Rødding
Højskole

Danmarks første højskole

Velkommen!
Med Rødding Højskole som rammen for dit liv de næste
måneder får du en enestående mulighed for en oplevelse,
du aldrig vil glemme.
Vi er et hold af engagerede lærere, der selv har valgt højskolelivet,
fordi vi brænder for det og vores fag og gerne vil videreformidle
vores viden og hjælpe dig på vej til at finde ud af, hvad det er,
du brænder for.
Rødding Højskole er en almen højskole, hvor du vil møde unge
mennesker med vidt forskellige interesser. Vores alsidige fagudbud
gør, at du har mulighed for at gå i dybden eller i bredden inden for
vores seks hovedfag i design, politik, musik, tekstil, litteratur
eller journalistik.
Tag på Rødding Højskole, og skriv dig direkte ind i historien.
Det første elevhold indridsede deres navne i højskolens gamle
standerur i 1844. Nu er det din tur til at sætte dit præg på
Rødding Højskole!
Vi glæder os til at møde dig!

Rødding Højskole er
Danmarks første højskole
Du kommer til at bo i smukke, gamle bygninger, der emmer
af historie, men vi har også topmoderne undervisningslokaler
skabt af nogle af Danmarks bedste arkitekter. Her finder du
også den særlige højskoleånd, der knytter elever sammen i
stærke fællesskaber.
Vi ønsker:
1: At give dig mulighed for at indgå i et forpligtende fællesskab
med andre unge mennesker fra alle egne af Danmark på tværs af
holdninger og værdier, fremtidsdrømme og interesser, og at du får
udvidet din horisont i mødet med andre.
2: At tilbyde dig et alsidigt fagudbud med dedikeret og vedkommende undervisning. Hos os skal du turde give noget af dig selv.
Vi vil til gengæld udfordre dine intellektuelle og kreative evner
og hjælpe dig med afklaring af studievalg.
3: At gøre dig klogere på dansk kultur og historie og give dig et
internationalt udsyn.
4: At Rødding Højskole er dit hjem, mens du er her. Alle elever
bor på skolen, og lærerne bor på eller ved højskolen. Det giver
det størst mulige nærvær og engagement.
5: At gøre dig klogere på livet. Vi har ikke noget patentsvar på,
hvordan livet skal leves; men på højskolen er der plads til denne
diskussion i fagene, over middagsbordet, på en gåtur langs
Vadehavet eller ved baren til festerne.

Et unikt læringsrum
På Rødding Højskole fik vi i 2013 en helt ny undervisningsbygning. Det er skolens gamle stald- og ladebygning, som
er blevet bygget om til nye inspirerende undervisningslokaler.
Gammel sjæl er bevaret
Bygningens omdrejningspunkt er et stort fællesrum med caféområde og pejs, og herfra spreder de forskellige undervisningslokaler sig via snørklede trapper og gangsystemer mellem kornsiloerne.
Undervisningsbygningen - Vestfløjen som vi kalder den - giver dig
rig mulighed for at lade dig inspirere af det, som de andre elever
arbejder med. Måske ender det i en diskussion om god formidling
mellem design- og journalisteleverne, eller måske bliver det til en
politisk rap skrevet af musik- og politikholdet.
Bygningen indbyder til at blive brugt døgnet rundt i alle mulige
former for sociale sammenhænge: Om eftermiddagen efter undervisningen kan man opleve keramiks eller fotos fernisering, på
hverdagsaftener rykker vi tæt sammen til litteraturoplæsninger
eller fælles godnathistorier, og til cafeaftener i weekenden, hvor
taget nærmest letter, når musikholdet giver koncert.
Vi har løbende istandsat flere af skolens gamle bygninger, så de
fremstår smukke og stemningsfulde, f.eks. den gamle kørelade,
der nu er teater- og multisal til store oplevelser. Derudover er vi
stolte over vores nyrenoverede værkstedsbygning Solgården.
Med sine åbne og lyse lokaler danner den de ideelle rammer
for blandt andet tekstil- og væveundervisning.

Lokalerne
Design
Design har fået flotte, lyse lokaler med masser af luft.
Designloftet består af to tegnesale, et fleksrum med
skærebord, hvor der også undervises i computerprogrammer samt en hems til idéudvikling.
Rummet er indrettet til at understøtte undervisning
med et legende udgangspunkt.

Journalistik
Her kan du mærke suset fra Mellemøsten, når flagene
fra Israel og Palæstina, vandpiberne og den store
15-mands sofa sætter stemningen for undervisningen
under den gamle lades loftsspær. Fra Journalistik er der
adgang til mødeøerne på toppen af kornsiloerne, hvor
man kan lave gruppearbejde eller hygge sig med de
andre elever.

Litteratur
Her indbydes til fordybelse og til filosofiske diskussioner.
Vi læser i det bløde hjørne og mødes om langbordet og
taler os ind på de gode tekster. I ro, blandt alverdens
bøger og med kaffe på kanden, stilles de vigtige spørgsmål om verden, skønhed og liv. Litteratur har hjemme i
Flors Hus, hvor højskolen blev grundlagt i 1844, så vi er i
rammer med sjæl og historie.

Politik
I Politik er der ingen tvivl om, hvor studieturen går hen.
Elvis kigger dig nemlig over skulderen, når du går til
undervisning. Selve lokalet er indrettet med loungestole
i en rundkreds, som lægger op til diskussion i timerne.
Og så gør det jo heller ikke noget, at de er bløde, så man
sidder godt, når man skal tænke, vel?

Musik
I den nye bygning er der tre musiklokaler, som er
indrettet og designet specielt til musikundervisningen.
Der er et studie og to indspilningsrum, så du virkelig kan
folde dig ud bag instrumenterne. Vi har fået helt nyt
udstyr til lokalerne, som du kan bruge, når du skal indspille din musik. Og så er der i øvrigt blevet en fantastisk
akustik i det lokale, hvor bandet øver.
Tekstil
Vi holder til i vores lækre tekstilhus Solgården, med alt
hvad man kan drømme om: en veludstyret vævesal, et
selvstændigt farvekøkken, et velfungerende syværksted
samt et rummeligt tekstiltryk- og filteværksted. Udover
selvfølgelig et godt garn- og stoflager samt et velassorteret tekstilt bibliotek. Værkstedet er åbent døgnet
rundt, og der er altid kaffe på kanden.

Højskoleliv
- kort fortalt
Indrøm det bare: Du er lidt spændt på, hvordan det er.
Hvordan ser værelserne ud? Hvem skal jeg bo sammen med?
Får jeg mit livs bedste venner?
Tjah, vi kan jo ikke love noget, men vi har i hvert fald forsøgt
at skabe de bedste rammer for dit højskoleophold. Og så er højskolen et sted, hvor du lærer af lyst og ikke af pligt. Her er intet
pensum og ingen eksamener, og derfor er du sammen med dine
lærere med til at skabe dagligdagen – både i og uden for undervisningen. Det skaber et nærvær og et engagement, der er unikt
for højskolen, og giver dig selv udfoldelsesmuligheder, du ikke
finder andre steder.
Vi vil udfordre dig, vække din undren og åbne dine øjne for
sider af livet, du måske ikke har skænket en tanke før. Hvorfor
er mælkekartoner f.eks. firkantede, og hvad er forskellen på
frihedskamp og terrorisme? Hvorfor bliver nogle skræmte, mens
andre griner af klovne, og findes der egentlig nogle grænser
for, hvad man kan tillade sig at skrive i en roman? Alt dette og
meget mere vil vi sætte på spidsen i de måneder, du er på
Rødding Højskole.

