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Velkommen til Brandbjerg Højskole
Jeg hedder Simon Lægsgaard.
Jeg er så heldig at være forstander på en af de skønneste og mest meningsfulde arbejdspladser, jeg kan
forestille mig: Brandbjerg Højskole.
Når jeg tænker på ”min” højskole, så tænker jeg uvilkårligt: ”Kraftcenter” - et center hvor mennesker vokser, og
hvorfra de går ud i verden og får betydningsfuld indflydelse på deres omgivelser.
Jeg ser et sted hvor visioner, virkelyst og kærlighed sætter dagsordenen, og hvor stærke faglige miljøer, bæredygtig udvikling og kulturmøde præger hverdagen.
Jeg ser mine elever vokse og skabe netværk for livet. Jeg oplever højskolen som et levende, mangfoldigt
mødested. Hver dag er jeg vidne til, at mennesker får oplevelser for livet, fordi de deles, perspektiveres og
investeres i. Det er indlevelsen i fællesskabet, der giver dem karakter og varig betydning. Fællesskabet er dit
vindue til verden, dit forstørrelsesglas og din kikkert, og det der inspirerer dig til at gøre en forskel for dig selv
og for verden.
Jeg er stolt af det, vi skaber her. Jeg er stolt af mit personale og deres arbejde med eleverne. Med en uudslukkelig flamme brænder de for dette sted og får stedet til at emme af nærvær og smittende begejstring. Deres
dygtighed og deres rummelighed sikrer både din faglige, din sociale og din personlige udvikling, og lader dem
alle 3 vokse i takt.
Glæd dig til at mærke den helt særlige ånd på Brandbjerg. Du kan frit bære den med dig, når du tager herfra,
flammen vokser kun af at blive delt. Når du vælger Brandbjerg, træder du nemlig også ind i en stor og stærk
familie af tidligere elever, der i mange år efter opholdet stadig fletter hjerter med Brandbjerg på tværs af fag
og årgange, fordi de alle har del i den samme kerne.
Kom indenfor og bliv en del af noget større.
De bedste hilsner
Simon
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Hvem er vores elever
Hvem er du, og hvorfor har du kig på højskole? Kigger vi ud over vores elever, møder vi et skønt, sammensat
billede. Nogle er lige blevet 18 og er droppet ud af en ungdomsuddannelse. Langt de fleste elever er danske,
men hvert hold har som regel også elever med flygtningebaggrund og engelsktalende internationale elever.
Nogle elever er i gang med første eller andet sabbatår efter gymnasiet. Nogle holder orlov fra en videregående
uddannelse eller er sprunget fra. Nogle er lige blevet færdige med videregående uddannelse, og nogle har
allerede været ude på arbejdsmarkedet. På tværs af alle disse grupper er årsagerne til at tage på højskole
mange: lære nyt, pause fra det etablerede, møde nye venner, have det sjovt, få fede oplevelser, blive klogere
på sig selv og sine drømme, blive bedre til at rumme andre, kvalificere sig til uddannelse, blive bedre til at træ
e valg, træne selvværd, ruste sig til arbejdsmarkedet og meget andet.
Falder du indenfor eller udenfor kategorierne? Det betyder faktisk ikke alverden, for på Brandbjerg bekymrer
vi os ikke om kategorier. Når det gælder mennesker og ressourcer, kigger vi på helheder.
Vi er først og fremmest optaget af mødet mellem forskellige mennesker med mange forskellige kvaliteter,
og det som disse møder kan afstedkomme. Mangfoldigheden er kun interessant, hvis den mødes og derved
bliver til noget nyt…
”Fællesskab er noget vi alle higer efter inderst inde. Nogle gange kan det synes svært at finde - hvor skal man lige
lede? Jeg fandt det på Brandbjerg Højskole. Her får man lov at se andre mennesker i øjnene og i hjertet. Det er samhørighed for mig .”
Asbjørn, tidligere elev på Kompas

Drømmebogen / Hvem er vores elever

#4

Hvem er personalet
Som elev på Brandbjerg Højskole vil du opleve, at alle i personalestaben er sammen om at lave højskole. Alle
i personalegruppen vil hinanden og brænder for at lave et stykke meningsfuldt samarbejde. Vi sætter en ære
i, at du som elev lærer alle personalegrupper at kende og opdager, at alle er involveret og har noget at byde
ind med i forhold til dit højskoleophold. Det betyder, at du også i fht. personalet får berøring med en stor
mangfoldighed af fagligheder og personligheder. På Brandbjerg vil du opdage, at alle spiller en væsentlig rolle
i skabelsen af et levende fællesskab og i den konstante udvikling af skolen.
Brandbjergs personale har været igennem meget sammen, og vi er vant til både at løse udfordringer, dele
målsætninger og fejre sejre i fællesskab. Højskolelærer Mette Øyås Madsen udtaler: ”Sammenholdet i
personalestaben minder om det, man finder mellem 2 ægtefæller, der vil hinanden i med- og modgang. Vi kan
blive irriterede på hinanden indimellem, men det er aldrig skilsmissegrund. Der ligger altid en strøm af
omsorg og velvilje under det vi laver. ”
Har du tænkt over, at det er de relationer, hvor man rummer hinanden og overkommer ting sammen, der er
de mest meningsgivende? Det kommer du til at mærke her på Brandbjerg…
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Hvilke fag har jeg
Som højskoleelev hos os følger du både fag, du selv har valgt – det gælder dit hovedfag og dine valgfag - og
fag, som vi har valgt for dig, som f.eks. ”Fag på tværs” samt ”Højskoleaften”.
På Brandbjerg vælger du 1 hovedfag og 2 valgfag pr. periode, som typisk er 12 uger. I nogle perioder er der
også et ekstra valgfag, som afvikles med 1 uges intensiv undervisning. Det betyder, at du f.eks. har mulighed
for at prøve 2 forskellige hovedfag og 4-5 forskellige valgfag i løbet af et halvår. Du skal forberede dig på, at
der ofte forekommer udflugter og ekskursioner på de enkelte fag med mange fede fælles oplevelser.
