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At styrke og udvikle højskolernes
bidrag til den bæredygtige omstilling
ved at tage udgangspunkt i og udvikle
det arbejde der allerede finder sted på
de danske højskoler med bæredygtig
dannelse.
Projektet arbejder med fire mål:
1. Pædagogisk udvikling indenfor bæredygtig
dannelse
2. Opbygge internationale relationer
3. Uddanne 300 forandringsagenter
4. Styrke højskolernes stemme i den
bæredygtige omstilling
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•

FFD har fået bevilget 1,5 mio. kr. fra CISU (Civilsamfund i Udvikling) til at engagere danskerne i
den bæredygtige omstilling.
Med afsæt i højskolens folkelige og pædagogiske potentiale vil 10 højskoler over hele landet
gennem to semestre engagere deres lokalsamfund i at finde lokale, bæredygtige løsninger på
klimakrisen, med global inspiration. Projektet lægger op til et samarbejde mellem 10 danske
højskoler og 10 udenlandske højskoler der enten ligger i et udviklingsland eller beskæftiger sig
med bæredygtighedsdagsordenen.
Højskoleeleverne vil som forandringsagenter drive processen og udvikle lokale
bæredygtighedsprojekter i samarbejde med samarbejdspartnere fra lokalsamfundet.
Højskolerne vil udvikle pædagogiske forløb, der danner 300 unge danske forandringsagenter,
så de med viden, mod og handlekompetence vil agere for en retfærdig og bæredygtig
samfundsudvikling.
For at engagere den brede offentlighed vil indsatsen kulminere i en stort anlagt klimafestival,
hvor de unge forandringsagenter vil præsentere deres projekter og dele deres fælles visioner.
Klimafestivalen vil blive åbnet med et særligt program for beslutningstagere og særlige
interessenter, herunder uddannelsesinstitutioner og organisationer der arbejder med
bæredygtig dannelse og omstilling i Danmark og globalt. Til dette arrangement vil vi søge
stærk national mediedækning.
Projektet starter op i efteråret 2020 og selve forløbet med elever vil strække sig over
efterårssemestret 2021 og forårssemestret 2022.

Tidsoversigt
Forår ‘21
Projektforløb

Efterår ’20
Projektopstart

Sammensætning af
partner-højskoler og
valg af tematisk
ramme for projektet

Koncept og
ideudvikling af bl.a.
undervisningsforløb.
Maj: Internationalt
bæredygtighedsseminar / konference
(3 dage).

Efterår ‘21

Forår ‘22

Første
undervisningsforløb
med elever, herunder
udvikling af et
bæredygtighedsprojekt
og et folkeoplysende
arrangement i
lokalsamfundet.

Andet undervisningsforløb med
elever, herunder udvikling af et
bæredygtighedsprojekt og et
folkeoplysende arrangement i
lokalsamfundet.

Evt. studierejse til
udenlandsk
samarbejdsskole.

Klimacamp-uge i maj:
• Elever fra udenlandske
partner-højskoler besøger
deres danske partner og
deltager i lokale
folkeoplysende
arrangementer.
• Klima-Camp for alle
deltagerskoler (3 dage).
• Klimafestival for den brede
offentlighed og medieindsats
(1 dag)

Efterår ’22
Evaluering og
afrapportering

1. Pædagogisk udvikling indenfor bæredygtig
dannelse
Med dette projekt ønsker FFD at skabe en
ramme for at udvikle højskolernes arbejde med
bæredygtig dannelse ved at dele
undervisningserfaringer på tværs af skoler,
inspirere lærerne med den nyeste viden og
erfaring på området, samt at udvikle og
afprøve nye forløb sammen.
Højskolernes tværgående samarbejde skal
skabe synergi, motivation og glæde ved det
pædagogiske udviklingsarbejde.

2. Opbygge internationale relationer

Klimaudfordringerne er grænseoverskridende
og løses i et globalt samarbejde.
De 10 danske højskoler bliver teamet op med
10 udenlandske højskolelignende skoler fra
primært udviklingslande.
De globale partnere bidrager med erfaringer
og ’urgency’ fortællingen. På den måde
styrkes de danske elevers bevidsthed om
klimaforandringernes konsekvenser i Syd.
Samtidig er det en unik mulighed for din
højskole for at skabe en tæt og personlig
relation til en udenlandsk højskole også til
fremtidig begunstigelse for global
undervisning, studierejser mm.