Værelserne
på Rødding
Højskole

Et glimt af
		 hverdagen

Dagligdagen
En vigtig del af højskolelivet er, at du bor sammen med de andre
elever. Du vil lære, at det kræver hensyn og tålmodighed, men
også at det betales tifold tilbage i de lange nætter med kaffe og
alt for lidt søvn. Her vil du komme tættere på andre, end du
nogensinde har oplevet det før.
Det betyder også, at man ikke kan skjule sig, men er en del af
fællesskabet. Du er med andre ord på, forstået sådan at du
næsten altid kan finde en at snakke eller hænge ud sammen
med, men selvfølgelig er der også plads til at være dig selv
- bare engang imellem.
På højskolen vil du møde mange forskellige mennesker og
holdninger og en konstant dialog om stort og småt. Selvfølgelig
er det interessant at diskutere islam eller kunstens mening, men
nogle gange flytter vi os lige så meget i en diskussion om, hvem
der roder i fællesstuen, eller hvem der har snuppet vasketøjet.

På Rødding Højskole
vælger du mellem
6 hovedfag

Design & Innovation

Journalistik & Mellemøsten

Er du kreativ, nytænkende og fuld af gode
ideer, som du brænder for at omsætte til
virkelighed? Så er Design & Innovation faget,
hvor du kan udfolde dig. Vi arbejder bredt
inden for forskellige designgenrer som f.eks.
produkt- og møbeldesign, grafisk design,
mode og arkitektur. Du behøver hverken
kende til designhistorie eller være verdensmester i Photoshop - blot du er nysgerrig.
Så hvad enten du gerne vil være produktdesigner, kunsthåndværker eller noget helt
tredje, er Design & Innovation starten på
drømmen.

Er du interesseret i mennesker og verden
omkring dig? Holder du af gode historier
og har selv lyst til at fortælle dem på skrift,
gennem video og podkasts? Så er journalistik
garanteret noget for dig. I dette fag går vi i
dybden med det journalistiske håndværk,
og du lærer at skrive reportager, portrætter,
klummer, amneldelser og nyhedsartikler.
Senere kobles faget med temaerne islam,
integration og Mellemøsten. På baggrund af
studieturen til Israel/Palæstina udgiver vi et
magasin, hvor vi bringer de artikler, vi har
skrevet dernede fra.

Litteratur & Horisont

Politisk perspektiv & USA

Vil du have en bredere forståelse for litteratur og sprog? Vil du fordybe dig og opleve
andre verdenssyn, end dem du kendte i
forvejen? Så er du på rette vej med Litteratur
& Horisont. I faget tager vi både fat i litteraturhistoriens store værker, den stærkeste
nye danske litteratur og et udvalg af Mexicos
vildtvoksende sprogkunst, som vi læser
inden studieturen til Mexico City. Hvad enten
du ønsker at gå en humanistisk vej, arbejde
med litteratur, kunst eller sprog eller blot
vil have udvidet din kulturforståelse og din
horisont, så er det her, vi læser os klogere i
fællesskab og lader den gode samtale folde
teksterne ud.

Er du engageret i samfundet, glad for
diskussioner, interesseret i dansk og international politik og måske i at studere et
samfundsfagligt emne – og er du vild efter
at udforske USA, hvortil vi tager på studietur? Så er Politisk perspektiv & USA lige noget
for dig! Vi tager de langsigtede briller på og
ser på samfundet af i morgen: Hvor er vi
egentligt på vej hen? Hvorfor ser vores samfund ud, som det gør, og hvordan kommer
den internationale verdensorden til at se ud
i fremtiden?

Hovedfag

Musik & Performance

Tekstil & Håndværk

Vil du synge, spille eller begge dele? Vil du
gå i dybden med dit instrument eller vil
du jamme og spille sammen med et band?
Eller vil du i virkeligheden lidt af hvert?
På Musik & Performance kan du udvikle
dig som musiker, men i den grad også som
bandmedlem. Vi skal arbejde med fortolkning af kendte sange, med sangskrivning
og komposition - og vi skal optræde og indspille. Vi skal møde musikkultur og kærlighed, særligt når vi tager til koncerter,
sambafester og jamsessions på gader og
strande i Brasilien på vores studietur.

I dette fag bliver du præsenteret for forskellige arbejdsmetoder indenfor vævning, filt,
broderi, tekstiltryk, farvning og beklædningssyning. Hvert forløb strækker sig over
ca. 3 uger, hvor man både bliver sat grundigt ind i de forskellige arbejdsmetoder og
skaber selvstændige produkter. Derudover
vil du blive introduceret til materiale- og
farvelære. Vi skal spinde og farve vores eget
garn, og vi skal nørde med fibre, stof og garn
og udfordre os selv og materialet. Endelig
tager vi på studietur til Sydafrika, hvor vi vil
opleve en enestående kultur og møde nogle
mennesker, der tænker og arbejder radikalt
anderledes, end vi gør.

Sidefag
Hvert hovedfag kombineres med en række sidefag, der er tænkt
som supplement til hovedfagene.
Det betyder, at der er fag, som er oplagte at vælge, hvis du ønsker at gå
mere i dybden indenfor et bestemt fagområde, men du kan også vælge
sidefag af ren interesse, uden at det knytter sig til hovedfaget. Uanset
hvad du vælger, vil du møde engagerede og fagligt velfunderede lærere.

Eksempler på sidefag:
Grafisk design
Jura med hættetrøje
De glemte krige
Keramisk formgivning
Vævning
Band
Sang- og stemmetræning
Skriveværksted
Verdensmusik & Percussion
Boldspil
Tegning & Croquis
Filmhistorie
Grammatik for nørder
Europærisk historie

Sy for livet!
Politiske fyrtårne
Musikteori & Brugsklaver
Foto
Mørkekammeret
Garn og glødende pinde
Selvforsyning for begyndere
International politik
Krop & Dansekultur
Sangskrivning
Den gode lærer
Livsanskuelse
Do it yourself!

Mange af vores sidefag har vi næsten hvert år, andre kommer og går,
fordi nye lærere og nye interesser lægger vejen forbi.

Tjek altid vores hjemmeside for aktuelle fag,
hvor du kan læse om alle hoved- og sidefagene.

Studieture
Til Europa, USA, Brasilien, Israel /Palæstina,
Sydafrika   og Mexico
Hvert forår og efterår tager hele højskolen på studietur til
en af Europas hovedstæder, storbyer eller et helt tredje sted.
Vi har tidligere været i London, Barcelona, Amsterdam,
Skotland, Stockholm, Paris, Prag, og senest gik turen til Baltikum.
Med den fælles studietur bryder vi hverdagens rytmer og blander
os på tværs af hovedfagene. Glæd dig til en uge hvor vi udvider
din horisont og give dig muligheden for at møde spændende
mennesker, du ellers ikke ville have mødt og opsøge steder, du
aldrig havde drømt om at bevæge dig hen.
Derudover tager:
- Politisk perspektiv & USA på roadtrip til de amerikanske sydstater
- Design & Innovation til Cape Town i Sydafrika
- Journalistik & Mellemøsten til Israel/Palæstina
- Musik & Performance til Salvador i Brasilien
- Litteratur & Horisont til Mexico City i Mexico
- Tekstil & Håndværk til Cape Town i Sydafrika
Fælles for hovedfagsturene er, at vi lægger vægt på det høje faglige
niveau, og at de fungerer som en integreret del af undervisningen.
Hver tur har et skræddersyet program, og vi gør flittigt brug af vores
store og unikke netværker i de enkelte lande og nyder godt af at have
opbygget et omfattende kendskab til de enkelte steder og kulturer.

