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2 Djurlands Folkehøjskole

Et højskoleophold er en 

oplevelse for livet – det siger 

mange, der har prøvet det. 

”Det har hjulpet mig til at få nye 

venner”, ”mange oplevelser”, 

og ” Jeg har fundet ud af mere 

om mig selv”, er ting der bliver 

sagt, når snakken falder på, 

hvad man får ud af at være på 

højskole.

En oplevelse for livet

Djurslands Folkehøjskole er en del af højskolerne i Danmark, og 

fungerer på samme vilkår som de ca. 72 andre højskoler. 

På vores skole lægger vi særlig vægt på at gøre plads til mange 

forskellige mennesker med meget forskellige udfordringer, og derfor 

siger vi:

”Alle har ret til et fedt højskoleophold” og tilføjer

”– også mennesker med udviklingshæmning”.

Når du kommer på Djurslands Folkehøjskole, bliver du en del af et 

mangfoldigt fællesskab på 40-50 elever og 20-25 medarbejdere, der 

sammen gør højskolen til det levende sted, den skal være.

Her i brochuren fortæller vi mere om undervisningen, om hvad et 

højskoleophold er, en om de forskellige kurser vi har i foråret og 

sommeren 2023.

Tag et kig - jeg er sikker på, at der er noget, der passer dig.

Med venlig hilsen 

Heidi Vølcker

Forstander

Mail: heidi@djfh.dk 

Tlf.: 87 52 91 20

Velkommen
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Dagens gang
8.00   Morgenmad

8.30   Morgensamling

9.00   Morgenvandring

9.30   Formiddagspause

10.00  Undervisning

12.00  Middagsmad

13.00 Undervisning 

15.00  Eftermiddagskaffe

18.00  Aftensmad

På dit højskoleophold handler det om at finde det, du er god til. 

Det handler også om fællesskaber, gode oplevelser og om at få 

venskaber til at fungere.

Højskolen er for nogen et skridt på vejen til at flytte hjemmefra.

Du bliver mere moden, og du får hjælp til at finde ud af, hvad du kan 

selv og hvad du stadig har brug for hjælp til. For andre er højskolen et 

afbræk i hverdagen. Du får nye oplevelser, og du får inspiration til at 

gøre nye ting, der giver mening for dig. Et højskoleophold betyder for 

mange mere livsglæde og fornyet livskvalitet.

På Djurslands Folkehøjskole er der undervisning 25 timer om ugen, 

men det er kun en del af det at være på højskole. Alt det, der foregår 

udenfor undervisningen, er mindst lige så vigtigt! Du er en del af et 

fællesskab, hvor vi hjælpes om opgaverne – eksempelvis i 

køkkenet - og er sammen om oplevelserne, når vi spiller, er på ture 

eller hygger os.

De fleste af skolens faciliteter er til fri afbenyttelse, når der ikke er 

undervisning. Du kan gå op i musik og øve dig, eller tage en time på 

løbebåndet sammen med en kammerat. Der er personale på skolen 

hver dag fra kl. 7 til 21:30, og om natten er der en sovende nattevagt, 

så hjælpen er aldrig langt væk.

Hvordan er livet på vores 
højskole?
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Undervisning
Kunst-linjen
På kunstlinjen prøver du at tegne, male, lave ker amik, glaskunst og 

meget mere under et fælles tema. Vi eksperimenterer og tager på 

udstillinger eller ture, hvor vi oplever kunst op samler inspiration til

arbejdet. Nogle af de ting du laver, får du selvfølgelig med hjem, 

andre udstilles på højskolen. 

Idræts- og frilufts-linjen
Det er fedt at udfordre sig selv og at bruge sin krop. Træn op til en 

cykeltur Djursland rundt og tag med til en hockey turnering. 

Det er også fedt at være ude i naturen! På Idræts- og friluftslinjen 

bruger vi naturen og omgivelserne til udfordringer, træning og 

oplevelser. Meget af undervisningen foregår i vores egen bålhytte og 

i Mols Bjerge. Tag med på sheltertur, lav mad over bål, eller lav ting i 

træ.

