
Referat af fyraftensmøde over zoom d. 12/2 kl 17.00 

Dagsorden: 
1) Velkomst ved Jakob Mejlhede Nielsen 
2) Orientering ved Jakob Mejlhede Nielsen 

• mulighed for opstart - hvad ved vi, og hvad tror vi 
• internationale elever 
• kvote 2 

3) Ditte præsenterer nyt skema, kalender etc. 

1) Velkomst ved Jakob Mejlhede Nielsen 
Jakob orienterede fra højskolen, hvor både bygninger og personale er klar, men vi savner jer at 
lave højskole med. Undervisning, samvær, samtaler og masser af liv. 

Vi er rigtigt glade for tilbagemeldingerne fra den rundringning Anja og Nikolaj har lavet. Den viste, 
at I generelt var glade for on-line tilbud, men også at det ikke skulle være mere forpligtigende. 
Den viste også, at I var glade for Zoom-møde og kommunikationen fra skolen. Derfor fortsætter vi 
med at indkalde til Zoom-møder, så I hele tiden er orienteret om så meget som overhovedet muligt. 

2) Mulighederne for opstart  
Vedr. dato: Foreløbigt er højskolen fortsat lukket til og med den 28. februar – dvs. vi kan begynde 
1. marts - men vi ved endnu intet med sikkerhed, så det kan i princippet også blive d. 15. marts 
eller måske helt hen til d. 6. april (efter påske). 

Uanset hvornår vi må begynde, så er vi klar til at lave et rigtigt godt højskoleophold for jer. Vi har 
masser af erfaring med at lave højskole - også i kortere forløb. Vi er vant til at lave ugekurser, hvor 
folk kommer fra hele landet og er sammen i en uge. Men også lange kurser - indtil for ca. 5 år 
siden var det normalt, at vi kørte i otte ugers forløb. Så vi helt sikre på, vi også kan lave et super 
godt højskoleophold for jer. 

Der er lige nu en FB-gruppe: Højskolernes opråb (FB-side fra F20 overtaget af nuværende elever/
Vallekilde), der opfordrer til at højskolerne skal have lov at åbne i en lukket model.  

Vedr. åbning hvordan: 
 I efteråret var eleverne delt ind i familiegrupper med afstandskrav mellem grupperne. Det 
viste sig rigtig svært at opretholde, og vi prøver derfor at få lov at lov at åbne under andre forhold i 
det, der bliver kaldt den norske model. De norske højskoler startede januar med 8.000 elever – og 
har pt undgået smitte. 
 Den lukkede model indebærer: 
- Isolation på skolen (elever) 
- Test før ankomst og ved ankomst 
- Meget begrænset hjemrejse (påske og pinse) (test + isolation) 



- Personale testes løbende 

Kulturministeriet er positivt indstillet, så lige nu arbejder højskolerne samlet på at få 
sundhedsmyndighederne til at bakke op. 

3) Svar på konkrete spørgsmål: 
Ang. Internationale elever 

− uddannelse (herunder højskoleophold) pt. ikke anerkendelsesværdigt formål. Der findes 
både eksempler på at man kan rejse ind hvis har opholdstilladelse og eksempler på at blive 
afvist ved grænsen.  

− SIRI behandler ikke ansøgninger før 3/3. 
− Vi regner stærkt med at uddannelse igen bliver ændret til anerkendelsesværdigt formål, når 

vi får lov at åbne. 
Kvote 2: 

− Mange uddannelser kræver højskoleophold på min. 16 uger for at tælle med i kvote 2 
− Uddannelses- og forskningsministeren anbefalede i fredags at uddannelserne ”så 

lempeligt” på kravene om 16 uger 
− FFD har kontaktet forskellige uddannelsessteder og svaret er at det er ”under overvejelse” 
− Anbefaling: at man kontakter den uddannelse man er interesseret i og spørger. 