Hvad Rødding Højskole
også er...
I løbet af året får vi besøg af en lang række spændende mennesker,
som udvider vores horisont. Det kan være politikere, ministre og
debattører; eller arkitekter, designere og entreprenører; eller forfattere, musikere, journalister, tv-værter, skuespillere, jægersoldater,
forskere og alle mulige andre. Vi samarbejder med nyhedsmagasinet
RÆSON om konferencer, og hvert år afholder vi et litteraturstævne for
ny dansk litteratur samt kultur- og musikfestivalen Fuldt Flor. I alt
har vi over 150 arrangementer i løbet af et år, så der er nok at tage fat
på.
Vi tager desuden ud af huset, både fælles og i de forskellige fag. For
eksempel tager journalisterne til Gellerupparken, politikerne møder
en svinebonde, tekstil tager på udstilling, litteratur gæster forlaget
Gladiator, design besøger forskellige studier og musikerne har en dag
i et professionelt studie - og fælles tager vi til Vadehavet, Sydslesvig,
København, ser Sort Sol og meget, meget mere.

Maden
på Rødding
Højskole
Vi er stolte af vores køkken!
I højskolens køkken arbejder en flok glade og dedikerede
ansatte, som brænder for at lave spændende og varieret
mad – sundt, grønt og så vidt muligt økologisk.
“Vi stræber efter at fange højskolens sjæl i maden. Vi er et køkken,
hvor tradition og fornyelse mødes ved at tage det bedste fra fortiden
og tilpasse det nutiden – den verden, vi omgiver os med – i et ærligt
og ægte udtryk. Og så kan vi simpelthen ikke få nok af frisk frugt,
grøntsager og krydderurter. Det gør hele forskellen på et måltid, for
det løfter og understøtter måltidets bestanddele. Måltidet skal knase,
dufte og pirre vores smagsløg. Det skal give os lysten til at vende
tilbage til det næste måltid for igen at blive begejstret og overrasket.”
- Henrik Boysen, kok på Rødding Højskole

Du bliver en del
af et netværk
Uden at overdrive kan vi påstå, at Rødding Højskole har
ét af Danmarks stærkeste netværk af tidligere elever.
En meget aktiv elevforening sørger - sammen med højskolen
- for at vedligeholde og udbygge det fantastiske fællesskab,
som eleverne forlader højskolen med. Ude i virkeligheden afholdes der velbesøgte Rød Bar en gang om måneden i de store
studiebyer, der er netværk for boligsøgende Rødder og vores
elever får jobs, venner, hjælp i fbm. studiet og tusind andre
ting af hinanden.
Hjemme på højskolen arrangerer vi flere gange om året
kæmpestore events som Vejledningsweekend og Julefrokost
med hundredevis af gamle elever, ligesom vi har et sommerkursus, Rødding Revival, for tidligere elever. Vi tager en stor
flok gamle elever med til Folkemødet på Bornholm, vi inviterer
ofte til debatarrangementer og politiske møder og får tit hjælp
på vores studieture og sommerkurser af tidligere elever.
Nogle siger, at Rødding Højskole først for alvor starter,
når opholdet er slut. Og det er store ord.

Et højskoleophold for livet

Introuge

1. periode

Fællesstudietur

fordybelsesuge

Temauge

Outrouge

2. periode

Gammel elev!

Om at
være gl.
elev

Rødding A-Å
A
Absolut ro på gangene: Findes ikke.
Se sengetid.
Ad: Man må ikke sige adder til andres
madder. Heller ikke når det er vegetardag.
Se mad.
Aftenfag: De fleste hverdagsaftener er der
mulighed for at deltage i et fag som f.eks.
Kor, Teatersport eller Fodbold. Det veksler fra
sæson til sæson og det er ganske frivilligt.
Aftenkaffe: Hver aften kl. 21 (eller
umiddelbart efter aftenens program) serveres
der aftenkaffe (sommetider med kage).
Alkohol: Lad der endelig være fest - på de
rette tidspunkter, forstås. Fredag er det ok at
drikke en øl eller dele en flaske vin til maden
og derefter hygge sig med nogle flere - og
lørdag kan man give den gas, som man
lyster! De øvrige dage må der ikke drikkes
alkohol. Se grundlæggende regler.
Ambassadørkorps: En skiftende flok
gamle elever, der med enormt engagement
hjælper os med alt muligt, f.eks.
Vejledningsweekend og Julefrokost eller
praktiske gøremål. De er alt for seje og du
kan også komme med!
Anja: Den ene halvdel af skolens
forstanderpar, Anja Rykind-Eriksen.
Se også hotspot og Mads.
Ansvar: Det er vores ansvar, at du får
kompetent og spændende undervisning,
at du får sund mad og at du får rammerne
for social udfoldelse. Det er dit ansvar
at fylde disse rammer ud og respektere
dine kammerater. Vi forventer, at du som
et voksent menneske tager dette ansvar
alvorligt. Se også frivillighed, fællesskab og
Grundtvig.

Auditorium: Ved Vestfløjens indvielse fik vi
det auditorium, vi havde ønsket os. Vi bruger
det til fremvisninger, film, udstillinger osv.
- og eleverne bruger det til at se fodbold.
Mindre flatterende kaldes det også for
tønden.
Avishjørne: Ved siden af Wegenerstuen i
Hovedbygningen findes skolens aviser. Det
er også her, post til eleverne bliver lagt i en
kurv.

B
Baren: I kælderen under Lille Fløj finder du
skolens bar. Den første bar blev indrettet
og dekoreret af det første elevhold - indtil
den blev ædt op af skimmelsvamp og blev
totalt fornyet til Danmarks vel nok sejeste
højskolebar. Baren – eller caféen er åben lørdag aften. Se også hotspot,
Mads og Anja.
Barudvalget: Det er barudvalgets opgave
at sørge for barens køb og salg ved fester
eventuelt i samarbejde med en vagtlærer.
Udvalgets medlemmer udgøres af en
person fra hver ganggruppe, som vælges
på det første gangmøde, mens en lærer er
tovholder.
Bibliotek: Skolen råder over en ganske
imponerende bogsamling i Biblioteket,
som også er et dejligt sted at sidde i ro og
fred med en bog eller med sin computer.
Lokalet bruges også til undervisning i f.eks.
Livsanskuelse. Der er et offentligt bibliotek i
Rødding Centret.
Bil: Se parkering.
Biograf: Der ligger en ny biograf med to
3D-sale i Rødding Centret, hvor de nyeste
film når hurtigt frem, og ikke så sjældent kan
biografen byde på filmpremierer.

Advarsel: Læs kun dette, hvis du har god tid... og en god portion humor.

