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OM HØJSKOLEN

Global  
MUSIC/FOLK 
På musiklinjen præsenteres elev-
erne for musik fra mange lande. 
Målet er at spille musik, så tiden 
står stille. Eleverne vil lære og øve forskellige 
genrer fra lantinamerikanske toner til afrikanske 
rytmer.  Med den inspiration laver vi bands, der 
arbejder på at spille koncerter på vores egen 
højskole, men også på andre skoler.

kunstlinjen 
Her vil vi arbejde med fan-
tasien, eksperimentet, kun-
stforståelse og det skabende 
element.

Der afprøves og samles erfaring med materialer, 
teknik og ide, samt fordybelse i et selvstændigt 
kunstnerisk projekt.
Med faget kunst på Brenderup Højskole ved vi af 
erfaring, at den kreative proces er med til at sty-
rke elevernes selvtillid og selvvære, og dermed 
give dem en større tro på sig selv.

Dansk sprog og kultur 

Dansk sprog og kultur er et fag, hvor færdig-
heder trænes og et fag, hvor eleven integreres i 
det spændende møde mellem det velkendte og 
det fremmede.
Fordi eleverne bor på skolen, 
bliver de hele tiden trænet i 
sproget. Eleverne bliver hele 
tiden udfordret til at bruge det, 
de lærer i dansktimerne.

International klasse
Denne klasse er for elever, der gerne vil lære om 
hele verden og blive bedre til at forstå og tale 
engelsk. I International Class findes elever fra hele 
verden. Vi vil arbejde med emner som krig og 
fred, global opvarmning og klimaforandringer, 

kulturelle forskel-
ligheder og mange 
andre aktuelle emner. 
Undervisningen er på 
engelsk.

På Brenderup Højskole har vi elever fra 
mange lande. Vi kan være 50 elever, og det 
betyder, at vi kommer til at kende hinanden 
rigtigt godt. 
Der er 28 timers undervisning om ugen på 
højskolen. Vi starter klokken 7.45 med mor-
genmad og mødes klokken 8.30 til fælles 
morgensamling. Klokken 9.00 går formid-
dagstimerne i gang og de slutter kl. 12.00, 
hvor der er middagsmad. Om eftermidagen 
starter vi timer igen klokken 13.30 og slut-
ter klokken 16.00. Derefter er der fri indtil 
aftensmad klokken 18.00

I fritiden vil der nogle gange være tilbud 
som skolen arrangerer. De fleste aftener 
regner vi dog med, at elever selv er aktive 
med at lave aktiviteter. 
Timerne er fordelt med 11 timers under-
visning i linjefaget. Dertil deltager eleverne 
i højskoleklasser, der rummer foredrag, sang 
og teambuildning, I de sidste timer op til 
de 28 timer, vælger eleverne selv i valg-
fagsblokken. Valgfag skifter igennem året. 
Fagene er primært kreative og musiske fag, 
friluftliv og sport samt sprog.

LINJEFAG



HVAD ER  
MENTORORDNINGEN?
Mentorordningen er gjort perma-
nent pr 1. januar 2010. Unge på 
mentorordningen udløser ekstra  
statstilskud til højskolen. Denne 
ekstra tillægstakst giver, ifølge loven, 
højskolen mulighed for at nedsætte 
eller fjerne egenbetalingen efter indi-
viduel bedømmelse.

Målgruppe:
Unge uden ungdomsuddannelse 
mellem 17½ -25 år, der er i risiko for 
aldrig at kunne gennemføre en ung-
domsuddannelse kan - som led i en 
uddannelsesplan udarbejdet i samar-
bejde med UU- vejleder - tilbydes at 
deltage i et afklarende og udviklende 
højskoleforløb med henblik på over-
gang til en kompetencegivende ung-
domsuddannelse.

TJEKLISTE
Målgruppen er unge uden ung-
domsuddannelse mellem 17 ½ - 25 
år, der er i risiko for aldrig at kunne 
gennemføre en ungdomsuddan-
nelse 

Elever under EGU og STU er ikke 
omfattet af ordningen  

Den unge skal have en uddan-
nelsesplan udarbejdet i sam-
arbejde med Ungdommens 
Uddannelsesvejledning, hvor 
et højskoleophold indgår. Det 
skal tillige fremgå af uddan-
nelsesplanen, at eleven er uden af-
sluttet ungdomsuddannelse og at 
eleven har brug for mentorstøtte. 
Planen skal underskrives af elev 
(evt. forældre) og UU-vejlederen.

Den unge og mentor udarbejder 
i fællesskab en skriftlig aftale for 
forløbet. Aftalen skal indeholde 
den unges forløb på skolen, samt 
hvordan den følges op.  

Den unge skal have tilknyttet en 
mentor, der støtter og vejleder den 
unge med at opnå de mål, der er 
sat i uddannelsesplanen  

Højskoleopholdet skal være på 
minimum 12 uger. Vi forventer 
dog, at mentorelev gennemfører 
hele semestre som øvrige elever 

Mentorer på Brenderup Højskole 
har gennemført et særligt men-
torkursus   

Det er vigtigt for os på Brenderup 
Højskole, at eleven føler sig tryg ved sin 
mentor, og at elev og mentor er enige om, 
hvad der er fortroligt, og hvad der ikke 
er/kan være. Mentor skal kunne kunne gå 
videre med forhold, der vedrører det fælles 
højskoleliv og elevernes sikkerhed.
Eleven bliver fast tilknyttet en af de ud-
dannede mentorer. I løbet af skoleåret 
tilbydes vejledning og støtte efter 
nærmere aftale. 

Vejledning tilbydes til alle elever på 
Brenderup Højskole. Vi mødes i starten af 
semestret med hver enkelt for afklaring af 
udgangspunkt, behov, forventninger, per-
sonlige kvalifikationer, trivsel og drømme. 
Derudover vil studie- og erhvervsvalg 
være i fokus. Samtalen rundes af med en 
hand-lingsplan.

Den eksistentielle vejledning og den 
personlige udvikling er med til, i løbet af 
perioden på højskolen, at give afklaring og 
mod til at vælge studie og/eller erhverv.

I slutningen af semestret tilbydes endnu 
en samtale, som giver mulighed for at få 

afrundet, fulgt op og fulgt til dørs.
Udover de personlige samtaler tilbyder 
vi fælles oplæg, som giver generel viden 
om arbejdsmarked og uddannelsesforløb. 
Studievejledningen varetages af skolens 
uddannede vejledere og skolens fastansat-
te lærere.

Elever under mentorordningen tilbydes 
ekstra vejledning udover den ovenfor 
beskrevne. Eleven bliver tilknyttet en 
af vores fem mentoruddannede lærere, 
som hjælper til nå de mål, der er i uddan-
nelsesplanen.

Når eleven kommer til skolen udarbejder 
vi en skriftlig aftale for forløbet. Vi aftaler 
et ugentlig middagsmøde, hvor vi snakker 
om ugen der er gået, og om hvordan det 
går. Hvis der er behov for det planlægger 
vi et møde af længere varighed.

Alt efter ønsker arbejder vi med de mål, 
som er for den enkelte elev. Det kan f.eks. 
være et ønske om større selvtillid, forbed-
ring af sprogkundskaber eller et ønske om 
at blive bedre til at stå op om morgenen.
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