
Grundtvigs Højskoles indholdsplan lange kurser 2022/2023: 
 
Efteråret 2022: 
 
En elev på Grundtvigs Højskoles lange kurser har jf. ugeskemaet følgende timer undervisning og pædagogisk 
tilrettelagt samvær pr uge: 
 
Obligatorisk undervisning: 
A-fag: 8x0,75=      6,00 
B-fag: 7x0,75+2x0,25=     5,75 
C-fag: 4x0,75=      3 
D-fag: 4x0,75+2x0,25=     3,5 
Højskoleaften tirsdag: 2x0,75=     1,5 
FredagsTimen: 1x0,75=     0,75 
Morgensamling: 5x0,25      1,25 
I alt:    21,75 timer 
 
Frivillig undervisning: 
MandagsMix 19.30-21.00     2 
Studie- & erhvervsvejledning     1,5 
I alt:      3,5 timer 
 
Obligatorisk pædagogisk tilrettelagt samvær: 
Ganggruppemøde: 1x0,5=     0,50 
Rengøring: 2x0,5=     1,00 
Skolemøde: 1x0,5=     0,50 
I alt:      2,00 timer 
 
Frivilligt pædagogisk tilrettelagt samvær: 
Elevråd: 1x0,75      0,75 
Kulturaften torsdag - kultur, koncert, teater mm    2,00 
I alt:      2,75 timer 
 
Undervisningen er tilrettelagt, så der mindst er 5 undervisningsdage med hver mindst 2 blokke af 1,5 timers 
undervisning pr. dag fra mandag til fredag jf. ugeskemaet. 
 
Fagene stræbes tilrettelagt, så der i fagudbuddet er en stor del fag med et direkte sigte på livsoplysning, folkeoplysning 
og demokratisk dannelse.  Vi tilstræber også at der gerne skal være mindst 50 % undervisning af bred almen karakter i 
de enkelte fag. Lærerne afleverer inden kursusstart en indholdsbeskrivelse af deres fag med beskrivelse også af fagets 
indhold af undervisning af bred almen karakter.  
 
Morgensamlingen varetages som hovedregel af forstander eller lærere; men kan også varetages af elever eller fag f.eks. 
retorikholdet, filmproduktion el.lign. Indholdet skal være af bred almen karakter – dvs. et indhold med et politisk, 
historisk, filosofisk eller kulturelt perspektiv. Formen er oftest små foredrag. 
 
Højskoleaften tirsdag er en debataften, hvor vi ofte inviterer foredragsholdere/debattører udefra, som har noget på sinde 
og med efterfølgende debat. Aftenen styres af forstander eller lærere. Vi planlægger ikke alt på forhånd, men lader dels 
eleverne være delvist medbestemmende om emner/foredragsholdere og holder dels nogle åbne til aktuelle emner. 
 
FredagsTimen varetages som hovedregel af lærere eller forstander. Normalt er det et klassisk foredrag, men det kan 
også være f.eks. en debat, en musikalsk introduktion til en koncert, sang og fortælling mm. Uanset form skal 
foredragstimen være af bred almen karakter. 
 
 
 
 
 



Afvigelser: 
 
I introuger efter kursusstart arrangeres der et særligt program, som delvist afviger fra det normale ugeskema. 
Introugeskemaer indeholder dels fagvalg og undervisning, men også introduktion til skolen, personale, elever mm., men 
også til Hillerød og Nordsjælland. 
 
I temadage/-uger giver vi lærerne mulighed for at arbejde sammen på tværs af faggrænser. Temaugen kan enten være 
tilrettelagt for alle elever, i hovedfag eller der kan udbydes 3-6 valgfri temaer. I alle tilfælde gælder, at temaerne skal 
indeholde mindst 50% undervisning af bred almen karakter. 
 
På studieture skal eleverne møde andre kulturer og opleve andre samfund og derved også sættes egen baggrund i 
perspektiv. Udover denne generelle almendannelse, udarbejdes også et indholdsprogram som varetages af de til 
studieturen tilknyttede lærere. Alle studieture skal tilrettelægges, så der er mindst 50% UBAK. 
 
Ca. en gang pr. modul holdes forlænget hjemrejse weekend, hvor også mandag formiddag og eftermiddag er fri. Den 
efterfølgende lørdag har derfor et obligatorisk program af mindst 2 blokke undervisning/pædagogisk tilrettelagt samvær 
af mindst 1,5 times varighed, så vi stadigt samlet er over 21 timers undervisning i den pågældende uge. Program for 
disse lørdage arrangeres enten af de 2-4 jourhavende lærere ved temaweekender eller af elevrådet, som består af 2-3 
elever fra hver ganggruppe og 2 lærere. 
 
 
Bilagsliste e2022: 
 
Bilag 1: Ugeskema for efteråret  
Bilag 2: Kalender for efteråret  
Bilag 3: Introugeprogram efterårsskolen + Introweekend 
Bilag 4: Program for A-fags uge 41 
Bilag 5: Program for Temauge uge 42 (tirsdag til torsdag) og GrundtLand (fredag-lørdag) 
Bilag 6: Program Outrouge + de sidste dage december  
Bilag 7: Afvigende dage (temaweekend efter forlænget friweekend eller flyttedage): 

a) 10/9 (lørdag efter forlænget friweekend) 
b) 22/10 (lørdag efter forlænget friweekend – se GrundtLand) 
c) 14/11 (flyttedag fra 27/8) 

Bilag 8: Fagbeskrivelser 1. Modul  
Bilag 9: Fagbeskrivelser 2. Modul  
Bilag 10: Arrangementskalender m. højskoleaften tirsdag  
Bilag 11: Foredragsliste FredagsTimen 
Bilag 12: Timeopgørelse 
Bilag 13: Jourhavende mandag-torsdag  
Bilag 14: Jourhavende fredag-søndag  
 
Bilag godkendes løbende på bestyrelsesmøder: 
Bilag 1-2 godkendt på bestyrelsesmøde 25/04-2022 
Bilag 1-2 revideret og bilag 3 godkendt på bestyrelsesmøde 09/08-2022 
 
 
 
 