Bordfodbold: Du kan selvfølgelig uddele
tæv på klassisk vis i Dagligstuen.
Bordtennis: Du kan lige så godt vænne dig
til det: Bordtennis kommer til at fylde meget.
Kan du slå lærerne eller pedellen?
Bordvers: Hver dag før frokost synger vi
i samlet flok et enkelt vers af en sang.
Det gør vi for at markere, at måltidet er
en fælles begivenhed. Se også fællesskab,
Højskolesangbogen, mødepligt, måltider
og spisetider.
Børn: En del af livet på højskolen er, at
skolens lærere bor og spiser på skolen. Derfor
møder du også lærernes familie, herunder
både store og små børn. Det er også muligt,
at en eller flere elever har taget børn med på
højskolen.

C
Café: Efterhånden har Mads lært, at alle
kalder den for baren, men han falder i
engang i mellem.
Caféaften: Eleverne har det med at
arrangere caféaftener på visse hverdage, hvor
man får mulighed for at se, hvad de andre
laver, om nogen kan rappe til et beat, om
nogen kan spille en lille koncert, om nogen
måske kan lave en brevkasse, om nogen
kan lave et digt eller om nogen kan lave en
heftig ostesmagning.
Det er der næsten altid nogen, der kan.
Cigaretskod: Lad være med at smide dine
skod hvor som helst – der er opstillet
askebægre rundt omkring på skolen. Se også
rygning.
Computer: I nogle af timerne er det en
fordel at have en bærbar computer, særligt
hvis du skal skrive eller lave grafisk arbejde.
Se også ansvar, fællesskab og internet.

Cykel: Det kan være en fordel for dig at have
din cykel med på højskolen, så du let kan
komme rundt i byen eller køre små ture. Du
kan parkere den i cykelskuret.
Cykelskuret: Vi har en plads til din cykel.
Sådan er vi så søde.

D
Dagligstuen: Til spilleaftener, hygge, film,
bordfodbold, pool eller en stille kop kaffe
ved pejsen er Dagligstuen ved siden af
kontoret det oplagte sted. Det er også her,
der nogle aftener serveres aftenkaffe.
Damer, Kan man lave?: Ork ja! Se også
hotspot, baren, fyre, ja og nej.

E
Elevforening: Se gamle elever.
Elevweekend: Omkring hver tredje weekend
på opholdet er Elevweekend. Her er det op
til eleverne at arrangere programmet, typisk
gennem ganggrupperne (f.eks. udflugter
o.l.) eller et festudvalg (f.eks. fester o.l.). Se
også Friweekend og Røddingweekend.
Euforiserende stoffer: Alle euforiserende
stoffer er strengt forbudt på højskolen.
Besiddelse eller forbrug medfører omgående
hjemsendelse. Se grundlæggende regler.

F
Fag: Vi har tre slags fag: Du skal vælge ét
hovedfag, der fylder mest, en lang række
mindre sidefag og måske nogle frivillige
aftenfag.
Fester: Jo flere, jo bedre. Hvad med at
melde dig til barudvalget eller at gå med i
et festudvalg?

Festudvalg: I god tid før hver større
fest bliver der nedsat et festudvalg, som
eventuelt i samarbejde med barudvalget
arrangerer festens tema, band, oppyntning,
dresscode m.m. Ofte vil det være én af
gangene, der er ansvarlig for weekendens
fest og øvrige aktiviteter, men alle kan
deltage.
Film: Ofte vil eleverne gerne se film. Og det
er da ok, men vi opfordrer jer egentligt til at
lade være, for man kan så meget andet på
en højskole. Se projektor.
Flor, Christian: Grundlæggeren af Rødding
Højskole. Flor var professor i Kiel og havde
hænderne fulde med alskens politik, da det
lykkedes ham at stable højskolen på benene
i 1844 - og derfor var han ikke selv skolens
første forstander. Da den første forstander,
Wegener, løb fra pladsen allerede efter et
halvt års penge, overtog Flor selv ledelsen og
han var forstander frem til 1846.
Flors Hus: Overfor Hovedbygningen, på
den anden side af gårdspladsen, ligger
Flors Hus, opkaldt efter professor Christian
Flor, som grundlagde Rødding Højskole,
Danmarks første højskole, i 1844. Det er nu
indrettet til elevværelser, men rummer også
undervisningslokalet Store Flor.
Fodbold: Nogle af lærerne er ret glade for
at spille fodbold. Og nogle er glade for at
se det. Så derfor gør vi begge dele sammen
med eleverne. Der er ingen grund til at
gå glip af Champions League, jo. Nå jo, vi
spiller også en afsluttende og -gørende
fodboldkamp mellem elever og personale til
sidst på et ophold. Lærerne plejer at vinde.
Se hovere, at.
Fordybelsesuge: En uge på hvert ophold er
reserveret til hovedfagene - det vil sige, at
du har dit hovedfag intenst hele ugen. Det
er i denne uge, mange af holdene rejser
udenlands, mens nogle hold bliver hjemme
eller tager på mindre ture. 		

Det er helt og holdent op til den enkelte
lærer, men du kan blive meget klogere på
projekterne på vores hjemmeside. Se også
studietur.
Foredragssalen: I Østfløjen finder du
Foredragssalen i forlængelse af Vinterhaven.
Se også morgensang og udlejning.
Forstanderbolig: Skolens forstandere, Mads
og Anja, og deres syv børn bor i den ene
halvdel af Hovedbygningen.
Fremragende: Et af Mads’ yndlingsudtryk.
Bare vent. Se også sort af mennesker.
Frivillighed: Det er frivilligt at komme og
blive på skolen. Vi vil gøre alt, hvad vi kan,
for at du får dit livs oplevelse på Rødding
Højskole, men dit ophold starter hos dig
selv. Derfor forventer vi også, at du deltager
aktivt i timerne og fællesarrangementerne,
at du behandler dine medmennesker med
respekt, og at du overholder skolens regler.
Se også ansvar og fællesskab.
Friweekend: Omkring hver fjerde weekend
på opholdet er en Friweekend. Her
arrangeres der ikke noget officielt program
og baren åbner ikke lørdag aften. Du er
naturligvis velkommen til at blive på skolen.
Se også Elevweekend og Røddingweekend.
Fællesmøde: Med faste mellemrum, typisk
en gang om ugen, er der fællesmøde.
Det er elevernes forum for beslutninger,
meddelelser til og fra udvalg og meget
andet. Ganggrupperne står på skift for at
styre ordet.
Fællesskab: Det vigtigste ved at gå på
højskole er det fællesskab, som opstår ved
undervisning, ved fester, ved måltider og
alle andre steder. Vi forventer, at du er aktiv
i fællesskabet både som deltager og som
skaber. Se også ansvar, frivillighed
og Grundtvig.

Førstehjælp: På kontoret er der
førstehjælpskasser. Opstår der et akut
problem, skal du kontakte vagtlæreren eller
andet personale på skolen. Er problemet meget alvorligt, skal du kontakte alarmcentralen 112 hurtigst muligt og søge hjælp.

