
Frie Skolers Højskoledage 11.-12. november 2021
Gymnastikhøjskolen i Ollerup
- dage med inspiration, indsigt og udsyn

“No man is an island entire of itself. 
Every man is a piece of the kontinent. 

A part of the main.”

John Donne, 1624

HJEM



Hjem

Vi har alle brug for at høre til, at være en del af noget, der er større end os selv 
og at føle os hjemme. Når man føler sig hjemme falder skuldrene ned, og man 
har en grundlæggende følelse af at høre til. Men hvad er et hjem og hvad vil det 
sige at have et hjem? Er et hjem mere end et hus? Er hjem der, hvor vi rejser fra 
og kommer tilbage til? Er hjem en følelse inden i dig og mig - inden i os?

Hvor starter skolen, og hvor slutter hjemmet? Hvordan skabes der hjemlige ram-
mer i skolen? Er hjemmet et sted, hvor vi bare kan slappe af eller er det også et 
sted, hvor der er regler og rammer? Hvordan gør vi skolen til et andet hjem for 
eleverne, et sted præget af hjemlighed - og skal vi det? 

Bliv klogere sammen med os fra d. 11 - 12. november. 

Vi glæder os til at se jer! 

www.friskolerne.link/frieskolershojskoledage2021



Fredag 12. november 2021 

06.30 MULIGHED FOR MORGENSVØMNING
07.30 MORGENMAD
08.30-09.00 MORGENSAMLING
08.45-10.00 NÅR SKOLEN ER ET HJEM ved Rasmus Kolby Rahbek
Rasmus Kolby Rahbek, forstander på Den frie Lærerskole i Ollerup, og tidl. pædagogisk konsulent i Højskolerne,ne vil sætte lys 
på hvordan den frie skoleform og kostskoleformen, ud over at være en skole, også er et hjem, hvor et fælles liv leves. Rasmus 
udfolder forestillingen om skolen som sted, og hvordan kostskolen præger både elevernes oplevelser og skolens pædagogik.
10.00-10.30 PAUSE
10.30-12.00 ’DAS UNHEIMLICHE’ OG DRØMMEN OM DET HJEMLIGE ved Johs. Nørregaard Frandsen
Johs. Nørregaard Frandsen er professor og leder af H.C. Andersen Centret, Syddansk Universitet Forfattere i den såkaldte ro-
mantiske periode som E.T.A. Hoffmann, H.C. Andersen, Charles Dickens og Edgar Allan Poe skildrer blandt andre kunstnere det 
modernes fremtræden. Blandt andet ved at skildre skyggerne, det uhyggelige, ’das Unheimliche’ som Freud siden kalder det, og 
som altså er det ’ikke-hjemlige’. Det, der ikke er ’hjemligt’, er det, der ikke er styr på – det farlige. I en bredere kulturhistorisk sam-
menhæng udvikles i 1800-tallet ikke bare begreber om det uhyggelige, men også begrebet om det modsatte, nemlig hjemlighed 
som tryghed og som orden i en verden, der præges af sækularisering, afkristning og individualisering.
Drømmen eller utopien om hjemlighed folder sig ud på mange måder. I opbygningen af forestillingerne om det nationale, i det 
ukrænkelige borgerhjem, i forestillingen om et folk og andre steder. Et helt særligt sted, hvor begrebet om hjem dukker op, er i 
udviklingen af folkehøjskoler, siden efterskoler, der i slutningen af 1800-tallet og ind i de første årtier af det 20. århundrede er 
organiseret som ’hjem’. I foredraget kommer du med på en rejse i 1800-tallets fantastiske nye forestillinger om det hjemlige og 
om ’das Unheimliche’. 
12.00-13.00 FROKOST
13.00-14.30 HJEM OG HJEMLIGHED ved Ida Wentzel Winther
Ida Wentzel Winther er cand.mag. i moderne kultur og kultursociologi, Ph.d., lektor ved Pædagogisk Antropologi ved DPU (Dan-
marks Institut for Pædagogik og Uddannelse) under Århus Universitet. Foredraget  At gøre sig hjemme er et foredrag om måden, 
hvorpå der gøres hjem og skabes hjemlighed, både derhjemme og i verden som sådan.
Igennem ca. 25 år har hverdagslivsforskeren Ida Wentzel Winther interesseret sig for forholdet mellem bolig, hjem, hjemlighed 
og det at høre hjemme. Hun skrev Ph.d om emnet (2004), og udgav i 2006 bogen: ’Hjemlighed – kulturfænomenologiske studier’. 
Siden er der kommet studier til bl.a. om mennesker der bor eller skal gøre sig hjemme flere steder (fx langtidspendlere, skilsmis-
sebørn, stewards), men også hvordan unge der kommer fra ydreområder i meget ung alder er nød til at flytte hjemmefra for at 
gå på efterskole og gymnasiet (fx Fra Christiansø eller i Grønland). Ida er optaget af hvad hjem og hjemlighed i det hele taget er 
for en størrelse.
14.30-15.00 Kaffe og afrejse 

