
Kære kommende elev, 
 
 
Så blev det, vi håbede på, en realitet. I går aftes blev det offentliggjort, at højskolerne kan begynde 
fra på mandag den 15. marts. Vi glæder os rigtigt meget til at modtage jer alle på skolen og ser 
frem til, at vi nu faktisk kan få 3 måneders forårshøjskole med jer. 
 
Ankomst 
Der er ankomst mandag den 15. marts mellem 15.00 og 18.30. Det er ret langt tidsinterval, men vi 
vil gerne undgå, at I alle kommer samtidigt. I vil blive modtaget foran hovedindgangen og blive 
indkvarteret, og der vil være en let forplejning. Kl. 18.30 er der velkomst i Foredragssalen, inden vi 
spiser en sen aftensmad ca. 19.30. 
 
Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man kommer i bil. Har I chauffører med, så må de ikke 
komme med ind på skolen og med op på værelset. Vi tilbyder dog en mulighed for at få en kop 
kaffe eller te udenfor skolen til dem, ligesom vi sørger for, at de vil have mulighed for at låne et 
toilet.  
 
Sundhedsmyndighederne siger dog også, at man kan bruge offentlig transport. Man kan tage S-
toget linie E, hvor Hillerød er endestationen. Ved siden af stationen ligger busstationen. Her kan 
man tage enten linie 301 i retningen mod Ullerød/Sophienborg og stå af på Frederiksværksgade 
ved Ullerød Kirke, som ligger ca. 150 m. fra skolen eller man kan tage linie 302 i samme retning 
som stopper på parallelvejen Kirsebær Allé ved stoppestedet Birkebakken og gå de ca. 300 m. til 
skolen. 
 
Når man ankommer, skal man have en negativ test, som ikke er mere end 72 timer gammel. Vi har 
endnu ikke fået svar på, hvordan man skal forholde sig, hvis man enten allerede er vaccineret eller 
har haft Covid-19 inden for de sidste 12 uger og derfor ikke kan testes. Vi gætter på, at det så er 
nok at kunne vise dokumentation for dette. Vi tror, at vi får besked senest, når vi får 
retningslinierne og informerer jer så snart, vi får nogle svar. 
 
Retningslinier 
Men vi har endnu ikke modtaget retningslinierne endnu. De kan komme i dag eller en af de 
kommende dage. Under alle omstændigheder skal vi nok informere jer, når vi får dem og også nå 
at forberede os på dem, inden vi starter.  
 
Vi regner dog med at f.eks. rengøring og håndhygiejne fortsætter med at være i fokus. Vi har 
håndvask på alle værelser og håndspritstationer rundt på hele skolen - men det kan være en god 
ide at medbringe en vandflaske, som man kan have på værelset eller tage med på ture, når vi får 
mulighed for det. 
 
Ligeledes må man også gerne medbringe mundbind (engangs og/eller genbrugs). Vi kender endnu 
ikke krav til anvendelse, men på Bornholms Højskole, som allerede er startet, skal man bære 
mundbind, når man bevæger sig rundt på skolen. 
 
Elever fra udlandet 
Vi har stadigt ikke hørt nyt. Hvis man er dansk statsborger eller allerede har en opholdstilladelse 
må man komme ind i landet og dermed på højskole. Det samme gælder hvis man er udlænding og 
allerede opholder sig i Danmark. For tilrejsende gælder at man skal i karantæne på skolen og 
testes på 4. dagen inden man kan være fuldt ud med. Vi ved også at der bliver arbejdet politisk på 
at højskoleophold skal blive et anerkendelsesværdigt formål for indrejse, så man derfor kan rejse 



ind i Danmark også uden opholdstilladelse. Vi informerer med det samme vi får yderligere 
information. 
 
Introuge 
Vi har vedhæftet program for den første uge. Den består af rigtigt meget socialt, så I kan lære 
hinanden og os at kende. Vi starter med jeres familiegruppe og derefter i større cirkler. Der er også 
fagvalg og start på undervisning i fag, så I også den vej rundt kommer til at kende flere og kommer 
i gang med indholdet. 
 
Fagvalg 
Allerede tirsdag og onsdag er der fagvalg. I skal vælge 4 fag (1 i hver af A-, B- C- og D-
fagsblokkene). Tirsdag eftermiddage er der præsentation af A- og B-fag og onsdag formiddag er 
der præsentation af C- og D-fag. 
 
Inden fagvalget får I en skriftlig præsentation af alle fag, som lærerne har skrevet. I kan dog 
allerede nu gå ind på hjemmesiden grundtvigs.dk/f21 og læse mere om de forskellige fag. Læs 
gerne dem alle igennem, så I har en ide om, hvilke fag i kunne overveje at høre mere om og 
vælge. 
 
I hver fagblok har man mulighed for at høre to fag præsenteret mundtligt, inden man vælger. 
Man er sikker på at få det A-fag, som man har forhåndstilkendegivet interesse for, men man har 
mulighed for at vælge et andet, hvis der er plads på faget. I de andre fagblokke får man normalt sin 
førsteprioritet - men man kan dog i maksimalt én af fagblokkene få sin 2. prioritet, hvis fagvalget 
skulle gå meget skævt. 
 
Økonomi 
Med officiel start og slutdato kan Anette på kontoret nu gå igang med at lave nye 
økonomiopgørelser til jer alle sammen. Det er et kæmpe arbejde samtidigt med at vi også skal 
forberede starten, og det er derfor ikke sikkert, at hun kan nå at blive færdig inden start. Som 
tommelfingerregel vil det dog ca. blive sådan, at den samlede pris vil blive lidt mere end ⅗ dele af 
den oprindelige betaling, samt betaling for den ny ekstra kursusuge fra 7.-14. juni. 
 
Yderligere information 
Vi vil sende flere mails i de kommende dage hver gang, vi har yderligere information. 
Vi lægger stadig informationerne på hjemmesiden her: https://grundtvigs.dk/f21/ 
 
Vi glæder os til at se dig. 
 

Med venlig hilsen 
 

Jakob Mejlhede Nielsen 

Forstander 

https://grundtvigs.dk/f21/