G
Gamle elever: Ganske ofte får vi besøg
af store flokke af vores tidligere elever,
der meget gerne kommer hjem på besøg
for at snakke eller for at give en hånd
med i planlægning af f.eks. Julefrokost
eller Vejledningsweekend. De er søde,
hjælpsomme, meget engagerede og vi holder
umådeligt meget af dem. Efter dit ophold
bliver du en del af et netværk af gamle
elever, som næsten alle er medlemmer af
den velfungerende elevforening og aktive
i ambassadørkorpset. Ja, mange mener, at
opholdet først for alvor starter, når tiden på
Rødding er slut og man bliver gammel elev.
Og det er ikke engang løgn.
Gangmøde: En gang om ugen mødes
ganggrupperne på gangene sammen med
de ansvarlige lærere. Her diskuteres f.eks.
rengøring og køkkenpligt.
Ganggrupper: Du bor på en gang med
andre mennesker. Sammen udgør I en
ganggruppe, som hjælper hinanden med
rengøring, køkkenpligt og diverse sociale
arrangementer, f.eks. morgensang og Tour
des Chambres.
Grundlæggende regler: Skolen har tre
regler, som vi ikke går på kompromis med,
og hvis overtrædelse medfører alvorlige
konsekvenser. Se alkohol, euforiserende
stoffer og mødepligt.
Grundtvig: Da Man!
Gul Stue: I Østfløjen ligger vores
kostumerum, Gul Stue. Det er gult – deraf
navnet. Se kostumer.

Gæstelærere: Hvert år har vi en række
gæstelærere, der står for forskellige sidefag.
Det er typisk spændende mennesker med
forskellig faglighed, som laver noget helt
andet til hverdag. På vores hjemmeside kan
du se det aktuelle udbud. Se også fag.
Gæster: Det er hyggeligt, hvis du inviterer
venner og bekendte på besøg på højskolen.
Det koster en lille smule at lade dem spise
med og/eller overnatte, som du betaler til
Gitte på kontoret. Husk at udfylde en seddel
på kontoret i god tid.
Gårdspladsen: I midten af det hele ligger
skolens store plads, som byder gæster
velkommen. Vi bruger den også til Le Mans.

H
Handicap: Højskolen er i kraft af sin alder
og layout ikke handicapvenlig. Vi prøver at
hjælpe med ramper, handicapparkering og
lignende, men det er desværre ikke meget
bevendt. Skolen er fyldt med trapper og
grus.
Historie: Vi starter i 1844 og så kører det
derudaf. Højskolens historie er lang,
broget og stensikkert på programmet,
hvis du besøger os. Men det må vente.
Hjemmeside: Alt om os, vores fag og alt
muligt andet. Se den på rhskole.dk.
Hjemrejse: Hvis du af en eller anden grund
har brug for at tage hjem eller andre steder
væk fra højskolen, skal du a) melde det til
de relevantere lærere, hvis det blot er et par
timer eller b) til forstanderne, hvis det er en
dag eller mere. Det er nødvendigt for os at
vide, så vi ikke går i panik og tror, at du er
død, og så vi ikke laver mad unødvendigt.
Hotspot: Det mytiske sted i baren, hvor
Mads og Anja første gang kyssede hinanden
i tidernes morgen. Hvad der faktisk skete
dengang? Alle snakker om det, få spørger –
ingen ved det.

Hovedbygningen: Skolens hovedbygning
rummer bl.a. køkken, avishjørne og forstanderbolig.
Hovedfag: Dit primære fag er dit hovedfag
og du vil i en række tilfælde blive kategoriseret ud fra dit valg. På skolen har vi seks
hovedfag; Design & Innovation, Musik &
Performance, Journalistik & Mellemøsten,
Politisk perspektiv & USA, Tekstil & Håndværk
samt Litteratur & Horisont. Se også sidefag.
Hovere, at: Hvad personalet som regel gør
efter den afsluttende fodboldkamp.
Højskoleaften: Én aften om ugen er der
obligatorisk undervisning for alle eleverne.
Det er ofte foredrag, men det kan også være
koncerter, udflugter eller teaterforestillinger.
Der er mødepligt til Højskoleaftenen.
Højskolesangbogen: At synge sammen
stimulerer fællesskabet. Der findes mange
forskellige sangbøger. Højskolerne har sin
egen, nemlig Højskolesangbogen - også
kaldet ”Den Blå”. Fællessang er foruden
underholdning også læring. Her lærer du
om bl.a. sprog, historie, religion, samfund,
kultur og natur. Fællessang er derfor et
væsentligt element i et højskoleophold.
Lærerne vil helt sikkert vælge sange fra
Højskolesangbogen, men alle sange er
velkomne. Se Grundtvig.

I
Idræt: Skolen råder over en del udstyr
til forskellige idrætsgrene, og du er
meget velkommen til at bruge Køreladen
(gymnastik- og teatersal) til indendørs sport,
hvis den er ledig. Skal det være større og
bedre, kan du benytte de moderne faciliteter
i Rødding Centret.
Internationale elever: Som regel er der på
hvert elevhold en udenlandsk elev (eller et
par stykker). De kan komme alle vegne fra
og bringer et globalt pust ind i osteklokken.
For at kunne være elev hos os, skal man

kunne en del dansk, så man kan deltage i
undervisningen på skolen. Sørg for at tale
med dem, de er som regel søde.
Internet: Det trådløse netværk er til din
rådighed døgnet rundt. Kodeordet er i
øvrigt grundtvig.

J
Ja: Sgu’ da! Hvorfor ikke? Se også nej.
Julefrokost: To gange om året afholder vi
en stort anlagt weekend med en kæmpe
fest, som de gamle elever arrangerer
for de aktuelle elever. Den ene er
Vejledningsweekenden om foråret, den
anden er Julefrokosten om efteråret.
Det er et brag!

K
Kaffe: Se førstehjælp.
Kage: Mmm, kage.
Keramik: I Vestfløjen finder du et stort
keramiklokale med drejebænke og ovne.
Se også ko.
Kirker: Højskolen er omgivet af to kirker. Den
ene er den lokale sognekirke, den anden
er en frimenighedskirke. Og nej, de er ikke
i slåskamp. Der er en lang historie mellem
højskolen og frimenighedskirken, men spørg
Mads om det. Den er fremragende.
Kirkeklokker: Omgivet af to kirker er det
uundgåeligt at høre kirkeklokker fra tid til
anden. Eller faktisk ret tit. Men så kommer
du da ud sengen.
Ko: Skolen bærer præg af, at her frem til
1989 også var et landbrug, og det har taget
årevis at komme af med lugten af ko i
keramiklokalet. Det har vel egentligt også en
vis landlig charme?
Kontoret: Højskolens kontor er åbent i
dagtimerne mandag-fredag. Her hersker
Gitte og her kan du få hjælptil diverse

praktiske gøremål, ligesom det også er
her, du betaler for opholdet, materialer,
studieture osv. Se også åbningstider.
Kort kursus: Som alle andre højskoler
har vi på Rødding Højskole også en lang
række kurser á knap en uges varighed med
alle mulige forskellige emner - de bliver
som regel bare kaldt for “korte kurser”.
Gennemsnitsalderen på disse kurser er ofte
noget ældre end på det lange kursus, men
højskole er for alle aldre. De fleste korte
kurser afholdes om sommeren, men enkelte
afholdes samtidigt med et langt kursus.
Spisesalen er heldigvis stor nok.
Kostumer: I Gul Stue har vi et ret omfattende
kostumerum. Da det er fedt at klæde sig ud,
er det meget efterspurgt, og til alle mulige
lege, teater eller løjer, må du gerne låne tøj
- men det må ikke komme i baren, fordi det
bliver klamt.
Køkken: Muuh. Se også ko og pool.
Køkken: Se mad.
Køkkenpligt: Alle elever skal med faste
mellemrum hjælpe i køkkenet efter
morgenmad og frokost samt før og efter
aftensmad. Bemærk de ændrede spisetider
og pligter i weekenden.
Køreladen: I Østfløjen ligger skolens store
sal, som nu er indrettet til teatersal. Efter
aftale med teaterlæreren kan der også være
plads til idræt og her er en scene til musik.
Salen var engang en lade beregnet til at køre
hestevogne gennem læsset med korn.