I ”Fag på tværs” undervises du sammen med alle skolens øvrige elever 2 gange om ugen. Her møder du hele
elevflokken med deres forskellige udgangspunkter og interesser i fag med overskrifter som ”Min verden til
debat” og ”Projekter med mening”. Det er bl.a. her, du mærker værdien og udfordringerne ved
mangfoldigheden. Vi har lagt os i selen for, at fællesfagene skal danne præcis den perspektivering, der skal
til for at løfte det faglige indhold på dit hovedfag og dine valgfag op på et alment dannelsesniveau. Vidste du,
at den almene dannelse – som også kan kaldes livsoplysning - faktisk er de danske folkehøjskolers primære
forpligtelse? Det er bl.a. denne perspektivering, der gør, at højskoleophold bliver så vedkommende og ofte får
en enorm betydning for den enkeltes videre liv.
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Hvorfor rejse med højskolen?
Måske sidder du lige nu og overvejer, om du skal tage på højskole, eller om du skal tage ud at rejse. Vores
forslag er, at du ikke afskærer dig selv muligheden for at opleve nogen af delene, men at du tager tingene i
den mest udbyttegivende rækkefølge. Mange mennesker rejser typisk for at bryde med hverdagen, udvide
egen horisont og udvikle sig selv. Det samme kan siges om et højskoleophold. Det er en dannelsesrejse, hvor
du gennem oplevelse og indlevelse får åbnet for et væld af ressourcer. Vores erfaring er, at dit rejseudbytte
derfor bliver betydeligt højere, når du først har været på højskole. Efter et højskoleophold får du simpelthen
øje for mere, du er et sted i din egen udvikling, hvor du kan bruge dine rejseoplevelser til langt mere, og så får
du måske ovenikøbet nogle nære venner, som du har lyst til at dele rejseoplevelser med.
Under alle omstændigheder kommer du også ud at rejse under dit højskoleophold. Det er en del af Brandbjerg Højskoles kerne. At rejse med Brandbjerg er en stor oplevelse, fordi du grundet vores netværk og erfaringer kommer til at opleve ting, du aldrig ville opleve på egen hånd, og fordi du deler din rejse med en flok
mennesker, der er kommet til at betyde meget for dig. Derudover er rejsernes formål at få menneskeligt og
fagligt perspektiv på hele dit højskoleophold. Du lærer at åbne dig for den verden, vi besøger og styrker yderligere det fællesskab, du allerede indgår i. Vi forbereder os grundigt til alle rejser for at få det optimale udbytte
og stiller os selv udfordringer og opgaver undervejs. Du kan læse om de specifikke rejser på hjemmesiden.
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Hvordan forløber den første uge på Brandbjerg?
Din første uge på Brandbjerg er en åbning ind til livet som højskoleelev. Her møder du de andre elever og hele
personalestaben i store og små sammenhænge, til uformelle og hyggelige aktiviteter, hvor du hurtigt lærer
mange bedre at kende. Du mærker højskolens ånd, dens værdier og kultur. Du bliver også introduceret til dit
hovedfag og hverdagslivet på Brandbjerg. Midt på ugen bliver du præsenteret for alle valgfag, som du
derefter vælger. Vi mener nemlig, at du skal opleve lærerens lidenskab for sit fag og høre hele beskrivelsen,
før du vælger. Det kunne jo være du fik mod på at prøve noget, du ikke lige havde tænkt hjemmefra.
Du får også en detaljerig tur rundt i højskolens kroge – både ude og inde. Du prøver din første køkkenvagt og
oplever, at det også er en værdiskabende måde at deltage i fællesskabet på. Vores erfaring er, at det er vigtigt,
at vi den første uge mødes uden at være påvirkede af andet end hinandens selskab. Derfor er introugen indtil
fredagens fest alkoholfri, så vi kan lære hinanden bedre at kende i ædru tilstand.
Introugen er vigtig, men du skal også vide, at du får masser af chancer for at vise, hvem du er - og til at lære de
andre bedre at kende sidenhen. Nogle af os åbner os hurtigt og andre langsommere, men i løbet af et
højskoleophold får alle tid og plads til at blomstre i deres eget tempo.
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Hvordan forløber en almindelig uge på Brandbjerg?
Foruden dit hovedfag og dine valgfag er det obligatorisk at deltage i fællesfaget ”Fag på tværs”, i morgensamlinger, i højskoleaftener, i skolemøder, i bo-gruppemøder, i weekendmøder og i forskellige praktiske tjanser
som ugentlig rengøring og køkkenvagt hver 4. eller 5. uge. Som du kan se på skemaet, tilbyder vi derudover
”Studiekreds” og ”Aktiv torsdag”. Disse 2 aktiviteter er frivillige.
Vi er en ambitiøs højskole. Derfor har vi sørget for at lægge ”luft” ind i skemaet. For os på Brandbjerg er det
nemlig uhyre vigtigt, at vi laver højskole sammen med vores elever, og derfor skal der også være plads til alle
de udfoldelser, som vi ved, at du og dine med-elever finder på i løbet af opholdet. Erfaringen viser, at et
højskoleophold på Brandbjerg bliver meget intenst og indholdsrigt. Det er hårdt at være højskoleelev…
Flere uger i hver periode brydes det almindelige ugeskema op, når vi f.eks. laver hovedfagsuger, rejseuger
eller temauger. Introugerne og afslutningsuger følger også deres eget skema. Der findes en plan for hver
kommende periode, som du kan spørge efter.
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Hvad laver man i weekenderne?
Vi har 2 slags weekender på Brandbjerg: Tema-weekender og friweekender. Tema-weekenderne, der falder ca.