3. Uddanne 300 forandringsagenter

I løbet af to semestre vil 300 højskoleelever
på 10 danske højskoler (15 elever pr. højskole
pr. semester) blive klædt på med viden, mod
og erfaring, der gør dem i stand til at agere for
en mere bæredygtig verden.
Omdrejningspunktet i undervisningsforløbene
er at arbejde for reelle bæredygtige
forandringer i de lokalsamfund højskolerne
ligger.
Sammen med lokale samarbejdspartnere og
med global inspiration og ny viden vil eleverne
analysere, idégenerere og implementere, samt
engagere lokalsamfundet omkring højskolen.

4. Styrke højskolernes stemme i den
bæredygtige omstilling
Højskolebevægelsen har historisk set bidraget til
folkelige forandringer og udviklingen af det danske
samfund. Folkeligt engagement er afgørende for, at
vi sammen kan løse klimakrisen. Bæredygtighed må
ikke blive en mærkesag kun for politikere, NGO’er
eller aktivister. Alle skal være med, for kun sådan får
vi de bedste løsninger og energien til at føre dem ud i
livet.
Folkehøjskolerne kan blive en stærk, relevant og
løsningsorienteret partner i den samfundsmæssige
omstilling til bæredygtighed.
Med projektet ønsker FFD at bidrage til den folkelige
forankring af den bæredygtige omstilling. Via løbende
dokumentation og medieindsats, både lokalt,
nationalt og globalt skabes en
kommunikationsplatform for højskoleelevernes
ideer, håb og drømme for en mere bæredygtig og
grøn verden.

Vil din højskole være med?
Kriterier i udvælgelsen af de 10 højskoler:
• At højskolen ønsker at udvikle eller styrke relationen med en udenlandsk partnerskole.
• Regional spredning blandt de danske højskoler.
• Faglig spredning blandt de danske højskoler.
• Højskolen skal enten allerede være, eller have lyst til at blive medlem af Højskolernes
Bæredygtighedsnetværk.
• At 2 medarbejdere fra højskolens pædagogiske personale indgår i projektet, for at sikre
forankring af ny erfaring og viden.
• At lærertimer indgår i projektet som egenfinansiering: Projektets hovedforløb med eleverne
afvikles på 2 semestre i hhv. efteråret 2021 og foråret 2022, her forventes at højskolen
har et hoved- eller valgfag med 15 elever pr. semester.
• Herudover må påregnes tid til 3 dages lærerseminar i FO21 (hertil kan søges
vikardækning), etablering af samarbejde med partnerskole, udvikling af
undervisningsforløb samt deltagelse i klima-festivalen FO22.
Tilmelding sker online her: https://hojskolerne.wufoo.com/forms/pvv6ab51pg97cj/

Hvorfor deltage?
Og med hvad?
•

•
•
•

•
•

En unik mulighed for en tæt og personlig relation til en udenlandsk højskole også for fremtiden (global undervisning, studierejser mm.). Der ligger bl.a.
højskolelignende skoler i Nigeria, Myanmar, Indien, Bangladesh, Tanzania,
Nepal, USA, England, Polen mfl. Se mere om de udenlandske højskoler her.
Klæd dine elever på med viden, mod og handlekompetence.
Få efteruddannelse via 3 dages pædagogisk seminar med nyeste forskning og
best practice indenfor bæredygtig dannelse.
Du vil blive en del af en engageret bevægelse der ønsker at styrke og
systematisere højskolernes samlede indsats for at skabe en mere grøn og
bæredygtig verden.
En mulighed for at udvikle din pædagogiske praksis i tæt parløb med danske og
udenlandske højskolelærere.
Herudover dokumenteres hele projektet til efterfølgende kommunikation og
erfaringsdeling, og der vil være en omfattende medie-indsats i forbindelse med
den afsluttende klimafestival inspireret af Young Europe is Voting i 2019. Se
video fra Young Europe her.

Tilmelding og spørgsmål
Tilmeld din højskole her:
https://hojskolerne.wufoo.com/forms/pvv6ab51pg97cj/
Deadline for tilmelding: torsdag 24. september kl. 23.59.

Kontakt os hvis du har spørgsmål:
Daniel Aleksander Kern
Udviklingskonsulent
@: dk@ffd.dk
Tlf: (+45) 2027 0881

Sara Skovborg Mortensen
International konsulent
@: sam@ffd.dk
Tlf: (+45) 2119 2882