L
Laden: Mod vest ligger den gamle lade og
kostald, som nu er kendt under det fælles
navn Vestfløjen. Her foregår langt det meste
undervisning.
Langt kursus: Vores helt almindelige
højskoleophold for unge mennesker hedder
faktisk et langt kursus. Dem har vi to af hvert

år, forår og efterår. Det giver mening, hvis
du ser kort kursus.
Le Mans: En Rødding Højskole klassiker er
det at bygge sin egen sæbekassebil og race
rundt på Gårdspladsen. Du har meget at
leve op til!
Læge: Lægehuset i Rødding har
tlf.: 74 84 19 40. Se også førstehjælp.
Løj: En enkelt løj, flere løjer.
Løjer: Dem laver vi mange af. Se også løj.
Låserunde: Hver aften sørger vagtlæreren
for at låse skolen af. Som udgangspunkt
er skolen ikke låst og alle lokaler er til
rådighed for eleverne døgnet rundt, men
af hensyn til tyveri, forsikring og den slags
kedsommeligheder bliver vi nødt til at låse
visse rum, f.eks. musiklokalet.
Se også åbningstider.

M
Mad: Køkkenet sørger for, at højskolekosten
er sund, nærende og hjemmelavet.
Du er meget velkommen til at komme med
forslag og gode idéer, opskrifter osv.,
ligesom du skal henvende dig i køkkenet,
hvis du har allergi, er vegetar eller den slags.
Se også ad, vegetar, spisetider og måltider.
Mad andre steder: Lad være med at tage
mad med ud i undervisningen. Det er helt
ærligt klamt, og det kommer til at lugte af
børnehave. Du kan drikke kaffe og den slags
alle vegne, bortset fra i Foredragssalen og
Røddingstuen, hvor stolene er meget fine og
meget sarte. Og du vil ikke have oldfruen på
nakken, tro os.
Mads: Den anden halvdel (hvis den første
er Anja) af skolens forstanderpar.
Mads markerer sig ofte og mest markant,
fordi han er den eneste, der kalder baren
for caféen. Se også Ryk ud med Rykind,
hotspot, fremragende og sort af mennesker.

Meddelelser: Der vil som regel blive
givet fælles meddelelser fra både lærere,
praktisk personale og de andre elever ved
morgensang, frokost og aftensmad. Dagens
program og væsentlige beskeder vil blive
skrevet på tavlen ved Spisesalen. Se også
program.
Mobiltelefon: Du må bruge din telefon på
alle andre tidspunkter end til morgensang,
undervisning, måltider o.l. Men det vil
måske være en idé at prøve at tale med folk i
virkeligheden? Se også ansvar og fællesskab.
Morgensang: Der er morgensang hver
morgen kl. 8.30. Formen for morgensang
er fri, og du er meget velkommen til selv at
afholde en morgensang, hvis du brænder for
et emne eller har en god idé, du gerne vil
fortælle andre om. Se også mødepligt.
Musik: I Vestfløjen råder skolen over tre
musiklokaler; bl.a. et studie til indspilninger
og to øverum til sammenspil. Musiklokalerne
er blandt de få steder, der er aflåst om
aftenen og natten, men du kan lave en
aftale med musiklæreren og øve natten lang.
Se også låserunde.
Mødepligt: Der er mødepligt til
morgensang, Røddingtimen,
Højskoleaftener, undervisning og måltider.
Se grundlæggende regler.
Måltider: At spise er mere end blot at få
kalorier nok til næste måltid. På Rødding
Højskole lægger vi vægt på, at måltiderne
er socialt samvær med de andre elever og
skolens personale. Derfor er der mødepligt til
måltiderne, ligesom vi beder dig om at blive
siddende, indtil der er givet beskeder. Så er
du også sikker på ikke at gå glip af noget.
Eller sagt på en anden måde: Det tager kun
fem minutter - men vi vil så gerne have, du
bliver lidt længere. Se også fællesskab.

N
Naboskab, godt: Se under ansvar,
fællesskab, ganggrupper og sengetid.
Nej: Vi prøver at sige ja til det meste, men
ok, vi har en grænse. Mads siger f.eks. nej
til at bruge de gamle billeder i Røddingstuen
til teater. Og ja, vi har prøvet. Det var ikke
så godt.
Netværk: Vores gamle elever udgør
Danmarks vel nok stærkeste netværk af
tidligere højskoleelever. Der foregår sindssygt
mange ting ude omkring i studiebyerne,
ligesom vi ofte trækker på netværket til hjælp
for alt muligt. Du behøver ikke se længe efter
venner, bolig, arbejde og hjælp, hvis du skal
i gang derude bagefter.

O
Oldfrue: På højskolen er det oldfruen, som
har det overordnede ansvar for rengøringen.
På Rødding Højskole hedder hun Inger, og
hun kommer efter dig, hvis du sviner.
Optag, flere: Der er flere starttidspunkter på
vores højskoleophold. De fleste elever starter
den første dag, dvs. i august eller januar,
men en mindre del af eleverne starter på et
senere optag.

P
Parkering: Du kan parkere din bil på vores
markerede parkeringspladser. Ja, det er dem
med det store “P”-skilt, hvis du var i tvivl.
De to gårdspladser er ikke parkeringspladser,
fordi det a) ser grimt ud og b) forhindrer
brandbilerne i at komme til, hvis skidtet
brænder. Og handicapparkeringen er til dem,
der har brug for det. Se også cykelskur.
Pedel: Det er godt at være gode venner med
pedellen, så er det sagt.
Pedelbog: På opslagstavlen foran køkkenet
hænger der en blok og en kuglepen.

Hvis du ser noget, der skal laves på den ene
eller anden måde af oldfruen eller pedellen,
kan du skrive det her. Husk dato og navn.
Pizza: Der er et pizzeria i Rødding. Det er
ok pizza. Engang var der faktisk to en kort
periode, og meget originalt hed det ene (det
ældste) ”Milano” og det andet ”Napoli”.
De lå dør om dør, men eleverne fik rabat på
Milano. Needless to say, Milano vandt.
Policy Slam: Et organiseret skænderi på tid.
Man kan vinde en hotdog.
Pool: Nej, ikke sådan én med vand, men i
Dagligstuen er der et poolbord, som bliver
flittigt benyttet. Det medfører så, at der
nogle gange kommer mærkelige diskussioner
på fællesmødet om indkøb af køer.
Praktikanter: Som regel har vi på hvert hold
en eller et par praktikanter, som indgår i
lærerteamet. Det er meget ofte gamle elever,
men alle er velkomne. Praktikanterne har
minimum en bachelorgrad (eller tilsvarende)
i et relevant fag og går linen ud på alt det
andet.
Program: Dagens program, f.eks.
information om foredrag, udflugt, fest o.l.,
kan læses på tavlen ved Spisesalen.
Projektor: Der er projektorer alle vegne,
men hvis du vil se f.eks. film eller fodbold
på storskærm, er det bedste bud at gøre det i
Auditoriet. Og husk nu at rydde op. Tak.