2 af i hver periode, er obligatoriske og byder på forskellige aktiviteter med både undervisning og samvær - og
også gerne en fest. Eksempler på tema-weekender er Elevstævnet i april, Jelling Musik Festival i maj,
”Naturens Dag” i september og ”Sharing Brandbjerg”- weekenden i oktober. I friweekender kan du vælge at
blive på højskolen eller tage hjem efter behov. I friweekenderne er der altid en del elever, der vælger at blive
på skolen for at tage del i den meget afslappede og uformelle måde at være sammen på.
Ofte arrangeres der frivillige aktiviteter på egen hånd eller i samarbejde med personalet – fx tilbyder vi
paraglidingkursus i maj. I friweekenderne er der god tid til at slappe af sammen og en mulighed for at hænge
mere ud med dem, man måske ikke lige har talt så meget med før. Det er her, der også er tid til at se en hel
sæson af favoritserien sammen med gode venner, cykle en tur i Grejsdalen, være dj til lørdagens fest, lave bål
og overnatte i skovens shelter eller tage i biffen og svømmehallen.
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Hvad med fest- og alkoholkultur?
På Brandbjerg elsker vi en god fest. Men vi er alle sammen forskellige og har forskellige måder at feste på.
Nogle er tilbageholdende, mens andre elsker at give den gas. Nogle drikker lidt eller slet ingen alkohol, mens
andre ser frem til en god brandert. Uanset dine præferencer, så bliver du en del af samværskulturen på
Brandbjerg, der er baseret på ligeværd og respekt. Det udmønter sig i, at vi fester med plads til hinandens
forskelligheder. Der er både mulighed for en god snak eller et slag kort i loungeområdet - og for at hænge ud
og danse røven ud af bukserne i bar- og festlokalet, mens musikken dunker ud af højtalerne.
I hverdagen må du gerne nyde en øl eller et glas vin efter aftensmaden. Vi er ambitiøse med dit højskoleophold, og derfor kræver vi også af dig, at du er frisk og klar til undervisning næste dag. Fester hører kun
weekenden til, og vi placerer fortrinsvis fester om lørdagen, så du får mest ud af din weekend og kan spare
festkrudtet sammen til denne ene
aften. Vores erfaring er, at både hverdag og fest bliver meget federe, når man kan skille dem ad. Og så er man
selvfølgelig kvinde/mand nok til at deltage i den obligatoriske oprydning dagen efter…
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Har Brandbjerg en profil?
Måske er din vej ind til højskolen relateret til interesse for et bestemt hovedfagsområde. Måske er din vej ind
til højskolen mere relateret til højskolens værdier. Uanset om du primært vælger af den ene eller den
anden årsag, så er der en række særkender her hos os, som vil præge dit højskoleophold, og som du vil opleve
bidrager væsentligt til dit udbytte af et ophold på Brandbjerg.
Brandbjerg er naturligvis stærkt præget af skolens 4 store faglige miljøer - Soundhouse, Outdoor, Eventlab
og Kompas. Men uanset hvilket fagligt miljø du er en del af, så kommer du til at arbejde med Brandbjergs 4
tværfaglige dannelsesmål. De kommer til udtryk i 4 kulturer, som vi dyrker meget på skolen: Projektkultur,
debatkultur, naturkultur og afklaringskultur. Når de 4 faglige kerner møder de 4 tværfaglige kulturer, dannes
der grobund for intens og livgivende udvikling. På de følgende sider kan du læse mere om Brandbjergs særlige
kulturer.
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Projektkultur: Vi bidrager til verden
På Brandbjerg er vi vilde med at lege - for sjov og for alvor, med det faglige og det sociale, med normer og
grænser, med det kendte og det ukendte for hele tiden at øge kreativiteten og rummeligheden, så vi kan indeholde mere og bidrage til verden.
Vi dyrker en projektkultur, hvor du får vigtig erfaring med teamudvikling, projektledelse, rollefordeling,
motivation og samarbejde på tværs af forskelligheder. Erfaringer der kommer dig til gode, uanset hvilken vej
du vælger i livet.
Vi bruger ofte teambaseret undervisning og tværfagligt samarbejde for at få mangfoldigheden i spil. Når mennesker med forskellige interesser, personligheder og ressourcer, kigger ud af deres ”comfortzone” og leger og
skaber noget sammen, gives der plads til andre perspektiver på tilværelsen og ny forståelse for både egne og
andres ressourcer. Det er grundstoffer for forandring af både mennesker og verden.
”Projekter med mening”, ”kloge hænder” og ”Sharing Brandbjerg” er helt særlige kendetegn på Brandbjergs
projektkultur. Her skaber hele skolen tværfaglige projekter centreret om bæredygtighed, kulturmøde,
frivillighed eller velgørenhed. Et godt eksempel er vores maj-projekt, hvor hele skolen arbejder på bæredygtig
udvikling for 30-40.000 deltagere på Danmarks 3. største musikfestival i Jelling.
Også i fritiden dyrkes projektkulturen, for når Brandbjergs elever mødes, opstår et væld af kreative ideer, og
ud af talenter, ressourcer og gensidig inspiration vokser store og små projekter. Vi skaber plads i skemaet og
bakker op om elevernes egne ideer – både de visionære, de forandringsskabende og de betydningsfulde
og de sjove, de skæve og de skøre.
”Man kan ikke gå på Brandbjerg uden at blive indhyllet i projekter fra morgen til aften. Sådan er livet på Brandbjerg
- ind med en masse kreative projekter og livet bliver mere meningsfyldt. At samle skrald og brugbare ting i regnvejr,
mens man støtter en god sag, skaber betydning. Vi fik en festivalbillet, og de hjemløse fik varme soveposer. ”
- Lise, tidligere elev på Eventlab
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Debatkultur: Verden har brug for dig
På Brandbjerg er det vores erklærede mål at styrke samfundsengagement og verdensdeltagelse.