3) Studievejlening: Højskolens studievejleder, Louise Krage, tilbyder studievejledning fra uge 8. 
Hun skriver ud om tidspunkter og form via mail snarest muligt. 
Louise orienterede desuden om et studievejledningsarrangement for højskoleelever, 
KarriereTanken: 

Torsdag d. 25. februar kl. 13.00 får du mulighed for at deltage i KarriereTanken 
LIVE, der gør dig klogere på de videregående uddannelser og dine fremtidige 
karrieremuligheder. Arrangementet starter præcis kl. 13.00, hvor du skal sidde klar 
foran din computer. Det tager i alt 90 minutter. 
Du kan læse mere om KarriereTanken og tilgå arrangementet via følgende link: 
https://karrieretanken.dk/hojskole/ 

4) Skema og kalender. Ditte Thomassen (viceforstander) præsenterede nyt skema og kalender. 
Med opstart i marts har skolen valgt kun at have et fagmodul, men tilgengæld lade en del af 
fagene fra første modul optræde i temauger og weekender. Lige så snart vi har en startdato sender 
højskolen tilrettet skema og kalender ud.  

  
5) Præsentation af lærere 
Vi prioriterer forskellighed. Vores lærere har det til fælles at de skal være fagligt dygtige og synes 
at det er fedt at undervise på en højskole. De har meget stor frihed til at vælge fag som de 
brænder for og den undervisningsmåde som passer bedst til dem. 
Det er vores erfaring at eleverne er rigtigt glade for både bredden i fag og forskelligheden i 
undervisningen. 
Præsentationsrunde af de 15 lærere, der deltog i zoommødet. 

https://karrieretanken.dk/hojskole/


6) Samtale og spørgsmålsrunder i små breakout-grupper. 

7) Jakob rundede af – oveni købet med en sang ;-) 

Vi laver en ny runde med rundringning i uge 8, for at spørge til mere individuelle spørgsmål og 
kommentarer. 

Vi indkalder til nyt zoommøde så snart der kommer en ny udmelding fra regeringen. 



Referat af Zoom-møde onsdag 20. januar kl. 13.00:

Tilmeldte elever på Forårsskolen 2021:
- 120 elever
- omkring ⅓ mænd og
- omkring ⅔ kvinder

Nationalitetsfordeling:
- Næsten alle fra Danmark
- Et lille nordisk islæt fra Norge og Island
- Enkelte dansk-udlændinges børn
- En enkelt udlænding bosat i Danmark

Fagvalg:
- Rigtig fin fordeling ift. A-fag (det hovedfag som er gennemgående)
- Færrest på det nye fag Mad derude (men det skal nok komme)
- Flere fag er oprettet
- Skema kan blive ændret ift. hvornår vi kan åbne. (læs fagbeskrivelser og se skema på
hjemmesiden - de bliver løbende opdateret)

Åbning:
Foreløbigt nedlukning forlænget til og med den 7. februar, så vi tidligst kan åbne den 8. februar. Vi
oplever en “harmonika-model”, hvor der bliver forlænget i typisk 14 dage af gangen. Vi forventer,
at det samme vil gælde ift. genåbning, at det også vil ske i etaper.

Statsminister Mette Frederiksen sagde tirsdag, at: “Vi står et kritisk sted - restriktioner kan meget
vel blive forlænget” (pga. især frygten for den mere smittefarlige britiske variant af Covid-19).
Onsdag har hun så været ude at sige, at vi kunne forvente endnu en forlængelse.

Vi anser det derfor for sandsynligt, at der kommer endnu en forlængelse på minimum to uger. Vi
forventer derfor, at nedlukningen varer mindst til og med vinterferien i uge 7, og at den hurtigste
genåbning derfor vil være mandag den 22. februar. Vi har dog også hørt Mette Frederiksen sige, at
vi skal hen til påske - dvs. omkring 1. april - før vi ser en vending. Vi forventer dog, at højskolerne
kan være i gang noget inden.

Vi oplever politisk meget stor støtte til, at unge skal i gang med uddannelser (herunder højskoler) så
hurtigt som overhovedet muligt. Så sent som i tirsdags var det f.eks. DFs sundhedsordfører Liselotte
Blixt, som var ude at sige, at det for DF er en: “prioritet at efterskoler og højskoler kommer hurtigst
muligt i gang - evt. ifm. regelmæssige test”.

Åbning og restriktioner:
Vi støtter, at vi skal åbne så snart som muligt, at det vurderes sundhedsmæssigt forsvarligt. Her har
regeringen et rådgivende panel, som kommer med anbefalinger om, hvad der skal åbnes i hvilken
rækkefølge. Og sundhedsmyndighederne er også med til at bestemme under hvilke betingelser, man
kan åbne.

Vi vil gerne åbne med så få og lempelige restriktioner som muligt. Hvis det bliver åbning med to
meters afstand og max grupper på fem, så vil det være meget svært. Og da vi lige før jul havde et
udbrud på skolen, og oplevede hvor uhyggeligt stærkt smitten havde spredt sig, så er vi også
interesseret i, at der er fornuftige begrænsninger.