Program:

Torsdag 11. november 2021 

15.00-16.00 ANKOMST OG INDTJEKNING og kaffe/te/kage i spisesalen
16.00 VELKOMST
16.15-17.45 FØLELSEN AF HJEMLØSHED ved forfatter Knud Romer 
I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme? Nej, og selv hvis jeg var, vil følelsen af hjemløshed altid følge mig. Ikke kun fordi jeg 
altid har været bange for at blive hjemløs og ende på gaden, men fordi vi mennesker aldrig kommer hjem, men lever i en evig 
udsættelse og svævetilstand: Absolut selvnærvær findes ikke, vi er skygger af en sol, som er kastet bag vores ryg. Som de tyske  
romantikere sagde: Hvor går vi hen? Altid… hjemad!”
18.00 AFTENSMAD 
19.30-20.00 HJEM/HOME teaterforestilling ved Teaterværkstedet Madam Bach på Ollerup Efterskole
20.30-21.30 PANELDEBAT. Hvor går grænsen mellem skole og hjem? Mette Sanggaard inviterer skole-
folk til nysgerrig samtale. ”Skolehjemsamarbejdet” er en stadig mere intensivt dyrket disciplin, hvor fagpersoner fortæl-
ler forældre, at de ikke blot skal at støtte op om arbejdet, der gøres i skolen - nej, hjemme skal der læses dagligt og ydes anden 
faglig hjælp, alt imens der arrangeres legegrupper, fællesspisning m.m. Det lyder i udgangspunktet sympatisk - men er der en 
bagside af den omfattende forældreinvolvering? Eller handler det om, i hvad og hvordan vi involverer dem? 

21.45 NATMAD



Frie skolers fællesmøde har skiftet navn til Frie Skolers Højskoledage, men er stadig det årlige møde 
og kursus for inspiration, indsigt og udsyn i den frie skoleverden. Det er et koncentrat af alt det, du ikke 
lige vidste du manglede. Det er stedet, hvor du kan få god samvittighed på det kulturelle, samfunds-
mæssige og idemæssige plan. Der, hvor vi kommer i åndelig topform, mens vi mødes og samtaler på 
tværs af skoler, skoleformer og daglige virker.

Højskoledagene henvender sig til mennesker, der i det daglige har deres virke på friskoler, efterskoler 
og højskoler, eller som på anden måde er levende optaget af den frie skoleform.

Deltagerne tæller alt lige fra pedeller, køkken- og administrative medarbejdere, lærere, pædagoger, 
skoleledere, forstandere, bestyrelsesmedlemmer og andet godtfolk.

Årets overskrift er HJEM. Vi vil i fællesskab med veloplagte foredrags- og oplægsholdere, garneret 
med teaterforestilling og debat, undersøge og blive klogere på begrebet hjem i en almen menneskelig 
og skolemæssig kontekst.

Vi er: 

Mette Sangaard, Ollerup Efterskole
Hanne Kirk, Den frie Lærerskole
Paw Møller Pedersen, Frederiksberg Friskole
Søren Mølgaard Kristensen, Egmont Højskolen

I samarbejde med FRISKOLERNE.