Uanset fagvalg bliver det en del af dit højskoleophold! Vi blander os som skole i aktuelle debatter og i udviklingen af verden. Vi skaber rum for, at alle kommer til orde og søger at øge lyst og evne til at bidrage konstruktivt
til demokratisk dialog, oplysning og udvidelse af den almene verdensforståelse.
I fællesfaget: ”Min Verden til Debat” sikrer vi, at forskellige meninger mødes og brydes på tværs af faginteresser, personligheder og baggrunde. På Højskoleaftner og temadage er udefrakommende oplægsholdere og
debattører med til at nuancere og kvalificere. Her beskæftiger vi os med din og verdens fremtid gennem debatter, workshops og foredrag om politik, dannelse & uddannelse, bæredygtig omstilling, kulturmøder, filosofi
& etik, personlig udvikling & verdensbilleder samt køn & seksualitet.
For os er forudsætningen for en stærk debatkultur det, vi kalder ”det mangfoldige møde”. Vi går bevidst efter
stor mangfoldighed i elevflokken med det sigte at skabe nye perspektiver på verden. Det er langt sjovere
og mere horisontudvidende at debattere med folk, der ser anderledes på verden end dig selv, og du får rig
lejlighed til både at træne stemme og ører. Vi dyrker nemlig både en stærk debat- og talerkultur, der motiverer
og styrker dine evner til at udtrykke dig, og samtidig en rummelighed og en lydhørhed der udgør fundamentet
for god dialog og dannelse.
Vi mener, det er helt afgørende for den gode dialog, at ligeværdighed og respekt er pejlemærker for samtalen,
og vort mål er at bidrage til en positiv udvikling af debatkulturen i Danmark - ja og i verden.
”Debatkulturen trives virkelig på Brandbjerg - især i fællesfaget “Min verden til debat” blev holdninger og verdensbilleder (og måske et par enkelte venskaber) sat på prøve. Det var skide fedt og voldsomt irriterende at få rykket lidt
rundt på sin forudindtagethed - og rykke lidt på andres samtidig. ”
- Jakob, tidligere elev på Eventlab
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Naturkultur: Du er en del af naturen
På Brandbjerg dyrker vi nærheden til naturen. Skolen ligger i noget af Danmarks vildeste natur – den smukke
Grejsdal. På dalens sider vokser en af landets eneste urørte naturskove med stejle skrænter, klukkende
bække, gamle bøge, blomstrende enge og tætte vildnis, der kalder på naturoplevelser af mange slags.
Brandbjergpaletten indeholder bl.a. morgensamling i det fri, boldspil på plænerne, hyggestunder i herregårdsparkens solskinspletter, vandreture i den anemonefyldte forårsskov, trail-run i bakkerne, refleksion og meditation på stranden, overnatning i trækronerne og uforglemmelige stunder under stjernerne ved shelter-bålet.
Vi bruger naturen som refleksionsrum og inspirationskilde, og du kan tilvælge en lang række ude-fag. Vort
friluftslivsmiljø spænder vidt fra vandaktiviteter, MTB og klatring over adventurerace og sneaktiviteter til frilufts-ekspeditioner i ind- og udland samt jagt- og fugleture.
Vi finder det vigtigt, at du, som elev uanset fagsammensætning, udvikler dit forhold til naturen. Vi søger at
fremme en fornemmelse for naturens vigtige sammenhænge og ressourcer og for vores egen afhængighed af
den. Forholdet til naturen baner vejen for et bæredygtigt natursyn, der i vore øjne er forudsætningen for en
fremtidig sund verden.
Vores bæredygtighedsproces kalder vi: ”Sharing Brandbjerg”. Med den vil vi fremme et bæredygtigt mindset
med Brandbjerg som laboratorium. Vi arbejder hele tiden på at drive skolen mere bæredygtigt og bruge processen til læring og dannelse. Den viden vi opnår, deler vi med dig og resten af verden.
”Naturen har utrolig stor betydning for alle på Brandbjerg. Skoven med de stejle skrænter og høje træer bliver meget
hurtigt noget af det, man associerer med Brandbjerg. Når man kører op gennem den smukke Grejsdal på vej mod
Brandbjerg, giver det altid et sug i maven, fordi det giver en følelse af at være hjemme. Naturen giver ro og bliver
flittigt brugt til at reflektere over alt - lige fra hverdagen til fortiden og til, hvad der skal ske i ens videre liv. ”
Anja - tidligere elev på Outdoor
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Afklaringskultur: Hvad drømmer du om?
På skolens tag har et elevhold med store røde bogstaver skrevet: Hvad drømmer du om? Det er en god overskrift for hele dannelses- og udviklingsdimensionen. Afklaring handler om at finde ud af, hvad du selv indeholder i mødet med de andre. Det handler om at afklare og udfordre sine egne værdier gennem alt fra fællessang og dybe samtaler til glødende politiske diskussioner og etiske dilemmaer.
Det handler også om at lære at mærke sig selv og blive bevidst om egne ressourcer uden at blive selvsmagende - og om at dele følelser, tanker og drømme og derved gøre stærke øjeblikke til betydningsfulde fortællinger
i sit eget liv.
Vi er af den overbevisning, at faglig og personlig udvikling gensidigt understøtter hinanden, og vi bruger
megen tid på samtale, sparring og vejledning. Det skaber ofte nære og vigtige relationer mellem elev- og
personalegruppe, og et helt særligt og betydningsfuldt fællesskab som holder ved langt ud over højskoletiden.
Vores erfaring er, at du kommer ud efter opholdet, som meget mere end du var. Du bevæges og formes i
mødet med fællesskabet, med tankerne, med sangene, med oplevelserne og ikke mindst med indlevelsen i de
andres liv. Du finder med andre ord din egen kerne og lærer at forholde den til verdens mangfoldighed.