Musik-linjen
Elsker du musik og sang? Så skal du vælge musik som faglinje. Her 

spiller vi sammen i musiklokalet, synger sammen i salen og laver 

vores egne numre. Nogle gange tager vi på turné og optræder på 

andre skoler eller aktivitetscentre, og i foråret optræder vi normalt på 

Sølund Musikfestival.

Boundervisning
En gang om ugen deltager alle vores elever i det obligatoriske fag 

boundervisning, der går ud på at blive mere selvstændig og lære at 

klare ting på egen hånd. Her lærer vi at gøre rent, vaske tøj, og om 

hygiejne. Hos os er disse opgaver aldrig kedelige, idet vi motiverer dig 

til at gøre det med godt humør. 

Praktisk-fag
I praktisk-fag arbejder vi med at lære om at reparere og vedligeholde, 

og om genbrug og bæredygtighed. 

På forårsholdet  vælger du en af 

vores 3 faglinjer.

Du har dit linjefag to dage om 

ugen. De tre andre hverdage 

kan du vælge blandt de ca. 10 

andre fag, der undervises i.

Sundhed og bevægelse er 

vigtigt for alle. 

Derfor er det noget, vi har med 

i alle fag.
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Kreativ med iPad
Gemmer der sig en fotograf i dig? Vil du blive bedre til at bruge 

sociale medier? Hvordan styrer man en robot fra iPad?

I faget kreativ med iPad arbejder vi med alt det, vi kan finde på at 

bruge en iPad til, med udgangspunkt i kreativiteten. 

Mad og have
Vil du lære hvordan man dyrker kartofler, radiser og asparges? Eller er 

du måske mere til at stå i et køkken og brygge øl eller lave gourmet-

mad? Faget Mad og have handler både om hvordan man tilbereder 

vores lokale råvarer, men også om hvor vores råvarer kommer fra. 

Mærk naturen
Tag med udenfor! Hvad enten du er godt eller dårligt gående, så giver 

det at være i naturen ro og godt humør. 

I Mærk naturen arbejder vi med nærvær og naturoplevelser for alle. 

Design
I faget design arbejder vi med alle mulige afskygninger af design. Det 

kan være  batik, udsmykning af skolens bygninger eller noget helt 

tredje. Slip kreativiteten løs!

Varmtvandstræning
Du kan også vælge faget varmvandstræning, hvor du en gang om 

ugen kan komme i svømmehallen og få trænet kroppen. Det er især 

godt for de, der ikke er så mobile. 

Kropsbevidsthed og fysisk træning
I dette fag laver vi pilates og yoga, og du kommer til at arbejde med 

styrke, smidighed, balance, koordination og vejrtrækningsøvelser. 

Tempoet er, så alle kan være med. 

Udover faglinjen skal du vælge 

2-3 andre fag som valgfag.

Derudover er der ekstra valgfag 

om aftenen, du kan deltage i. 

Her kan du vælge mellem

støbning, it for alle, 

løbetræning, madlavning og 

kor. 
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Højskoleophold
Forår 2023

Tour de Djursland
Hvis du vælger idræt og frilufts-

linjen, skal du med på tour de 

Djursland. 

Tour de Djurland er en cykeltur 

på fire dage, hvor vi kommer 

godt omkring på Djursland og 

overnatter forskelige steder.

Om aftenen hygger vi med 

brætspil, madlavning og 

velfortjent afslapning. 

Sølund Festival 
I juni måned skal vi en dag på 

Sølund Festival, og her er der 

tradition for, at musikholdet 

optræder på brugerscenen, 

mens vi andre hepper nede fra 

dansegulvet. Resten af dagen 

skal vi selvfølgelig hygge og 

høre alle de andre fede bands, 

der spiller på festivalen.

Forårssemestret i 2023 er 12 eller 24 uger 
Et semester er et afsluttet forløb, men du kan også fortsætte fra et 

semester til det næste. Det giver god tid til at opnå resultater i de fag, 

du vælger, eller du kan prøve forskellige fag.