Q
Quiz: Ja, nej, måske, ved ikke.

R
Rengøring: Sammen med de andre elever
er du ansvarlig for at holde din gang ren,
ligesom du får tildelt et undervisningslokale/
fællesrum på skolen, som bliver dit og din
gruppes ansvar. Dit eget værelse er din egen

sag, se dog værelser. Skal du have
hjælp eller har spørgsmål, kan du tale
med oldfruen.
Renovering: Rødding Højskole er gammel
og det kan ses. Derfor bliver skolende
løbende renoveret af vores pedel og andre
håndværkere. Nogle gange får vi store
pengesummer foræret til brug for store
renoveringer, f.eks. af Vestfløjen.
Ringeklokke: Du vil ikke høre en ringeklokke
på højskolen. Derimod forventer vi, at du
selv kan holde styr på tiden til både
undervisning og måltider. Se også mødepligt
og vækning.
Ro: Se sengetid.
Rydde op, at: Vi bor her allesammen.
Og vi gider ikke se på dit skrammel, sætte
din kop i opvaskemaskinen eller smide dine
ting i skraldespanden. Gør det selv. Se også
ansvar og fællesskab.
Rygning: Rødding Højskole er en røgfri
skole. Al indendørs rygning på skolen
er forbudt. Det gælder også på dit eget
værelse. Udendørs må der ryges i det
omfang, det ikke generer de andre elever
og personalet. Cigaretskod skal smides i de
opstillede askebægre.
Ryk ud med Rykind: Uofficiel fællesbetegnelse for udflugter, hvor Mads er
ansvarlig. Vær forberedt på ture i opskruet
tempo til steder, du ikke havde regnet med
at se. Som sangen siger: ”Når du siger, der
er hundrede meter, skal man huske at gange
med 10”.
Rød bar: Ude i studiebyerne arrangerer vores
gamle elever hver måned en Rød bar, hvor
man på et lokalt værtshus kan møde alle
sine egne og andres højskolevenner. Det er
Rødding away from home og det fungerer
helt vildt godt.
Rødding: Byen, Den by er fandme
Da Shizzle! Rødding Centret:

I gåafstand fra skolen ligger byens sports- og
kulturcenter med bl.a. biograf, bibliotek og
idrætshal. Her finder du også en svømmehal
og bowlingbaner. Se www.rcentret.dk.
Røddingstuen: I Østfløjen går man lige
ind i Røddingstuen. Det rigtige navn er
Røddingsalen, hvilket man kan forvisse sig
om ved at læse teksten på messingpladen på
vinduesvæggen, inden du går ind ad døren
til lokalet. Det var oprindelig højskolens
foredrags- og gymsal. Senere blev det
overdraget til kirkesal for den nyoprettede
Rødding Frimenighedskirke.
Loftet er stadig det hvælvede kirkeloft.
Det er et flot lokale med en historisk
bogsamling og portrætter af tidligere
forstandere. Nu om stunder er det et
populært undervisningslokale.
Røddingtimen: Hver onsdag formiddag
er der fælles undervisning for alle elever.
Der er typisk et oplæg til debat, enten ved
en lærer, en udefrakommende eller fra en
gruppe elever, og så kaster vi os ellers ud i
debat, diskussion og eftertænksomhed. Der
er mødepligt til Røddingtimen.
Røddingweekend: Omkring hver
tredje weekend på opholdet er en
Røddingweekend. Her arrangerer lærerne
- eventuelt i samarbejde med elevernes
udvalg - programmet, f.eks. udflugter,
studieture, hockeyturneringer fester m.m.
Se også Elevweekend og Friweekend.

S
Scene: I Køreladen er der en scene med
projektører osv. I overført forstand: Laves
gerne.
Sengetid: Du bestemmer selv over din fritid
og din søvn. Da dine kammerater også skal
have muligheden for at bestemme selv, skal
der være ro på gangene efter kl. 23.
Herefter kan der tales lavmælt sammen på
gangens fællesareal, eller du er velkommen

til at bruge Dagligstuen hvor du kan råbe
højt, hvis du taber i bordfodbold. Se også
ansvar, fællesskab og vækning.
Sibirien: I Østfløjen ligger undervisningslokalet Sibirien. Det hedder sådan,
fordi det ligger længst mod øst. Hvilket
faktisk ikke passer, men lad nu det ligge.
Sort af mennesker: Et andet af Mads’
yndlingsudtryk og et mål for skolens elevtal.
Vedrører ikke internationale elever.
Sidefag: Udover ét hovedfag skal du
vælge fire mindre sidefag. Der er et hav
af forskellige fag, som du kan se på vores
hjemmeside.
Solgården: Skolens yngste bygning fra 1982
og nu en fungerende værkstedsbygning
med væve- og tekstillokale. I øvrigt et godt
sted at gå hen, hvis man vil høre den nyeste
sladder.
Spisesalen: Alle måltider indtages i
Spisesalen, der ligger i forlængelse af
Vandrehallen. Spisesalen har plads til ca. 190
spisende gæster og er fyldt op i ny og næ ved
særlige arrangementer og udlejninger.
Spisetider: Morgenmad serveres mandag
til fredag mellem kl. 7.30 og 8.15. Frokost
serveres mandag til fredag kl. 12.00.
Aftensmad serveres alle ugens dage kl.
18.00. I weekenden serveres brunch inkl.
madpakkesmøring kl. 11 – 11.30, medmindre
der er et særligt arrangement. Se også
køkkenpligt, måltider, mad og mødepligt.
Sprog: På Rødding Højskole er sproget
dansk. Alle meddelelser bliver givet på
dansk, i begyndelsen med et kort resumé
på engelsk, hvis der er internationale
elever. Mellem eleverne er sproget
naturligvis frit, og vi opfordrer alle til at
benytte højskoleopholdet til at få så mange
sprogkundskaber som muligt.
Store Flor: I Flors Hus ligger et enkelt
undervisningslokale kaldet Store Flor,

hvor Litteratur & Horisont holder til. Engang
var der et mindre lokale, logisk nok kaldet
Lille Flor. Store Flor kaldes endnu mere
forvirrende for det gamle politiklokale, men
så kom Vestfløjen. Ja, det er ikke nemt.
Store Fløj: Mange elever bor i Store Fløj
med udsigt til bækken. Værelserne er blevet
renoveret, så de er lækre, har eget bad og
toilet og helt nye fællesrum. Sikke fint.
Der er også en lille fløj, som nu er værelser
til kursister.
Studie: Hvis du er glad for at spille musik,
råder højskolen over et moderne studie med
mulighed for at lave din egen plade.
Studietur: Vi kan godt lide at rejse ud i
verden og se os omkring. Og derfor er hvert
elevhold på en fælles studietur en uge. Vi
har f.eks. været i Barcelona, Berlin, Paris,
Skotland, Baltikum og Amsterdam - og
Normandiet, Sverige og Tjekkiet. Hvor mon
du skal hen? Alle hovedfagene har egne
studieture for eleverne på det pågældende
fag, se fordybelsesuge.
Studievejledning: Se vejledning.
Medmindre du da mener noget med
musikindspilning? Se da studie.
Sygdom: Hvis du er syg, skal du få nogen til
at skrive dit navn på tavlen ved Spisesalen.
Vi lever tæt sammen på højskolen, så ved
sygdom bedes du om at blive på dit værelse
hele dagen, også ved måltiderne, så risikoen
for smitte formindskes. Har du brug for læge,
skal du få fat på personalet eller selv ringe på
tlf.: 74 84 19 40.