“Med fare for at lyde som en kliché, må jeg bare sige, at Brandbjerg gav mig følelsen af noget ægte. Der var noget ægte over menneskene og noget drømmende over fællesskabet. En følelse af, at dette umuligt kunne eksistere
udenfor Brandbjerg. Det kan sidestilles med min første Roskilde Festival med mine gamle venner. Den udefinerbare
og helt igennem behagelige følelse som også rammer en, når man bliver forelsket. Det gav mig ro og samtidig mod
på at give dét ekstra af mig selv i fællesskabet. Det opstod helt naturligt for mig, fordi jeg kunne se, at de andre også
åbnede op. Det var sgu rart, at der både var plads til, at jeg kunne tænke, før jeg talte - og tale før jeg tænkte.
Brandbjerg banede den ellers meget utydelige vej i livet for mig. ”
- Michael, tidligere elev på Soundhouse og Kompas
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Hvad kan jeg lave i fritiden?
Forestil dig at være et sted, hvor du inden for kort afstand har en række fantastiske faciliteter til rådighed
døgnets 24 timer, og så er der ovenikøbet altid nogen at lege med. Det kunne f.eks. være altid at have adgang
til at spille musik i et øvelokale fyldt med instrumenter - eller altid at have adgang til at dyrke idræt i en hal
fyldt med boldspilsgrej.
Hvis vi giver dig en liste over faciliteterne, regner vi med, at du kan tænke dig til alle de udbytterige timer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trådløst net
Mac-lydstudie
Film- og billedredigering
Tolkeanlæg
Sportshal
Stor indendørs bouldervæg (klatring)
Styrketræningsrum
Dramasal med scenelys
Shelter i skoven
Flere bålpladser
100 tdl. jagt
Bordtennis
Bordfodbold
Billard og dart
Masser af brætspil

Book en rundvisning på bh@brandbjerg.dk for selv at få syn for sagen.
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Hvor kan jeg selv præge opholdet?
Vi forventer engagement fra alle vore elever! - og jo flere sammenhænge du involverer dig i, jo mere indflydelse får du på den højskole, vi laver sammen hver dag. Der er mange muligheder for selv at præge dit og
dine med-elevers ophold. Vi er åbne over for dine tanker og forslag, og vi har også i forvejen en lang række
fora, hvor du kan folde dig ud, hvis du har lysten og energien.
Tirsdagsmorgensamlinger
Hver tirsdag varetages morgensamlingen af elever. Alle kan byde ind med noget, man har indsigt i eller
brænder for, og lærergruppen koordinerer og giver sparring på indkomne forslag. Det kommer der mange
spændende morgensamlinger ud af, om forhold, man ikke anede eksisterede eller ting, man ikke vidste,
man burde interessere sig for. Og så er det en rigtig god måde at øve sig i at tale for en forsamling på og en
god måde at lære sine kammerater at kende på. Vi har f.eks. oplevet en teaterdedikeret elev fortælle om det
absurde teater, en dyrlægestuderende har indviet os i mave- /tarmkirurgi hos dyr, og en litteratur-interesseret
har begejstret os med et oplæg om poetry slam. Der er også plads til de mere personlige fortællinger, som
f.eks. når en elev beretter om at miste en forælder.
UKPA
En elevrepræsentant fra hver bo-gruppe sidder med i Udvalget for Koordinering af Praktiske Anliggender
(UKPA). UKPA-medlemmerne mødes med Brandbjergs ledelse og 1-2 repræsentanter fra den praktiske
personalegruppe (køkken, pedelafdeling, rengøring og kontor). Det er også UKPA, der styrer skolemødet
mandag eftermiddag. UKPA’s fokus er hverdagslivet på Brandbjerg og eksempler på emner er: elevgruppens
trivsel, weekendens aktiviteter, indkøb af nyt grej og evaluering af ugen der gik.
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Hvor kan jeg selv præge opholdet?
Brandbaren
I barudvalget er du med til at bestemme udvalget i baren, og om overskuddet skal gå til velgørenhed, tjekkede
barstole eller et mere bæredygtigt køleskab. Barudvalget mødes typisk flere gange om ugen for at koordinere
indkøb, tage sig af levering, klargøre selve baren og sælge barkort - og selvfølgelig koordinering af bartendertjansen.
Buddy-ordningen
Har du lyst til at gøre en forskel for nogen på det helt nære plan, kan du blive ”buddy” for en af de andre
elever. Det vil typisk være internationale elever evt. med Flygtningebaggrund, som har brug for hjælp til sprog
og læsning af skemaet. Kulturen på Brandbjerg er, at vi alle hjælper hinanden, men for nogle af eleverne er det
vigtigt at have den slags faste aftaler, så de ikke går glip af vigtig information.
Studiekredse
I alle almindelige uger er der frivillig studiekreds mandage fra 15.30-17.30. Disse studiekredse varetages
fortrinsvis af lærerne. Har du en god ide til en studiekreds i det tidsrum, som kan være et godt alternativ til
den lærerdrevne studiekreds, er du meget velkommen til at byde ind. Du har også mulighed for at lave en
studiekreds på andre tidspunkter i fritiden. Det er en god og sjov måde at afprøve sine evner som underviser på. Eksempler på tidligere elevdrevne studiekredse er filmklub, jam-aftener, vandreture, massage og
skriveværksted.
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Hvor kan jeg selv præge opholdet?
Aktiv torsdag
Torsdag aften er der ”Aktiv torsdag” på skemaet. Der kan sagtens foregå en masse andre mindre aktiviteter
rundt omkring på skolen, men fra skolens side tilbydes fysisk aktivitet enten ude eller i hallen. Også her inviteres elever, der har lyst, ind i et udvalg, som planlægger aktiviteterne sammen med lærergruppen.
Aktiviteterne kan rumme alt fra standarddans og basketball til pilates og crossfit.
Madlavning
Køkkenet hører gerne fra dig, hvis du har lyst til at bage en fødselsdagskage til din roomie, hvis du vil forkæle
dine med-elever med søndagsbrunch, hvis du vil have indflydelse på vegetarretterne, eller hvis du vil lave en
særlig egns- eller landsret i en af de frie weekender. Er du ude i god tid, er der faktisk ikke meget, der ikke kan
lade sig gøre.
