træne eleverne i oversættelse fra dansk til engelsk, 

således at de har mulighed for at forstå breve fra myndigheder, banker og Post Danmark m.m.. 

Endvidere oversættelse af avis og tidsskrift artikler vedrørende såvel Danmark som udland. 

Undervisningen bibringer eleverne et elementært ordforråd og et begrænset kendskab til dansk 

grammatik. Udtale af det danske sprog øves også, men talefærdighed ud over parlør dansk opnås ikke i 

løbet af de ca. 4 måneder. 

Fagbeskrivelse Danmarkshistorie. 
En kortfattet gennemgang med mulighed for gruppe arbejde omkring udvalgte perioder og suppleret 

med museumsbesøg. Udviklingen af demokratiet i Danmark samt den politiske situation i dag indgår 

som væsentlige elementer. 

Fagbeskrivelse Dansk design. 
Som eksempler kan nævnes vikingeskibe, beklædning og møbler evt. suppleret med museumsbesøg. 

Fagbeskrivelse Dansk kultur. 
Den danske kultur belyses via de tekster om Danmark og danske forhold, der oversættes til engelsk i 

danskundervisningen. Teksterne omfatter familieforhold, bolig, arbejde og uddannelse. Danske film og 

børnesange kan også inddrages. 

Fagbeskrivelse – Kommunikation:  
Kommunikation er en grundlæggende øvelse mellem mennesker, og i det moderne samfund har 

kommunikation bredt sig til at være et fænomen i sig selv. Vi kommunikerer på flere og flere måder, 

både bevidste, ubevidste, subtile og enkle måder. Og i det senkapitalistiske samfund har 

kommunikationen fået en plads mellem reklame, selviscenesættelse og forførelse, i hvert fald i det 

offentlige rum. 

Det stiller store krav til analyse-evnen, til bevidstheden om kommunikationens væsen, og til at bevare 

et kommunikativt rum til det enkelte menneskes privatsfære. Vi skal som borgere kunne manøvrere 
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bare nogenlunde vidende og bevidste i den mængde af kommunikation, vi konstant udsættes for, og 

det er derfor vigtigt at have skarpe redskaber til arbejdet. 

Faget har som målsætning at gøre eleverne bedre til at kommunikere på ligegyldigt hvilken platform, 

de måtte vælge. Det skal ske gennem en bevidstgørelse af kommunikationens grundlæggende 

virkemidler, og ved at arbejde både teoretisk og praktisk med de muligheder (og begrænsninger) 

kommunikation giver. Der vil også som en rød tråd blive arbejdet med moralsk og etisk stillingtagen til 

den kommunikation, vi arbejder med, taler om, fremfører eller tænker på. 

Faget er tænkt som et foranderligt forløb, hvor elevernes bevidstgørelse kan (og gerne skal) flytte 

undervisningen i kommunikative retninger, som måske ikke var planlagt, men dog forudset som en 

mulighed. Elevernes indflydelse på undervisningen skal hæve deres interesse og deltagelse, og i sidste 

ende bringe dem hen til at enhver kommunikation udenfor privatsfæren sker ud fra bevidste valg eller 

i hvert fald forståelse for kommunikationens væsen. 

Fagets forløb. 
Første fase er en indføring i grundbegreber indenfor kommunikation. Det er også en del, hvor eleverne 

i minimal mængde deltager i undervisningen ved at øve kommunikation. Det kan ske ved at ”tage 

scenen” foran de andre, ved at forklare begreber, ved at arbejde sammen i grupper med et 

fremmedsprog som kommunikationsmiddel og andet. I første del af undervisningen spiller eleverne 

ind med deres holdninger og deres interesseområder, som der selvfølgelig vil blive fokus på derefter. 

Anden del af forløbet bliver en udvidelse af kommunikationens begreber ved hjælp af elevernes 

optræden og arbejde med området. Eleverne vil blive udfordret til at løse kommunikationsopgaver, 

hvor resultatet er til glæde for andre end dem selv, altså virkelighedsnært. Der vil blive fokuseret på 

flere moderne kommunikationsmidler og –kanaler, og de vil i sagens natur blive forsøgt sat ind i en 

moderne international sammenhæng. 

