
BØRNEHØJSKOLE i Herning?

Hvad skal vi omkring: 

● Hvordan ser en Børnehøjskole ud andre steder? 

● Hvad er en Børnehøjskole? -værdier, pædagogik m.m. 

● De første tanker om Herning Børnehøjskole.







KFUM og KFUK overlever der hvor vi:

● er åbne for lokalsamfundet og inviterer indenfor

● har fokus på børn og unge

● har kvalitet i tilbuddene 

● er tydelige på aktiviteter og indhold



https://www.youtube.com/watch?v=4x1rLHvENdQ&t=11s

Alt hvad en børnehøjskole gør, tager udgangspunkt i missionen: 

Vi gør verden større for de mindste.

Alt hvad en børnehøjskole gør, reflekterer værdierne: 

Kvalitet, Værdighed og Nysgerrighed.

https://www.youtube.com/watch?v=4x1rLHvENdQ&t=11s


● En børnehøjskole laver højskole for børn gennem højskoleliv, kurser og aktiviteter 

● En børnehøjskole tager udgangspunkt i højskoletankerne og de klassiske højskolelementer. 

● En børnehøjskole tilbyder kurser og aktiviteter, hvor børnene kan fordybe sig og lære noget om det, 

som de er sammen om, f.eks. madlavning, musik, håndværk mv. 

● En børnehøjskole har altid fællestid med fortællinger, samtale og fællessang, som en integreret del 

af højskoledagen, hver dag. 



● En børnehøjskole har et folkekirkeligt ståsted og skaber rum for fortællinger og samtaler, der gør 

børn og frivillige klogere på sig selv, hinanden og livet. 

● En børnehøjskole har en nysgerrig og åben tilgang til eksistens, tro og samfund med respekt for 

forskellige holdninger og personlig tro. Her er frihed til, at alle kan tænke og tro, som de vil. 

● En børnehøjskole forholder sig til missionen og værdierne og kan altid svare på hvad man gør, 

hvordan man gør det og hvorfor man gør, som man gør. 

● En børnehøjskole kan have fællesspisning som en del af hverdagen. 



● På en børnehøjskole møder børnene, forældre og nye frivillige nærværende frivillige. 

● En børnehøjskole er en aktiv del af sin omverden og bidrager til det lokale liv. Det signaleres også i 

navnet, der viser tilhørsforhold til byen, f.eks. Skjern Børnehøjskole, Aarhus Børnehøjskole. 

● En børnehøjskole uddanner sine frivillige undervisere, og understøtter dem pædagogisk. 

● Målgruppen for kurser og aktiviteter er de 6-13 årige. 



Målgruppe:

Børn i alderen 6-13 år.

Leder- og frivilligressourcer:

■ En forstander/projektleder og/eller styregruppe til at varetage den overordnede ledelse 

samt drift og udvikling

■ Undervisere til kurser

■ Frivillige/ledere til forskellige udvalg, herunder: kursusudvalg, frivilligudvalg, 

kommunikationsudvalg, eventudvalg m.fl.

■ Madfrivillige



Lokalitet:

Lokaler hvor der er faciliteter og køkkenforhold med mulighed for 

fællesspisning. Derudover skal der være lokaler og god plads til at 

afholde et eller flere kurser samtidigt. Det kan fx være i 

foreningsbygningen, forsamlingshuset eller skolen.



Tidsramme:

Kurserne på en børnehøjskole kører typisk i 6 - 7 uger og/eller 12-13 uger, gerne to eller 

flere kurser samtidig. En typisk dag kan se ud som følger (OBS – evt. en kortere dag for de 

yngste):

15:30: Dørene åbner

16:00: Fællessamling med fortælling og sang

16:20: Undervisning

18:00: Aftensmad

18:30: Oprydning

18:35: Fællessamling med fællessang, fadervor og afslutning på dagen

18:45: Tak for i dag og på gensyn



Økonomi:

Der skal være økonomi til materialer til kurser, indretning af lokaler, 

fællesspisning, evt. lokaleleje og rengøring mv. Man kan opkræve et kursusgebyr 

til at dække dele af udgifterne. 

Find inspiration fra Aarhus Børnehøjskole og de andre Børnehøjskoler. 

Kom med i Børnehøjskolenetværket. 



Emner til drøftelse: 

● Hvad synes I er det mest spændende ved Børnehøjskoletanken?

● Hvor er børnene?

● Hvor er underviserne?

● Hvor kan værdierne  Kvalitet, værdighed og nysgerighed ses og mærkes 
○ i forhold til børnene?

○ i forhold til forældrene?

○ i forhold til underviserne?

○ i lokalerne?

● Hvor er styregruppen (lige nu det allervigtiste)? - og evt. den kommende 

Børnehøjskoleforstander? 

● Hvis du skulle hjælpe/tænke med, hvad kan det så være med?

TAG PÅ BESØG F.EKS. 2 STEDER RET HURTIGT - DET ER SÅ GODT AT SE I 

VIRKELIGHEDEN 