På et langt ophold er der plads til fordybelse. Vi hjælper dig med at 

dyrke dine ressourcer, give dig sejre og medgang, samtidig med, at vi 

udfordrer dig til at udnytte dit potentiale maksimalt. 

Du får masser af oplevelser. Du kan komme med på ture og du har 

samtidig tid til at lære nye venner at kende.

Undervejs er der perioder, hvor hele højskolen arbejder med et fælles 

tema – det kan fx være motion, høstuge, jul, eller teater.

Datoer for 24 uger i foråret:

8. Januar - 1. Juli

Datoer for 12 uger i foråret:

8. Januar - 5. April

10. April - 1. Juli 
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Sommer 2023
14 dages sommer!
Højskole for dig, der har lyst til 

noget anderledes i ferien. 

Ud over fagene er der 

morgensamling og en masse 

aktiviteter. Oplev fællesskabet, 

hygge og sang omkring bålet, 

spil, lege og alt det andet, der 

hører til livet på en højskole.

Sommerkurserne bliver hurtigt 

udsolgt, så det er en god ide 

at tilmelde sig allerede i januar 

eller februar.

Sommer på Djursland 1, fra den 2. til 15. juli

Country & Western

I første uge kan du drømme om en aften omkring bålet på prærien 

med banjo og hjemmeristet kaffe mens prærieulvene hyler i det 

fjerne. Prøv at danse linedance, bygge en indiansk svedehytte, styre 

en pisk eller at skyde til måls. Oplev lidt af livet som cowboy,

nybygger og indianer i en uge, der har fokus på lidt af Amerika i 

1800-tallet.

Sport, spis og dans

Anden uge er tilbage i nutiden. Boldspil, bevægelse og kroppen er 

i centrum i kursets anden del. Hvilke udfordringer har du mod på? 

Er det boldspil og konkurrencer, madlavning over bål eller dans og 

teater?

Vær med til den fælles idrætsdag, hvor vi laver skøre og sjove konkur-

rencer, hvor alle kan være med.

Vi slutter kurset af med dans i sommernatten.

Sommer på Djursland 2, fra 16. til 29. juli

Musik & kunsthåndværk

Første uge står i musikkens og kunsthåndværkets tegn.

Du vælger et emne, du arbejder med i løbet af ugen. Det kan være 

glas, mosaik, keramik eller musik, men der er selvfølgelig også

 fælles oplevelser, fællessang og højskoleliv. Vi arbejder både 

med store fælles projekter og ting, du kan tage med hjem.

Sang, dans og teater

Kursets anden uge er en uge med samarbejde og nærvær. 

Vi kommer i kontakt med os selv og vores krop gennem sang, yoga, 

meditation og massage.

Du kan også være med til at lave en lille danse- eller teater- forestiling, 

der opføres for de andre deltagere på kurset.



Tilmelding
Tilmeld dig på:

www.djfh.dk/tilmelding

Kalender
Hent den aktuelle kalender på:

www.djfh.dk/kalender

Faciliteter og hjælp
De fleste af skolens faciliteter er handicapegnede. Elevværelserne er 

dobbeltværelser – alle med bad og toilet. Vi har et begrænset antal 

værelser med plads til kørestole på toilettet og få enkeltværelser.

Kontakt os for at høre mere. 

Har du brug for hjælp til at administrere lommepenge, medicin eller 

til personlig hygiejne, er der mulighed for det, hvis det er aftalt på 

forhånd.

Priser
Tilmeldingsgebyr: kr. 500

Kursuspris pr. uge v/minimum 12 uger: kr. 1.500

under 12 uger: kr. 1.700

Sommerkursus , 2 uger: kr. 7.400 inkl. tilmeldingsgebyr

Tillæg for enkeltværelse pr. uge: kr. 500

Priser er inkl. kost, logi, undervisningsmaterialer,

sengelinned, håndklæder og brug af vaskemaskine/tørretumbler. 

Studieture til udlandet er tilvalg og ikke inkluderet i kursusprisen.

Sociale medier
Følg med i, hvad der sker på skolen:

facebook.com/djurslandsfolkehojskole 

instagram@djurslands_folkehojskole

Det praktiske 
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