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Oversigt over udmøntning af højskolepuljen 2016 

Der er i alt modtaget ansøgninger til 13 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 3.569.559 mio. kr.  

Der gives samlet set et tilsagn på 1,96 mio. kr. fordelt på 6 projekter.  

Ansøger  Projekttitel og -beskrivelse  Samlet bud-
get  

Ansøgt beløb  Tilsagn  

Folkehøjskolernes 
forening 
 
 
 
 
 
 
 

 Ansøgning til tværgående udviklingsprojekter på højskole- og folkeoplysnings-
området 
 
Dette projekt, som er første fase af et forhåbentlig flerårigt projekt, vil under-
støtte udviklingen af en styrket naturvidenskabelig dannelse på højskolerne. FFD 
ønsker med dette projekt at sætte fokus på naturvidenskabens dannelse gen-
nem opbygning og forankring af et netværk blandt en række deltagende højsko-
ler samt oprettelsen af nye fagretninger. Derudover vil projektet arbejde med at 
øge samarbejdet med eksterne partnere i form af uddannelses- og forskningsin-
stitutioner 
 

335.000 250.000 250.000 
 

Idrættens analyse-
institut 

Aftenskolernes roller og potentialer – nu og i fremtiden 
 
Over de kommende år vil Vifo kortlægge aftenskoleområdet gennem en række 
detaljerede delundersøgelser for at skabe et vidensbaseret redskab for udvikling 
på aftenskoleområdet.  
Der søges tilskud til delanalyse 1 - ’Aftenskolerne – hvordan har de det?’ samt til 
etablering af netværket Vifo Forum, som skal sikre en sparringsbaseret dialog 
med udviklingsorienterede repræsentanter for aktører fra den folkeoplysende 
sektor for at inspirere og facilitere vidensbaseret udvikling på aftenskoleområ-
det. 
 

1.664.550 381.950 381.950 
 
 

Dansk Folkeoplys-
nings Samråd 

Sundhed og trivsel – myndige borgere tager vare på eget liv  
 
Dette projekt udvikler folkeoplysningens arbejde med at styrke befolkningens 
evne til at tage vare på eget liv og agere som myndige borgere i forhold til per-
sonlig sundhed og trivsel, såvel fysisk som mentalt. Vi formidler viden om eksi-

462.000 387.050 363.050 
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Ansøger  Projekttitel og -beskrivelse  Samlet bud-
get  

Ansøgt beløb  Tilsagn  

sterende praksis og udvikler nye tiltag og indsatser.  
Projektets konkrete produkter består af en rapport, en temaseance og workshop 
på Folkemøde 2017, et udviklingsnetværk af folkeoplysende organisationer og et 
inspirationsseminar for lokale folkeoplysere m.fl. 
 

Dansk Folkeoplys-
nings Samråd 

Inklusion af flygtninge og indvandrere i folkeoplysningen 
 
Projektet ønsker at forbedre nuværende repræsentationsmønster i folkeoplys-
ningen, således at det i højere grad inkluderer flygtninge som medskabere. Her-
med ansøges om projektmidler til at identificere barrierer for inklusion af flygt-
ninge ved kortlægning af rekrutteringspraksisser, samt motivationer og udfor-
dringer i rekrutteringen af personer med flygtninge- og indvandrerbaggrund. På 
basis af den empiriske undersøgelse formuleres løsningsmodeller og strategier 
for en mere inkluderende praksis. 
 

298.915 248.915 224.915 
 
 

Dansk Flygtninge-
hjælp Ungdom 

Højskolerne og Flygtningene 
 
Højskolen og Flygtningene er et samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp Ung-
dom, Vallekilde og Brenderup Højskole og 20 andre højskoler. For at dyrke høj-
skolen som ramme for oplysning om flugt og dialog imellem unge flygtninge og 
danskerne vil vi arrangere fire dialogseminarer og sociale events på Vallekilde og 
Brenderup Højskole med deltagelse af unge flygtninge, fagpersoner, politikere, 
lokalsamfundet og elever/lærere. Vi vil også arrangere 20 mindre oplysnings-
events på højskoler landet over. 
 

632.500 341.000 341.000 

Folkehøjskolernes 
forening 
 
 

Højskolerne og den bæredygtige omstilling – et udvidet udviklingsprojekt  
 
I 2016 fik arbejdet med bæredygtighed på højskolerne i fart på. Projektet vil 
skabe et grundlag for højskolernes arbejde med bæredygtighed, sikre overblik og 
samarbejde bredt, samt sikre god formidling af processer og resultater. Det vil 
give højskolerne en række fordele i form af ressourcebevidsthed, pæd. udvikl., 
øget eksternt samarbejde mv. Målet er, at højskolerne i stadig større grad bliver 
i stand til at tage udfordringerne med bæredygtighed på sig. 

718.000 620.000 399.085 
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