Tredje fase bliver for en stor del af forløbet et dynamisk arbejde med en kommunikativ opgave, som 

eleverne på hold sætter sig for at fuldføre. De vil i den sidste fase af flere omgange blive bedt om at 

kommunikere budskaber ud til udvalgte målgrupper, og der vil i denne fase blive hurtige feedbacks og 

små hurtige nye opgaver. Det er i denne fase, at vi samler op på den teoretiske del af 

kommunikationens væsen, men som i resten af forløbet fortrinsvis med afsæt i virkeligheden eller 

praktisk udførte opgaver. 

Fagbeskrivelse – Kulturelle dage 

 

Formål:  
At de internationale elever får et indblik i og et kendskab til forskellige kulturer. Der er tale om kultur 

som dannelse, kultur som samfundsretning og kultur som redskab. 

Mål:  
At hver elev får skabt et bredt og smidigt verdensbillede, samt bliver bedre til at aflæse, forstå og 

tilegne sig andre kulturer. 

Indhold: 
• Grundtvig for dummies, hvor der tages udgangspunkt i højskolebevægelsen 

• Fællessang og højskolesangbogen – hvordan bruges fællessang i forskellige lande samt      

Højskolesangbogens historie og brug i Danmark 
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• Cubansk dans’ historie – salsa 

• Dans i danmark – folkedans 

Almen perspektiv: 
Igennem arbejdet med forskellige kulturer opnår eleverne en større indsigt, forståelse og respekt i/ 

for deres omverden – og dermed også en større indsigt, forståelse og respekt i/ for sig selv. Eleverne 

får et mere nuanceret billede, af den verden de lever i, samt bliver i stand til tage stilling og skabe sin 

egen mening. Der reflekteres over den kultur de kender i forvejen og perspektiveres til det nye, som de 

får kendskab til. Gennem træning af stemme og krop får eleven flere måder at kommunikere på, 

hvilket giver dem flere strenge at spille på. 

Undervisningsform: 
Gruppearbejde, fællesundervisning, bevægelse og sang 

Sprog: Engelsk 
Underviser: Lene Bruun Kristiansen 

Linjeleder:  

Susanne Ærenlund 
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LINJEN: UDDANNELSES BASE CAMP (UBC) 

 
Baggrund: I en ungdomsårgang opnår ca. 35% af de unge ikke at komme i gang med en uddannelse de 

første 5 år efter endt 9. klasse.(Kilde UNIC: Profilmodellen2008). Et stort antal af disse bliver bremset 

af, at deres kvalifikationer i fagene dansk og matematik er utilstrækkelige på trods af gennemført 

folkeskole uddannelse. Samtidig bremses gruppen, der også er stærkt repræsenteret af unge med 

anden etnisk baggrund, af voksende marginalisering og en hermed opstået mangel på forståelse for 

kernen i den danske kultur. Det faglige indhold er fremkommet i samarbejde med flere UU centre og 

ikke mindst Frederiksberg kommune i forhold til målrettede uddannelsesparate flygtninge. 

På UBC er hovedsigtet at give eleverne en større forståelse af det omgivende samfund de er en del af 

og give dem redskaber til at komme tilbage på arbejdsmarkedet eller ind i uddannelsessystemet. UBC 

tilbyder undervisning indenfor folkeskolens 9 og 10 klasse pensum indenfor dansk, engelsk, 

matematik. Derudover tilbydes eleverne undervisning i kunstneriske fag, dans, fysiodramatik, sang, 

kor og teatralske processer.  

Eleverne perspektiverer den faglige undervisning ved at inddrage personlige udviklings- og 

læringsmål  

Undervisningen (ugevis) 
Undervisningen strækker sig over 18 uger i efteråret og 22 uger i efteråret. Det er muligt, at tage hhv. 

18 uger eller 22 uger. Se vedlagt typisk uge skema. 

Formål: 
At løfte målgruppen, så den fagligt og socialt er i stand til at komme videre i det formelle 

uddannelsessystem og samtidigt at etablere større forståelse for egen rolle i samfundet og de værdier 

og normer, der præger den danske kultur. 

Målgruppe: 
Unge som er faldet ud af det formelle uddannelsessystem eller som ikke er kommet ind på 

arbejdsmarkedet. Alle som kan have gavn af dette kursusindhold. 

Linjens længde: 
Linjen udbydes i moduler, med 18 uger fra august til december og 22 uger fra januar til juni. Da 

undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev kan man deltage i et, to eller tre moduler efter 

behov. 

