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Oversigt over udmøntning af puljen til større tværgående udviklingsprojekter på højskole- og folkeoplysningsom-

rådet (højskolepuljen) 2017 

Der er i alt modtaget ansøgninger til 10 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 4.138.052 kr.  

Der gives samlet set et tilsagn på 1.933.822 kr. fordelt på 3 projekter.  

Ansøger  Projekttitel og -beskrivelse  Samlet 
budget  

Ansøgt 
beløb  

Tilsagn  

Folkehøjskolernes 
Forening i Danmark 
(FFD) 
 
 
 
 
 
 

Naturfagligt udviklingsprojekt 
 
Med dette projekt ønsker FFD at gøre naturfaglig dannelse til en naturlig del af høj-
skolernes pædagogiske virke og samtidig at øge udbuddet af naturfaglige kurser på 
skolerne mhp. at gøre skolerne interessante for nye elevgrupper.  
 
Konkret vil FDD afholde seminarer/netværksmøder, iværksætte undersøgelser og 
udarbejde inspirationsmateriale mhp. at udbrede det naturfaglige fokus på højskoler-
ne.   
 
Projekt indgår som fase to i et større udviklingsprojekt i FFD regi, der bredt set hand-
ler om at understøtte og udvikle naturfaglighed og dannelse på folkehøjskolerne. Den 
første fase (som også fik støtte via højskolepuljen i 2016) havde til hensigt at udforske 
potentialet for at udfolde udviklingsprojektet og påbegynde opbygningen af et net-
værk af skoler med fokus på naturfaglighed, som fase to vil bygge videre på.  

496.622 386.622 386.622 

Folkehøjskolernes 
Forening i Danmark 
(FFD) 

Højskolerne som en vigtig aktør i arbejdet for en bæredygtig verden 
 
Med dette projekt ønsker FFD at videreføre og intensivere indsatsen med bæredyg-
tighed på højskolerne. Projektet vil udvikle nye former for undervisning og etablere 
samarbejder med eksterne institutioner, fonde og virksomheder.  
 
Målet med projektet er at understøtte, at højskolerne arbejder pædagogisk med bæ-
redygtighed, og at højskolerne udadtil fungerer som løsningsorienterede partnere i 
samfundets fælles fokus på bæredygtighed. 
 
 

1.470.000 1.220.000 1.220.000 
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Ansøger  Projekttitel og -beskrivelse  Samlet 
budget  

Ansøgt 
beløb  

Tilsagn  

Projektet indgår som fase to i et større udviklingsprojekt i FFD regi, hvor der sættes 
fokus på højskolernes rolle i en bæredygtig verden. Den første fase (som også fik støt-
te via højskolepulje i 2016) havde til hensigt at skabe et indledende grundlag for høj-
skolernes arbejde med bæredygtighed via indgåelse af samarbejder og formidling af 
viden på området. 
 

Dansk Folkeoplysnings 
Samråd (DFS) 

Vi har brug for hinanden 
 
Med dette projekt ønsker DFS at bruge folkeoplysningens kvaliteter til at styrke sam-
menhængskraften i Danmark og samtidig øge forståelsen for, at vi har brug for hinan-
den i et samfund, hvor der i stigende grad er polariseringer mellem ’dem-og-os’ (fx 
’land/by’ og ’folket/eliten’).   
 
Projektet vil udarbejde debatmateriale, invitere til en høring på Christiansborg og 
forestå offentlige debatarrangementer i hele landet med både politikere, organisatio-
ner og borgere, som skal forsøge at punktere nogle af myterne om ’dem-og-os’, og 
sætte fokus på det vi er fælles om i Danmark.  
 

475.200 327.200 327.200 

 