T
Tavlen ved Spisesalen: Ved indgangen til
Spisesalen hænger der et whiteboard med
information om dagens vagtlærer, dagens
program og vigtige meddelelser. Det er dit
ansvar at holde dig informeret ved at læse
på tavlen.
Teater: Du må lave alt det teater, du har lyst
til. Se også scene.

Teatersal: Se Køreladen.
Tour des chambres: Hvorfor ikke? Se også
barudvalg, festudvalg og fester.
TV: Der er ikke noget TV på skolen, hvis
man ser bort fra muligheden for at se
fodbold og den slags vigtige ting på
storskærm i Foredragssalen og Auditoriet.
Se også fællesskab.

U
Udvalg: De forskellige elevaktiviteter rundt
omkring på skolen i løbet af dit ophold
arrangeres typisk gennem nogle udvalg,
f.eks. det faste barudvalg eller de skiftende
festudvalg. Alle er velkomne til at være med
i udvalgene, og det er din mulighed for at
sætte dit præg på opholdets arrangementer.
Se også ansvar og fællesskab.
Udlejning: Der er plads til mange
mennesker på Rødding Højskole (engang var
der 187 elever), og derfor er det populært for
foreninger, virksomheder, private m.fl. at leje
sig ind på skolen. En gang i mellem vil du
derfor opleve, at skolen er sort af mennesker
og at enkelte lokaler er optagede (typisk
Foredragssalen og Røddingstuen).
Utæt: Rødding Højskole er Danmarks ældste
højskole. Det sætter desværre også visse
steder sine spor på bygningerne; i ny og næ
kommer vi ud for, at et vindue er utæt, eller
at der løber vand ind i Vandrehallen. Hvis
du støder på et sådant problem, skal du
skrive det i pedelbogen. Se også renovering.

V
Vandrehallen: Mellem Spisesalen og
Hovedbygningen er der et besynderligt rum,
der engang var et atrium – et rum uden
overdækning. Nu om dage er der tag over,
og det er her, vi spiller bordtennis og ser på
tavlen ved Spisesalen.
Vasketøj: I skolens vaskeri finder du
vaskemaskiner og tørretumbler.

Vagtlærer: Hver dag og hver weekend har
en vagtlærer, som er ansvarlig for skolens
praktiske afvikling den dag/weekend. Navn
og telefonnummer på vedkommende finder
du på tavlen ved Spisesalen.
Vejledning: Vi tager vejledning
alvorligt, både studievejledning og
personlig vejledning. Alle får personlige
vejledningssamtaler, vi hjælper gerne
med praktiske ting vedr. optagelse osv.,
hvert hold møder en studievejleder fra et
uddannelsescenter, ligesom vi afholder vores
store Vejledningsweekend hvert forår.
Vejledningsweekend: Hvert forår - som
regel den første weekend i marts - sender
vi en fredag vores elever ud i busser til de
uddannelser i hele landet, de gerne vil
se nærmere på. Her samles de op af vores
gamle elever, der studerer på netop de
studier og får en personlig tur og snak. Vi
tager de gamle elever med hjem igen,
bruger hele lørdagen på at holde workshops om forskellige studier, udlandsophold,
kvote 2-ansøgninger og praktiske ting ved
studielivet - og så holder vi en enorm fest
lørdag aften.
Vegetar: Køkkenet tager hensyn til vegetarer,
hvis du fortæller dem det i forvejen. En gang
om ugen er der vegetardag for alle. Se også
ad og mad.
Vestfløjen: I sommeren 2013 kunne vi indvie
den nyistandsatte lade og stald, så vi nu
efter en komplet renovering og ombygning
står med de mest moderne og inspirerende
undervisningslokaler, man kan ønske sig.
Det er her, næsten alle undervisningstimer
finder sted, ligesom her er små koncerter,
debatter, film, værksteder og (bogstaveligt
talt) højt til loftet.
Vinterhaven: I Østfløjen forbinder
Vinterhaven de forskellige lokaler.
Vækning: Nogle mennesker har svært ved

at komme op om morgenen. Hvis du er et
af disse mennesker, opfordrer vi dig til at få
hjælp fra de andre elever på skolen, som
sikkert gerne vil larme lidt foran din dør hver
morgen. Se også ringeklokke og kirkeklokker.
Værelser: Dit eget værelse er dit eget ansvar.
Du skal dog aflevere værelset i samme
stand, som du modtog det, og du må ikke
ryge på dit værelse. Hvis du har brug for
hjælp til rengøring, kan du spørge oldfruen.
Hvis noget går i stykker, skal du skrive det i
pedelbogen, eller, hvis det haster, tale med
pedellen.

W
Wegener, Johan: Skolen er ganske rigtigt
grundlagt af Flor, men skolens første
forstander hed Johan Wegener. Han var
dog kun forstander i kort tid (fra november
1844 til maj 1845), fordi - som det hedder
sig - ”den barske slesvigske hverdag sled på
hans følsomme sind”. Hans portræt hænger i
Røddingstuen. I øvrigt tror de fleste, at hans
navn staves Wegner. Fjolser.
Wegenerstuen: Lige inden for
hovedindgangen til Hovedbygningen
ligger mødelokalet Wegenerstuen. Her
holder personalet møder, her er der
bestyrelsesmøder og alle mulige andre slags
møder. Bank lige på først. Se også Wegener,
Johan.
Weekend: Der findes tre typer af weekends
på højskolen: Se Elevweekend, Friweekend
og Røddingweekend. Vær opmærksom på de
ændrede spisetider.
Whiteboard: En stor, hvid tavle, man kan
skrive på med tusch. Se under meddelelser
og tavlen ved Spisesalen.

X
Xylofon: I musiklokalet finder du et udvalg

af forskellige instrumenter. Du er velkommen
til at bruge dem, når du har lyst - bare du
husker at lukke døren til lokalet, så resten af
skolen kan sove!

Y
Ytringsfrihed: Du kan sige, hvad du mener
på højskolen. Både til hverdag og til fester
er der mulighed for at skabe debat, komme
med indlæg, spille musik osv., ligesom du er
meget velkommen til at lave en morgensang
eller fortælle om noget, du brænder for.

Z
Zappe: Niks. Der er ikke noget TV på
højskolen. Se også ansvar, Dagligstue,
frivillighed og fællesskab.
Zebra: Nej, men der er katte. Og de er da
lidt stribede.

Æ
Æblehaven: Haven ved Foredragssalen
hedder Æblehaven. Så ved du det.
Ædelse: Mad. Se også måltider.
Ædru: Din tilstand søndag-fredag aften.
Fredag aften kan du nyde et par øl eller
nogle glas vin og lørdag kan du feste, så
meget du har lyst til. Se alkohol.

Ø
Øjenåbner: Se fællesskab og vækning.
Øl-stafet: En klassiker til fester. Måske baren
er lidt for lille til det?
Østfløjen: På den ene side af Gårdspladsen
ligger Østfløjen. Se også Foredragssalen, Gul
Stue, Køreladen, Røddingstuen, Sibirien og
Vinterhaven.

Å
Åbningstider: En højskole holder aldrig
lukket - med undtagelse af kontoret, som
kun er åbent i dagtimerne og på hverdage,
fordi Gitte skal hjem og passe sin familie.
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