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Beskrivelse af betingelser og procedure for ansøgning om oprettelse 
af 3 nye seniorhøjskoler 
 
Folkehøjskolerne fungerer allerede i dag som tilbud for mange seniorer, der 
ønsker at deltage i skolernes aktiviteter via det varierede udbud af både korte 
og lange kurser, som skolerne udbyder. Samtidig giver skolerne mulighed for, 
at seniorerne kan blive en del af givende sociale fællesskaber.  
 
Ved udgangen af 2018 er der i alt 67 folkehøjskoler. Heraf er der 2 
seniorhøjskoler, der har dispensation til udelukkende at afvikle korte kurser 
af f.eks. 1-2 ugers varighed for seniorsegmentet.  
 
I lyset af den demografiske udvikling må det forventes, at flere seniorer vil 
søge mod højskolerne i de kommende år. Folketinget har derfor besluttet, at 
der frigives mulighed for at godkende yderligere 3 seniorhøjskoler til tilskud.  
 
I forvejen eksisterer 2 godkendte seniorhøjskoler, Højskolen Marielyst og 
Seniorhøjskolen, Nørre Nissum. Dette vil betyde, at der fremover er mulighed 
for, at der er 5 godkendte seniorhøjskoler i Danmark.   

Betingelser for godkendelse som seniorhøjskole: 
En grundlæggende betingelse for oprettelse af en seniorhøjskole er, at man 
kan opfylde kravene til oprettelse af en folkehøjskole, der fremgår af 
gældende Lov om folkehøjskoler. 
 
Hertil kommer supplerende betingelser/kriterier, der specielt retter sig mod 
seniorhøjskoler.  

Ansøgning: 
Ud fra ovennævnte betingelser udfærdiges en konkret ansøgning, der 
indsendes digitalt til Slots- og Kulturstyrelsen på Folkehoejskoler@slks.dk   
 
Styrelsen behandler herefter ansøgningerne. Kommunikationen om indholdet 
i ansøgningen vil primært ske ved mail og telefonisk kontakt, samt ved møder 
på den kommende højskole og i Slots- og Kulturstyrelsen.  
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Side 2 

Godkendelse: 
Når ansøgning er modtaget og behandlet træffer Slots- og Kulturstyrelsen 
beslutning om, hvem der kan godkendes som nye seniorhøjskoler.  

Tidsplan: 
1. maj 2019 Frist for indsendelse af ansøgning  
Maj 2019 - Ansøgninger behandles i Slots- og Kulturstyrelsen 
Februar 2020 Godkendelser offentliggøres.  
August 2020  Nye seniorhøjskoler kan starte. 

Regelgrundlag:  
Folkehøjskoler reguleres af:  
 
• Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter ”loven”.  
• Tilskudsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 844 af 26. juni 2014 om 

tilskud m.v. til folkehøjskoler, herefter ”bekendtgørelsen”.  
 
Loven og bekendtgørelsen med samt vejledning om oprettelse af en 
folkehøjskole kan findes på Slots- og kulturstyrelsens hjemmeside: 
https://slks.dk/folkehoejskoler/  

Betingelser i øvrigt: 
Ansøgere må forventes at kende til de lovbestemte krav til en folkehøjskole. I 
den forbindelse skal ansøgere være opmærksom på de grundlæggende 
betingelser for oprettelse af en folkehøjskole som privat selvejende institution, 
eksempelvis:  
 
Folkehøjskoler skal være uafhængige, selvejende institutioner. Den 
overordnede ledelse skal varetages af en bestyrelse som er underlagt en 
række betingelser for habilitet.  
 
Skolen skal råde over egnede og tilstrækkelige arealer og lokaler i fast 
ejendom samt egnet og tilstrækkeligt inventar og udstyr. Skolen skal 
hovedsageligt udgøre en geografisk og bygningsmæssig enhed. 
  
Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed 
til gode. Skolen må dog i begrænset omfang anvende egne midler til 
folkeoplysningsvirksomhed i Danmark.  
 
 
Supplerende udvælgelseskriterier for nye seniorhøjskoler: 
 
• Må alene udbyde godkendte højskolekurser af op til 4 ugers varighed 
• Skolens formål og værdigrundlag skal harmonere med og afspejle et ønske 

om at arbejde med seniorsegmentet i regi af Lov om folkehøjskoler.  
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• Geografisk spredning på tværs af landet. I vurdering af ansøgningerne 
kan indgå et kriterie om, at de op til 3 nye seniorhøjsskoler, så vidt 
muligt, er geografisk spredt ud over hele landet.  

 
Supplerende tilsynskriterier for nye seniorhøjskoler: 
• Kurser skal primært rette sig mod seniorsegmentet (aldersmæssigt over 

50 år) 
• Det skal tydeligt fremgå af kursus- og indholdsplaner, at kurser er 

tilrettelagt med et indhold, rettet mod målgruppen.  
• Faciliteternes egnethed til seniorsegmentet. Bygninger, lokaler m.v. skal 

være indrettet hensigtsmæssigt ud fra de behov, der kan være fra 
seniorers side.  

Ansøgningen skal indeholde: 
1) Projektbeskrivelse  
2) Vedtægt  
3) Udfyldt skema med stamoplysninger.  
4) Referat af generalforsamlinger/repræsentantskabsmøder.  
5) Referat af bestyrelsesmøder.  
6) Bekræftelse på indbetaling af kontingent til skolekreds eller 
repræsentantskab.  
7) Erklæringer fra bestyrelsesmedlemmerne vedrørende habilitet.  
8) Bygningstegninger og matrikelkort.  
9) Kopi af købsaftale, skøde, lejeaftale eller lejekontrakt vedrørende skolens 
bygninger.  
10) Etableringsbudget og driftsbudget for de førstkommende tre år. *) 
11) Årsplan.  
12) Foreløbig indholdsplan for alle kurser.  
 
*) Skolens økonomiske forhold skal dokumentere, at det vil være muligt at starte på et 
fornuftigt økonomisk grundlag og at der er grundlag for en fremtidig bæredygtig drift.  
 
Uddybende beskrivelse af de enkelte punkter findes på Styrelsens 
hjemmeside: https://slks.dk/folkehoejskoler/  
 
Endvidere anbefales det, at orientere sig i de generelle vejledninger og 
betingelser vedr. folkehøjskoler, ligeledes på Styrelsens hjemmeside: 
https://slks.dk/folkehoejskoler/  

Praktisk: 
Ansøgning med bilag indsendes digitalt til: Folkehoejskoler@slks.dk senest 
den 1. maj 2019. 
 
Ansøgning behandles af Slots- og kulturstyrelsen, v/chefkonsulent Ole Wille. 
Tlf.nr. 33954200, mail: owi@slks.dk & chefkonsulent Aleksandra Kolasa. 
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Side 4 

Tlf.nr. 33927107, mail: ak@slks.dk., der ligeledes er til rådighed for besvarelse 
af spørgsmål i forbindelse med oprettelse af nye seniorhøjskoler.  
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