Hvordan så åbne?
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Vi vil gerne åbne med så få og lempelige restriktioner som muligt. Hvis det bliver åbning med to
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Højskolerne arbejder i fællesskab på, at vi finder modeller for åbning. En af de modeller vi arbejder
med er at åbne med en “lukket model” (også kaldet en boble-model) og kombinere med
regelmæssige test og test, hvis boblen forlades.

Den lukkede model indebærer, at vi forsøger at lave højskolen som en stor boble for elever. Det
betyder, at man inden for boblen har stor frihed, men at man skal i isolation og testes, hvis man har
været ude for boblen og skal tilbage på skolen igen. Det vurderer vi kunne være en farbar vej, som
ville kunne medføre, at vi måske ville kunne åbne lidt før, vi ellers ville kunne.

Samtidigt forventer vi, at både forårets komme og udrulningen af vacciner vil arbejde for at det
efter åbning ret hurtigt bliver med stadigt større frihed.

Forlængelse af højskoleopholdet:
Vi har lavet en aftale med to store udlejninger om, at de prøver at finde et andet sted at være i år, så
vi kan forlænge forårsskolen med en uge og dermed kan slutte mandag 14. juni.

Det betyder, at vi vil kunne lave forårsskolen med ca. 12-15 uger. Med en sådant tidsperspektiv kan
vi godt garantere, at vi kan lave fremragende højskole, og at I vil føle, at I har haft et rigtigt godt
højskoleophold.

Økonomi:
Hjælpepakken er her til formiddag faldet på plads. Den indeholder som forventet en
elevkompensationsordning, så I ikke skal betale skolepenge for ugerne før, vi kan begynde.

Vi vil derfor trække betalingen for alle de lukkede uger før start fra i betalingen for det samlede
højskoleophold (dvs. i 2. rate). Dog vil vi opkræve betaling for den ekstra uge, der gør, at vi kan
afslutte forårsskolen en uge senere.

Man SKAL dog betale første rate - det er der stadigt nogen, som ikke har fået gjort - og det må man
gerne sørge for sker i denne uge. Da der var nogen på mødet, som ikke mente at have fået
betalingsopgørelsen, beder vi Anette på kontoret sende en opgørelse til de, der endnu ikke har fået
betalt.

Virtuel undervisning:
Vi har valgt ikke at starte forårsskolen med virtuel undervisning. Dels fordi vi skal hjemsende
personale for at få del i hjælpepakke, og vi ellers ville skulle kræve betaling. Og dels fordi, vi ikke
synes det er “rigtig” højskole. Vi har prioriteret, at vi hellere vil være med til at sikre, at I kan få
jeres penge tilbage for de uger, som går, indtil vi åbner.

Vi lægger dog to gange om ugen - tirsdag og fredag klokken 11:00 - en lille video op på skolens
Facebookside. På vores Instagram lægger vi løbende præsentationer af personale samt ugens
anbefalinger. Sammen med alle landets højskoler er vi fælles om at lægge noget op på
hojskolerne.dk. Tag et kig, der er mange underholdende bud på, hvad man kan tage sig til.

Kontakt mellem elever - Facebookgruppe:
Vi har foreløbigt valgt ikke at lave en Facebookgruppe inden start. Dels for at man ikke skal
begrave sig i andre og deres fortid og fremstilling af sig selv, men at man i stedet for møder de
andre elever fordomsfrit i et miljø præget af rummelighed og hjemlighed.

Spørgsmålet er dog, om vi skal gøre en undtagelse i år i denne situation, så både højskole og elever
kan lægge ting op, mødes virtuelt og planlægge fysiske møder med walk and talk osv.

http://hojskolerne.dk
http://hojskolerne.dk


Kontakt til skolen:
Vores kommunikationsmedarbejdere Nikolaj Reinholt Johannesen og Anja Fjord Skovgaard ringer
rundt til alle tilmeldte elever. De vil gerne spørge om ovenstående vedr. evt. Facebookgruppe, og
om eleverne  gerne vil have f.eks. et ugentligt Zoommøde, eller der er andet, I synes, ville være en
god idé.

Det giver samtidigt jer mulighed for at stille alle mulige små og store individuelle spørgsmål, som I
måtte have på sinde.
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