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Hvordan skal jeg bo?
Der er mange gode grunde til, at det sociale samvær fungerer så godt på Brandbjerg. En af de fysiske årsager er værelserne, der ikke er spredt rundt i forskellige bygninger, men er samlet i ét byggeri. Værelserne er
velholdte, fleksibelt indrettet og har alle eget bad, toilet, altan og Wifi. Du er velkommen til at rykke rundt på
møblerne, så det bliver så nemt som muligt for dig at slå rødder.
Halvdelen af værelserne ligger på 1. salen, den resterende halvdel i stueplan med udgang til stor plæne og
smukke grønne områder.
Drenge og piger bor hver for sig på selve værelserne, men side om side på gangene.
Langt de fleste bor på dobbeltværelse. Skolen råder også over et begrænset antal enkeltværelser, som koster
lidt ekstra. Medmindre du har væsentlige årsager til at bo på eneværelse, anbefaler vi dobbeltværelse. Det er
rart for de fleste at have en at bo sammen med.
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Hvordan ser der ud?
Herregårdsbygningen
Det første du ser, når du kører ned ad indkørslen, er den gamle, smukke herregårdsbygning. Brandbjerg
var en herregård frem til 1948, hvor man startede højskole. Reminiscenserne fra herregårdstiden er tydelige: Udenfor finder du en voldgrav, som munder ud i en majestætisk park, og indenfor finder du en kæmpe
kakkelovn, en smuk havestue og et køkken fra en svunden tid. Herregårdsbygningen huser, foruden en række
undervisningslokaler, også 3 af i alt 6 tjenesteboliger til en del af skolens personale.
Skolebygningen
I den lyse skolefløj finder du værelser, spisesal, køkken, klasselokaler og foredragssal. Det er her, du kan
nappe et spil bordfodbold og bordtennis, se en film på det store lærred i foredragssalen, råhygge lidt i
Atriumgårdens amfiteater eller i Pejsestuen foran åben ild. Bygningen er opført af de verdensberømte danske
arkitekter Friis og Moltke og har sin helt egen 70’er stil med farvet glas, stærke farver på døre og vinduer og rå
beton.
Sportshallen
Overfor skolefløjen finder du sportshallen. Her er plads og grej til fodbold, håndbold, hockey, basket, volley og
badminton. I baglokalet finder du også et styrketræningsrum med motionscykler, diverse styrketræningsgrej
og boksebold.
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Hvordan ser der ud?
Klatrevæggen
I et stort rum for sig finder du en stor klatrevæg med mange forskellige sværhedsgrader. Her kan du dyrke
klatredisciplinen ”bouldering”, som er klatring i max 4,5 meters højde med tykke madrasser som faldunderlag.
Vi har låne-sko til rådighed, så du skal blot medbringe løstsiddende tøj. Vores elever klatrer gratis, mens folk
ude fra klatrer gennem Brandbjerg Klatreklub på udvalgte tidspunkter.
Musikhuset
Har du lyst til at spille musik, finder du et par fede musiklokaler lige midt i Brandbjergs bygningsmasse. Her
har du mulighed for at låne instrumenter eller opbevare dit eget musikgrej. Brandbjergs lydstudie finder du
tæt ved. Det er bygget af en af vore egne musiklærere og har al den personlighed man kunne ønske.
Værkstedsbygningen
Her finder du stamlokaler for 3 af skolens hovedfag: Eventlab (i daglig tale kaldet Raketfabrikken), Kompas og
Outdoor. Raketfabrikken er et kreativt kaos af farver, former og skøre påfund. Her finder du en kano-sofa, et
traktordæk, en hængekøje, en sansegynge og mange inspirerende kroge, der skaber rum for kreativitet og
virkelyst. I Kompas er det en ganske anden sag. Det lyse og smukke atelier med futonmåtter, giver plads til
vigtige samtaler, yoga og meditation uden forstyrrende elementer. Outdoor er i sagens natur mest ude, men
bruger deres lokale til planlægning af ekspeditioner og klargøring af grej. I Værkstedsbygningen finder du også
både Dramasalen og Kunstrummet.
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Hvad lever jeg af på Brandbjerg?
På Brandbjerg går vi meget op i, hvad vi putter i munden.
Det betyder noget for os, at maden er lavet af friske økologiske råvarer, at smagen, farverne og anretningen
udfordrer vores sanser, og at vi er kreative med at få alle råvarer brugt, så vi sammen passer på verdens ressourcer.
Køkkenet på Brandbjerg er helt specielt. Et hyggeligt samlingssted, hvor alle føler sig velkomne. Det består af
et fantastisk team af madentusiaster, der har hver deres speciale og sammen formår at løfte gastronomien,
humøret, sundheden og bæredygtigheden for dem, der opholder sig på Brandbjerg.
Det sker i køkkenet
Køkkenet på Brandbjerg Højskole er hele tiden under udvikling, og der tænkes bæredygtighed på alle fronter.
Det betyder også, at der er blevet indledt nye samarbejder med spændende leverandører af blandt andet
fritgående krondyr fra Rørbæk Hovedgård, lokale økogrise og æg.
Mad med mening
Udover at levere mad af høj kvalitet er køkkenet også inddraget i undervisningen, hvor det inspirerende
personale giver deres viden videre til eleverne. I dagligdagen hjælper Brandbjergs elever til i køkkenet, så alle
får en tilknytning hertil og en god oplevelse af, at der også er brug for dig, når vi skaber fællesskab sammen.
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Hvad lever jeg af på Brandbjerg?
Økologisk bronzemærke
Den økologiske tanke har været nærværende på Brandbjerg i mange år. I 2014 har det resulteret i, at vi har
modtaget det ”Det Økologiske Spisemærke” (bronze), hvilket betyder at 30-60 % af maden på Brandbjerg er
økologisk. Vi er stolte over at være en del af en økologisk bevægelse henimod en bæredygtig fødevareproduktion og samtidig lave mad til vores elever og kursister af de sundeste råvarer.