Kompetencemål: 
Elevens mulige kompetencemål efter gennemført kursus: 

1. Være motiveret til at opnå optagelse på en ungdomsuddannelse. 

2. Være i stand til at gennemføre folkeskolens afgangsprøve i dansk med tilfredsstillende resultat. 

3. Være i stand til at gennemføre folkeskolens afgangsprøve i matematik med tilfredsstillende resultat. 

4. Være bevidst om spillereglerne i det demokratiske samfund, samt forstå egen rolle og muligheder 

som menneske i det danske samfund.  

5. Være i stand til at møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen 

af egen rolle i samspillet med disse. 
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Undervisning form: 
Undervisningen tilrettelægges som undervisning af bred almen karakter og tager udgangspunkt i den 

enkelte elev. 

Det vil sige at f.eks. i matematik perspektiveres det indlærte i forhold til den teknologiske udvikling og 

i forhold til hvad gavn den enkelte elev har af dette i elevens fremtidige virke.I dansk arbejdes der i høj 

grad med litteratur og fortælling samt informationssøgning og rapportering. Dette perspektiveres i 

forhold til etik, personlighed, kommunikationsformer, historie og samfundsnormer.I medborgerskab 

undervises der i samfundsforhold, både politiske, etiske, demokratiske og historiske emner 

gennemgås, hovedsageligt i debat form, men også som informations søgning.Medborgerskab 

indeholder også et modul som sammenkæder kost, sundhed og fysisk aktivitet. 

Indhold og progression: 
Den ugentlige undervisning udgør minimum 22,5 time og endvidere bør der påregnes 5-8 timer til 

selvstudie i form af læsning, opgaveløsning og andre højskolepligter. 

Progressionen: 
Læringsmetoder, kognitive, eksperimenterende og observerende metoder. Kommunikation, 

afsendelse og modtagelse af kommunikation, sociale og følelsesmæssige påvirkninger i 

kommunikation, ulve og giraf sprog, kropssprog samt anerkendende og motivations givende 

kommunikation. 

Studieteknik: 
Trådløse netværker og fælles programflade. Hjælpeprogrammer. Nødvendige redskaber og 

kundskaber. Prioritering og koncentration. 

Fagbeskrivelse dansk: 
Der arbejdes med sproget som et middel til at formidle eller tilegne sig viden. Vi går på skattejagt i 

litteraturen, vi finder inspiration, vi analyserer og reflekterer over det vi finder. Med udgangspunkt i 

den enkelte elev, øver vi os i at formidle de historier og den viden vi gemmer på, gennem skriveøvelser 

og debat. Der gives mulighed for at styrke den enkeltes faglige sprogkundskaber og der ydes særlig 

støtte til ordblinde. 

Fagbeskrivelse matematik: 
Grundlæggende matematik svarende til folkeskolens afgangsprøve gennemgås og perspektiveres i 

forhold til egne behov som medborger og i forhold til faglige behov på forskellige formelle 

uddannelser. Med udgangspunkt i den enkelte elev gives der mulighed for at øve eller tilegne 

matematiske færdigheder og der ydes særlig støtte til ordblinde. 

Fagbeskrivelse medborgerskab: 
Der arbejdes med, Levevilkår og livsformer, Livsstil og forbrug, Identitet og socialisering, Demokrati 

og ansvar, Religion, I terrorens skygge, Forbrydelse og straf, Grupper og fællesskaber. Kommunikation 

med offentlige myndigheder. Med udgangspunkt i den enkelte elev tilbydes støtte til øvelser i ændret 

livsstil eller social adfærd. 

Fagbeskrivelse fysisk træning: 
Faget gennemgår øvelser til fysisk og psykisk træning og dette perspektiveres i forhold til 

sammenhængen mellem fysisk, psykisk velvære og livslyst. Der arbejdes med udgangspunkt i den 

enkelte elev med øvelser i Yoga, åndedrætskontrol, meditation samt sport og gymnastik. 
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Fagbeskrivelse: Kor 
Med udgangspunkt i rytmiske korsatser og diverse korøvelser arbejdes der med klang, fællesklang, 

musikalsk dynamik, intonation, pulsfornemmelse, rytme- og gehørtræning og memorering. Korarbejde 

er teamwork og det er derfor naturligt også at arbejde med at tage plads og give plads til hinanden, 

tage stilling til og ansvar for produktet, den fælles energi og hvordan den enkelte kan påvirke 

gruppesynergien både positivt og negativt. 

