


Et langt kursus på Grundtvigs Højskole varer 4-5 måneder afhængig af, om du begynder 
på et efterårs- eller forårshold. Højskoleopholdet er opdelt i to perioder, hvilket giver 
dig muligheden for at vælge nye fag undervejs. Derudover byder højskolelivet på 
udflugter, kulturelle oplevelser, foredrag, fester og en masse socialt samvær. 
På grundtvigs.dk finder du de konkrete datoer for holdstart. Her kan du også læse om 
alle vores spændende fag og kulturtilbud.

Vi er et sted, hvor der er plads til at mene noget forskelligt og hvor du frit kan tale 
og dele det, der betyder noget for dig. Omvendt forventer vi også, at du er nysgerrig, 
tolerant og åben overfor andres meninger og argumenter.

Vores elever er typisk mellem 18-26 år og kommer fra alle afkroge af landet. Derud-
over har vi også elever fra det øvrige norden. 

Du kan følge med i livet på Grundtvigs Højskole på vores Instagram. Her kan du se 
hvad vi foretager os på højskolen i løbet af et ophold. Desuden har en ny elev hver uge 
take-over i vores stories.  



På Grundtvigs bor langt størstedelen på to-mandsværelser. Værelserne er omkring 15 
kvadratmeter og tæller to senge, skrivebord, reol, klædeskab, stol - og naturligvis en 
roomie, som du hurtigt bliver tæt med. 
Foretrækker du eneværelse er der også mulighed for dette, dog med et tillæg i prisen 
pr. uge. Du kan finde vores priser på grundtvigs.dk/priser
Dit værelse er dit helle. Her kan du altid trække dig tilbage, hvis du har brug for at få 
lidt ro. 

Vi anbefaler at du medbringer plakater, planter, nips og andet pynt, så du kan sætte 
dit præg på værelset samt en bedroller til de ting du ikke kan have i dit klædeskab. 
Medbring gerne en cykel, når du begynder på Grundtvigs da det er nemmest at komme 
rundt på denne måde. På sidste side kan du se vores pakkeliste. 

Når undervisningen er slut kl.16, bestemmer du helt selv, hvad du vil lave. Alle sko-
lens faciliteter står til rådighed både gynastiksal, lydstudie, mørkekammer til foto 
fotofremkaldelse, musiklokaler, atelier, keramikværksted samt computerlokale med 
adobe-programmer. Så vil du styrketræne, spille musik, redigere film og foto, optage 
podcast, læse bøger eller lave keramik er der mulighed for dette. Desuden har vi et 
stort græsareal med fodboldmål og discgolf net. 

Du kan også få en middagslur eller sætte dig i Pejsestuen og spille brætspil. Det er kun 
fantasien der sætter grænser, og der er altid mange omkring dig, der vil være med.



Hver tirsdag og torsdag har vi henholdsvis Det levende ord og Kulturcafé. Her får vi 
besøg af kulturpersonligheder, debattørere, kunstnere og andre interessante folk. 
Vi har tidligere haft besøg af Podcastduoen bag Sex IRL, Fotograf Søren Solkær, Vero-
nika Kathinka, Musiker Bisse, Mads Brøgger, Debatør Natasha Al-Hariri, Bodil Jørgen-
sen, meme-mager Herlige Svend, Emma Holten, psykolog Mette Bratlann og man-
ge flere. Andre gange tager vi også til København i Operaen, Det Kongelige Teater, 
Aveny-T, DR’s Koncertsal eller i biografen.

Du kan altid følge med i vores kalender på grundtvigs.dk/kalender. Nogle arragemen-
ter er offentlige, til disse er du altid velkommen også når du ikke er elev på skolen. 



Højskoleopholdet er opdelt i to perioder, hvilket gi-
ver dig muligheden for at vælge nye fag undervejs. 
På Grundtvigs sammensætter du dit eget skema ved 
frit at vælge mellem over 30 fag. Du kan vælge at 
fordybe dig i ét fagområde eller udforske en masse 
forskelligt. Grundtvigs er en almen højskole hvilket 
betyder, at vi tilbyder en stor vifte af fag indenfor, 
Politik, filosofi, litteratur, kunst og design, radio, 
film og medie, foto, musik, bevægelse, madlavning, 
udeliv og teater. 
Hvert semester er forskelligt og derfor vil udbudet 
af fag også ændre sig fra hold til hold. 

A-faget fylder mest i skemaet og er gennemgående 
igennem hele opholdet. Du skal have valgt dit A-fag 
før du starter. B, C og D-fag skifter du halvvejs inde 
i dit ophold, disse fag vælger du når du er startet. 
Du kan læse om alle vores fag på grundtvigs.dk/fag.

Derudover er der temauger og studieture, besøg af 
spændende gæstelærere og ture ud af huset i løbet  
af dit semester.

På grundtvigs grundtvigs.dk/medarbejdere kan du 
også læse om de dygtige undervisere der er på sko-
len og hvilke fag de hver især tilbyder. 



Vi har bronzemærket i økologi, hvilket betyder at 30-60% af vores mad er økologisk.
Vi går op i godt håndværk og gør meget ud af at lave mad fra bunden på den rigtige 
faglige måde. F.eks. sylter vi syltevarer selv, laver al mayonaise og remoulade selv, og 
langt det meste af vores brød og kager er hjemmebagte.

Menuen er alsidig – du kan få serveret alt fra en mormor-klassiker til vietnamesisk 
Bánh Mi. Der er altid et godt udvalg af grønt, og både til frokost og aftensmad vil der 
være meget forskelligt fra dag til dag.

Der er mulighed for at tilvælge vegansk eller vegetarisk kost, og der tages i vidt om-
fang hensyn til diabetikere, gluten- og laktoseallergi.

Om morgenen er der en lækker morgenmadsbuffet. Her samles man ikke, men tager 
det i det tempo, ens morgenhumør tillader. I weekenderne er der lækker brunch. Til 
frokost og aften samles vi alle, her er der også meddelelser, hvis der skulle være nogle. 



For nuværende stræber vi efter at rejse indenfor europa og uden fly, der kan dog fore-
komme undtagelser. Du kommer til at rejse med dit A-fags hold til en spændende og 
relevant by. Underviserne sammensætter et skema hvor du kan få lov til at udforske 
og lære endnu mere om dit fag og den by du befinder dig i. 
På studieturen vil du blive introduceret til ’hidden gems’, møde spændende menne-
sker  og f.eks. se uddannelsessteder, NGO’er eller museer. 

Som udgangspunkt er udgifter til studieturen medregnet i totalprisen for dit ophold, 
dog kan der på nogle A-fag studieture komme en tillægspris. 