Rummelighed
Brandbjergs køkken er kendt for sin rummelighed med plads til at opfylde særlige behov, hvad enten de bunder i principielle, medicinske eller religiøse årsager. Der serveres, som en naturlig del af menuen, vegetariske
retter ved alle måltider.
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Hvem formede Brandbjerg?
De kendte danske arkitekter Friis og Moltke har tegnet den modernistiske skolefløj med de karakteristiske
rene linjer, høj funktionalitet og masser af lysindfald.
Når man står i indkørslen og kigger ned mod Herregården, er der slående arkitektonisk sammenhæng mellem
denne skoleføj, den oprindelige herregårdsbygning, den smukke gamle staldbygning og det nyere musikhus.
Kommer du fra Brandbjergvej, vil du opleve, at skolefløjen falder ubesværet ind i de østvendte bakker med
Sportshallen på sin side, og at de herrer Friis og Moltke i den grad har været bevidste om at tegne til omgivelserne og de eksisterende bygninger.
Maler, grafiker og skulptør Ole Swalbe er repræsenteret på de fleste danske kunstmuseer. Han har også stået
for udsmykningen i den modernistiske skolefløj med smukke betonmoduler og farvesætninger. Store dele af
skolefløjen er i øvrigt også udsmykket med originale malerier af den lokale og nu afdøde Knud Nielsen, som
bekendte sig til abstrakt ekspressionisme med rødder i COBRA-gruppen.
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Vores bud på en typisk onsdag på Brandbjerg
7.15-7.45: Tidlig morgen
Vågner i mit østvendte dobbeltværelse med kig til bølgende bakker. Trisser ud på eget badeværelse og ordner
det fornødne. Vækker min roomie på vej op til morgenmad. Ude på gangen møder jeg min søde nabo, som
har løbet morgentur i skolens smukke naturskov.
7.45-8.25: morgenmad
Lyset strømmer ind gennem de store vinduespartier i spisesalen. Flere kendte ansigter under morgenhår er i
gang med at spise morgenmad. Valget på buffeten er svært; i dag er der også hjemmelavet Nutella. Føles godt
at kunne sidde og spise lidt i egne tanker. Tankevækkende så hurtigt man føler sig hjemme sammen med folk,
man ikke har kendt så længe.
8.30-9.00: morgensamling
Indfinder mig til dagens morgensamling, som gerne starter med en sang eller to. Er allerede kommet til at
holde af at synge med de andre. Allan-pedel fortæller om sin vej til Brandbjerg og gør det både med humor
og indlevelse. Ham der Grundtvig talte om det levende ord. Det giver ret meget mening lige her. Det sætter
tanker i gang.
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Vores bud på en typisk onsdag på Brandbjerg
9.15-12.15: valgfag
Har valgfag sammen med 16 andre elever og vores engagerede lærer Marianne. Vi arbejder videre på noget
fra sidste uge, men midt i det hele opstår der en snak, som tager os i en uventet retning. Der er så god energi
i den snak, at resten af lektionen går med at udforske det nye. Snakker med et par af de andre om, at det er
befriende ikke at være bundet af pensum og eksaminer.
12.15-12.45: frokost
Så er der frokost! Starter ved håndsprit-automaten, inden hænderne ryger hen over de lækre fade. Finder et
bord sammen med 7 andre. Det gør ikke så meget hvor, for alle elever og ansatte på Brandbjerg kan finde ud
af at snakke sammen. Der er altid noget interessant, der skal vendes. 12.23 er der meddelelser. ”Husk at fjerne
fodtøj fra værelsesgangen, inden gulvvaskemaskinen kommer forbi” og ”basket i hallen kl. 16.30 - alle kan
være med” er nogle af de beskeder, der dukker op. Rydder op efter mig selv, inden jeg forlader spisesalen. Det
er god højskolestil.
12.45-13.30: siesta
Min roomie har køkkenvagt med sin bo-gruppe. Næste uge er det min tur. Lige nu kan jeg hygge med nogle af
de andre i Pejsestuen. Basel fra Syrien og Camilla fra Struer tæver Olivia fra Kbh. K og Patrick fra Falster i bordfodbold. En femte napper en lur i en blød sofa. Selv falder jeg i snak med Gudmundur fra Island om tørfisk og
skumfiduser. Solen bryder lidt efter frem, og folk trækker ud i Atriumgården med tæpper og puder.
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Vores bud på en typisk onsdag på Brandbjerg
13.30-16.15: hovedfag
Jeg har hovedfag. Min lærer, Gro, spørger til dagsformen, inden vi skal lægge sidste hånd på en vigtig ekskursion. En af de andre elever fra gruppen hænger lidt med hovedet. Et familiemedlem er blevet indlagt, så energien er lav. Jeg melder mig på banen og tager over på nogle af hendes opgaver. Det er fedt at kunne hjælpe,
når det er vigtigt, og snart er vi i fuld gang med at planlægge de sidste detaljer. Ambitionerne er høje, men det
er okay, for der er tryg opbakning fra Gro og resten af holdet.
16.15-18.15: fritid
Er småtræt oven på en intens dag og vælger at høre lidt musik på værelset. Efter en halv time banker 2 af de
andre elever på døren: ”Vil du med ud at gå en tur? ” Sammen runder vi højskolens smukke park, den bjergtagende naturskov og markerne omkring Brandbjergvej. Det eneste, der udfordrer idyllen, er en pludselig fæl
lugt af gylle. Man er vel på landet…
18.15-18.45: aftensmad
Endnu et mættende og velsmagende aftensmåltid. Det er fedt, at maden bare står på bordet hver eneste dag.
Så kan man koncentrere sig om meget andet. Et par af de andre ved bordet snakker om at se film bagefter. Nogen er med på den, andre trænger til at gå tidligt i seng. Overvejer selv noget helt tredje. Pludselig får
en ved nabobordet grineflip. Der går noget tid, inden vi andre fatter, hvad det handler om. Tid til beskeder.