Fagbeskrivelse: Morgen træning:  
Morgentræningen er lige dele styrketræning og pilates/ smidigheds-træning. Der lægges naturligvis 

vægt på udførelsen af øvelserne, at arbejde rent og sundt, og der undervises i kroppens fysiologi, så 

eleverne gives en forståelse af hvordan kroppen virker, hvad den kan holde til og hvordan man bedst 

undgår skader i en fysisk hård dagligdag. 

Særlige uger, fx ekskursioner og studieture Teambuilding Kvie sø: 
5 døgn studietur. Gennemføres i april måned i forårsmodulet. Indholdet er at møde en anderledes 

kultur og forholde sig til anderledes livsbetingelser og religion. 

Vejledning: 
Formålet med vejledning på UBC er, ud over at opfylde de ministerielle krav, at afklare elevens 

kompetencer og udviklings potentiale. Alle elever på linjen modtager i løbet af opholdet vejledning. På 

UBC linjen lægges der vægt på erhvervsvejledning især gennem brug af www.UG.dk. Men især lægges 

der vægt på afklaring af kompetencer og udviklingsmuligheder. 

Ud over vejledende samtaler i dagligdagen er der en vejledningsstruktur, der indeholder 

fællesvejledning og individuel vejledning via undervisningen i medborgerskab. Fællesvejledningen 

starter den første uge, eleven opholder sig på skolen. Som regel følges eleven af en 

vejledningsportofolie/ handleplan fra tidligere uddannelsesinstitutioner. Hvis ikke, laves der en i 

samarbejde med vejlederen. Denne følges der op på, og ændres på i samarbejde med vejlederen. 

Alle elever indkaldes til en personlig samtale med vejlederen, i starten og ved afslutningen af kurset. I 

denne samtale evalueres og afklares nye opnåede kompetencer og muligheder. I løbet af kurset har 

eleven og vejlederen mulighed for at mødes.  

Succeskriterier: 
 At eleven finder den for ham/hende relevante uddannelse. 

At eleven får de relevante kompetencer og evner til at påbegynde denne. 

At eleven får motivationen og engagementet, har lysten!!! At eleven reflekterer. 

Samværsaktiviteter: 
Eleverne bor og spiser sammen og i løbet af ugen deltager de i 3-20 timers pædagogisk planlagt 

samvær på tværs af linjefagene. Samvær omfatter fællesmøder, open-stage arrangementer, 

kulturaftner og 1 til 2 Temadage per kursus modul. 

Linjeleder:  

Susanne Ærenlund 
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DE KORTE KURSERS INDHOLDSPLANER: 

 

Emne/område beskrivelse: 
Skolens værdigrundlag og evt. formål 

Højskolen skal drives som en dansk folkehøjskole i den grundtvig-koldske ånd med særlig vægt på at 

styrke individet og fællesskabet i et globaliseret og teknologiorienteret samfund. 

Højskolens sigte er folkelig livsoplysning med livsmod, ligeværdighed, frihed, ansvar og fællesskab 

som bærende elementer. 

Undervisningen (ugevis) se ugeskema bilag 

Fagbeskrivelser 

Der gennemgås emner der knytter sig til cirkus, artisteri, samarbejde, teater, sminke, sang, foredrag, 

historie 

Særlige uger, fx ekskursioner og studieture Skærup zoo, forestilling i middelfart 

Vejledning, (kun et krav på kurser på min. 12 uger) 

Samværsaktiviteter, der er planlagt samværd af en hver slags under samtlige 7 dage 

Ansvar/ medvirkende lærere 

De korte kurser 16/17:  

HS udbyder følgende korte kurser:  

1. Selvledelse og kompleksitet 

2. Folkedans, Folkedans for alle. 

3. Dykkerkursus, Fra Snorkel til Røde havet.  

4. Dykkerkursus, Undervandsfotografering.  

5. De danske Cowboys, Familiekursus.  

6. Cirkus Snoghøj, Familiekursus. 

7. Internationale baldanse  

8. Familie musical. Familiekursus. 

7. Open Space. Familiekursus. 

8. Jule og nytårskursus. Familiekursus.  

Rejsekurser:  

HS udbyder 16/17 følgende rejsekurser:  

1. Documenta, udstilling af moderne kunst og samtidskunst, Kassel Tyskland, juni 2017 

2. New York, Musical og teater rejsen maj 2017 

3. Dykker rejsen juli 2017 

 


