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Kære Højskolelærer, 

Vi på Brenderup Højskole vil gerne invitere dig til: 

 
EFTERÅRSSEMINAR :: 

Flygtninge på Højskole 
onsdag 6. november 2019  

kl. 10.00 – 15.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
Med støtte fra Folkehøjskolernes Forenings i Danmark (FFD)’s Mangfoldighedspulje inviterer vi alle 

landets højskoler samt kommuner, organisationer og andre aktører på integrationsområdet til stort 

seminar om Flygtninge på Højskole. Seminaret sætter fokus på : 

 

1. Flygtninges vinkel: hvordan kan vi som højskoler gøre det mere relevant og begribeligt for 

minoriteter i samfundet at tage på højskole?  

2. Højskolernes vinkel: hvordan kan vi skabe de bedste rammer for god integration mellem 

elever med flygtningebaggrund og de øvrige højskoleelever? 

3. Den politiske vinkel: hvordan kan det blive nemmere for flygtninge at komme på højskole? 

 

Seminaret afholdes med afsæt i en ny event-linje på Brenderup Højskole - Skaberiet - som vi 

startede op i foråret 2019, hvor unge flygtninge arbejder sammen med etnisk danske elever om 

events, projektledelse og personlige fortællinger. Seminaret er en mulighed for at få inspiration 

og perspektiver på integrationsområdet fra aktører med fingeren på pulsen både inden for højsko-

leverdenen og uden for, samt en unik mulighed for at få perspektiver fra dem det hele handler 

om – de unge med flygtningebaggrund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Natasha Al-Hariri 

Direktør DFUNK 

 

Mikala Due 
DFUNK 

Helle Skovmose 
FFD 

Sally Morell Ska-

beriet 

Rosa Lund (EL)  
Integrationsudvalget 

Khaled Ksibe 
Iværksætter 
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Vi udveksler erfaringer og diskuterer dilemmaer, som lægger Jer på sinde som højskolelærere.  

 

Vi beder Jer derfor ved tilmelding sende os ét spørgsmål/dilemma, 

 

som I gerne vil i dialog om i forhold til temaet ’Flygtninge på Højskole’. Dilemmaet kan omhandle 

noget I selv har oplevet eller har erfaring med i forhold til Jeres egne elever med flygtningebag-

grund, eller noget mere generelt i forhold til temaet. 

 

Alle højskolelærere er velkomne, uanset om I har arbejdet med og haft elever med flygtningebag-

grund, eller om I har et ønske om at flere elever med flygtningebaggrund i fremtiden skal have 

mulighed for at tage på højskole.  

 

Vi glæder os til at se Jer 

__________________________________________________________________________________ 

 

De bedste hilsner 

På vegne af Brenderup Højskole 

 

Sally Morell Lundorff 

Højskolelærer og projektleder på Skaberiet 

 
Program for efterårsseminaret Flygtninge på Højskole 

 

10.00 Ankomst og kaffe/the i gårdhaven 

10.15 Velkomst og sang v/Sally og FFD i Halmhuset 

10.30 En flygtnings personlige fortælling: Elev fra Skaberiet 

10.40 Oplæg 1  Overblik: Flygtninge på højskole i dag – hvad er udfordringerne/drømmene? 

  v/ FFD Helle Skovmose 

11.00 Oplæg 2 Skaberiet – en metode 

  v/ Mikala Due-Christensen, konsulent hos DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom 

  & Sally Morell, højskolelærer og projektleder for Skaberiet 

11.20 PAUSE  

11.35 Oplæg 3  Formidling til flygtninge – hvordan?  

  v/Khaled Ksibe, iværksætter, tidl. højskoleelev, tidl. flygtning fra Syrien 

11.55 Oplæg 4  Gør højskolerne mere relevante for unge med minoritetsbaggrund  

  v/ Natascha Al-Hariri, direktør i DFUNK 

12.15 Præsentation af dilemma-borde 

12.30 Frokost med dilemma-borde 

13.00  PAUSE 

13.30 Oplæg 5 Integrationspolitisk retning lige nu 

  v/ Rosa Lund, politiker (EL), medlem af UUI – integrationsudvalget 

13.50 Oplæg 6  Et blik på kommunernes udfordringer og muligheder  

  (afventer oplægsholder)  

14.15 Opsamling: Nye perspektiver og viden samles 

14.45 Sang og Tak for i dag! 

 
NB: Der tages forbehold for små ændringer i programmet 

+45 60149354 

sally@brenderuphojskole.dk 

www.brenderuphojskole.com 
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