Vagtlærer Rasmus tilbyder at lave studiekreds på klatrevæggen. Det er svært at vælge.
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Vores bud på en typisk onsdag på Brandbjerg
18.45-19.30: fritid
Hopper i bad, nåede det ikke i morges. Overvejer om jeg er for træt til at klatre. Smider mig kort på sengen.
Min roomie kommer ind. Hænger med skuffen. Noget med kæresten. Vi ender på klatrevæggen for at komme
på andre tanker.
19.30-22.00: aftenaktivitet
Første gang på klatrevæggen. Vi starter med fælles opvarmning til musik. Vagtlærer Rasmus har slæbt sin
pladespiller og en stak vinyler med. ”Skoene skal klemme lidt”, siger han, da jeg brokker mig. Vi er heldigvis
nogle stykker, som både har højdeskræk og er nybegyndere. På et tidspunkt glider min hånd på grebet, men
den tykke madras tager faldet. Op igen. Og igen. Jeg sveder tran. Det er ok sjovt. Kunne godt finde på at dukke
op igen næste gang.
22.00-23.30: på vej i seng
For træt til bad. Hyggesnakker med roomie, som for en stund har glemt problemerne med kæresten. Vi
snakker lidt om i morgen. Er begge trætte. Sover før jeg rammer puden.
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Emilie var hurtig til at hoppe i et par
vaders, da voldgraven foran Herregårdsbygningen skulle renses for alger i
forbindelse med Sharing Brandbjerg
weekenden først i oktober. Vi spurgte
hende, hvordan hun oplever den
naturkultur, vi omtaler på s. 25:
”Naturen og Grejsdalen er en stor del af det
jeg forbinder med Brandbjerg.
Undervisningen leder os tit ud i den smukke
natur, den anemonedækkede skovbund
og den rindende bæk, og lige så tit tages
naturen med ind i undervisningen, hvor
vi spekulerer over hvordan vi kan fremme
bæredygtighed, økologi og naturpleje. Jeg
har oplevet dette tætte forhold til naturen
give en ro, fordybelse og inspiration, som
kan være svær at finde i København hvor
jeg ellers bor.”

Sharing Brandbjerg Weekend
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Lærke er fanget med chilenske Josefa
ved sin side under en torsdagsmorgensamling, hvor vi dyrker fællessangen. Vi
spurgte Lærke om, hvordan hun oplever
den debatkultur, der beskrives på s. 24
og bl.a. er indeholdt i fællesfaget Fag på
tværs:
”Fag på tværs er en mulighed for hele
skolen - på tværs af hovedfagene - til at
samles og kigge ud af boblen. Faget kræver
at vi tager stilling til verden omkring os, og
det er spændende at have internationale
elever med i diskussionerne. Jeg var særlig
begejstret for forløbet om køn, krop og
seksualitet. Det åbnede op for nogle diskussioner, jeg normalt ikke ville have med mine
venner.”

Morgensamling - fællessang
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Malene og Jakob på Malenes el-scooter til
Sharing Brandbjerg Weekend. Vi spurgte
Malene om, hvordan hun oplever, at
bæredygtighed integreres på Brandbjerg:
”Brandbjergs fokus på bæredygtighed er
med til at skabe ligeværd og balance. Dagligdagen er gennemsyret af en grøn omstilling,
men ikke mindst er der fokus på menneskelige kvaliteter. Der investeres i økologi, men
endnu mere i det enkelte menneske. Man
føler sig værdsat som den man er, men også
som en del af et bæredygtigt fællesskab. Det
er alt sammen med til at skabe de bedste
forudsætninger for at tage del i en bæredygtig omstilling.”

Sharing Brandbjerg Weekend
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Egyptiske Ahmed er fanget sammen med
danske Mille og Mikkel under en jamsession i Musikhuset. Her er hvad Ahmed
svarede, da vi spurgte ham om, hvordan
han oplever mødet mellem de mange
forskellige mennesker på Brandbjerg:
”I believe that as human beings we are the
same. We are different but the same. There
is something that connects people beyond
ethnicities. My experience at Brandbjerg
reinforced this belief. What connected all
of us students, teachers and the rest of the
staff was the feeling of belonging. For sure,
each individual had a unique experience,
but what we all had in common was the
feeling of being home.”

Jam-session i Musikhuset
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Simon, Laura og Mark udfordrer hinanden i smidighed i Kompas’ atelier i
en pause i hovedfagsundervisningen. Vi
spurgte Simon om, hvordan han fik indflydelse på sit højskoleophold:
”Det der gjorde mit højskoleophold til en
succes var, at jeg tog ansvar for at udfordre mig selv, som en del af fællesskabet.
Både ved at deltage i arrangementer,
der ikke altid lå inde for min egen comfort-zone, men også ved at opfordre
andre til det samme. Chancen for at få en
succesoplevelse er altid større, hvis man
tager udfordringer med et smil, og det
gjorde jeg.”

Pause i Kompas-undervisningen
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Amanda i sort er midt i et selvopfundet spil sammen med en gruppe andre
elever. Når vi leger, tumler og brydes,
styrker vi nemlig også samhørigheden. Vi
spurgte Amanda, hvad der står stærkest i
hendes højskoleophold:
”Jeg tror, at alle de anderledes mennesker, som jeg har mødt her og er blevet
tætte med, har fået mig til at tænke over,
hvem jeg er. Jeg kan mærke, hvor
sundt det har været for mig at være så
tæt på folk, som kommer fra andre steder, baggrunde og med andre holdninger
og livssyn end mig. Det har bekræftet mig
i, at jeg er mig. Der er så kæmpe stor en
styrke i at turde være sig selv. Jo mere
man giver af sig selv og sit indre, jo mere
får man af andre og deres indre.

Leg i parken
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