
 

                                                 

 
SKOLEKREDS Struer Fri Fag og Højskole 

 
Vi har brug for dig som ambassadør! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

                                                 

Bliv medlem af Struer Fri Fag- og Højskoles skolekreds 2019.  Kontingent for 
medlemskab fra kr. 100,- kan indbetales til Vestjysk Bank, reg. nr. 7602, konto 
0001141015 eller Mobilepay: 92495 
Vi holder generalforsamling den 24. april 2019 kl. 19.00 
 
Vi modtager gerne sponsorater - Send blot dit firmalogo til 
post@struerfrifagskole.dk, sammen med dit sponsorat.  
 

Hvorfor støtte Struer Fri Fag- og Højskole? 

 

Vi er en vigtig institution i Struer 

Velkommen på Struer Højskole 

 

Vi er en lille højskole som ligger i det natursmukke Vestjylland med bakker skabt af is, som vi 
holder af at begynde dagen med at synge om. I vores naturskønne omgivelser er der højt til 
himlen, og det er der også på vores højskole. Vi er en højskole for alle. Vi har fokus på det nære, 
fællesskabet, og din personlige udvikling, med andre ord, det der giver livet menig og værdi. 

Vores fokus retter sig ligeledes mod livsstil og velvære. Vi nyder at skabe tid og rum til fordybelse, 
eftertænksomhed, erkendelse og refleksion. Vi er et sted, hvor de store spørgsmål, som livet til 
enhver tid måtte stille, bliver diskuteret og vendt blandt mennesker med vidt forskellig baggrund. 

Fællesnævneren for vores kursister vil ofte være et liv med overvægt. Kursister som har brug for at 
genfinde balancen på tallerkenen, men i ligeså høj grad i livet. Derfor holder vi også så uendeligt 
meget af at synge om den kære linedanser, som Storm P. har tegnet balancerende på linen 
mellem vugge og grav. Mange haster igennem livet – fra vuggen til graven.  På vores højskole 
stopper vi op og bruger livet med alt, hvad det har at byde på. For som Kierkegaard siger: 

 Livet er ikke et problem der skal løses, men en virkelighed der skal opleves  



 

                                                 

 
Hvorfor Struer Højskole? 
 
Det særlige ved Struer Højskole er, at vi henvender os til en bred målgruppe- på tværs af 
generationer, mennesker i alderen 17½ til 70+.  
Læring og menneskelig udvikling sikres bedst i trygge og stimulerende fællesskaber, og det er 
netop, hvad en Højskole kan skabe.  
Derfor er der også stigende politisk og folkelig interesse for, hvordan Folkehøjskoler kan bidrage til 
at løse nogen af de dannelsesmæssige udfordringer, som samfundet står overfor.  
Det drejer sig om bæredygtighed og vores mentale sundhed. Gennem de sidste 30 år har der 
været en kraftig stigning i antallet af mennesker, der udvikler stress, depression, angst, fobier, 
spiseforstyrrelser, føler sig ensomme mv.  Et højskoleophold kan gennem livsoplysning, folkelig 
oplysning og demokratisk dannelse ruste mennesker til at håndtere livets udfordringer.  

Det har også altid været således, at tanker og følelser påvirkes af det, der sker omkring os, 

samtidig med at vores tanker og følelser påvirker det der sker. Der er uendelige sløjfer af 

kausalitet mellem individ og omgivelser, lokalt og globalt. Vi mener der er brug for ny 

Folkesundhedsoplysning: ”En sund sjæl i et sundt legeme”. ”Uden rod ingen Blomst”.  Struer 

Højskole har noget på hjertet, vi har stor viden og erfaring inden for Satulogen sundhed. (Hvad 

udvikler sundhed, trivsel og psykisk robusthed) 

 

Velkommen på Struer Fri Fagskole 

 

Frie Fagskoler hjælper flere unge i job og uddannelse 

Politisk har man lavet en ”FREMDRIFTSPLAN” som skal sikre, at vi får flest muligt, hurtigst muligt 

igennem uddannelse. Denne plan har kun et økonomisk incitament og mangler de værdier, som de 

unge har brug for. Det er en god plan for dem, der kan følge med i ræset - Vi taber bare for mange 

på gulvet! På Struer Fri Fagskole kan man få et ståsted og tid til at finde sig selv. Men vi kan ikke 

klare opgaven alene, og har brug for din hjælp. 

 

186.000 unge under 30 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette unge 

dansker. Mere end tre-fjerdedele af de unge, der hverken er i job eller under uddannelse, har ikke 

en erhvervskompetencegivende uddannelse.  

Der er mange tusinde unge, der er et godt stykke fra såvel arbejdsmarkedet som 

uddannelsessystemet. 

Mange kræfter har været sat ind på at hjælpe unges overgang fra grundskolen til 

ungdomsuddannelserne med folkeskolereformen, erhvervsuddannelsesreformen og senest 

gymnasiereformen, men det er ikke tilstrækkeligt. Vi må også have fokus på de mange tusinde 

unge, der har forladt uddannelsessystemet. Konturerne på arbejdsmarkedet tegner allerede et 

billede af, at det er svært at klare sig som ufaglært. De unge, der i dag står uden for, er bagerst i  



 

                                                 

 

 

køen, når jobbene skal besættes. Ofte er erhvervserfaringen lav, og for langt de flestes 

vedkommende, har man heller ingen uddannelse med sig i bagagen. Den udfordring er Frie 

Fagskoler med til at løse. Vi er erhvervslivets kostskole. 

Fakta om Struer Fri Fag og Struer Højskole  

 
Medarbejdere Årsværk:                          31 
 
Årselever:         55 
 
Elever der går videre i  
uddannelse og beskæftigelse     86,4% 
 
Struer Fri Fag- og Højskole    530 årlige kursister fra hele landet /Norden 
 
CSR:      18% ansatte på særlige vilkår 
 
 

 


