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Det har heddet Struerskolen og KursusCenter Struer. Nu hedder det Struer Højskole, men fokus på sund livsstil 
har der altid været på stedet. Arkivfoto: Morten Stricker  

Henover sommeren er KursusCenter Struer blevet til en højskole, og institutionen hedder nu Struer Fri Fag- og 
Højskole. 

Struer: Den officielle indvielse er først den 12. oktober, men det var gældende allerede fra 1. august. Her blev 
KursusCenter Struer nemlig officielt omformateret til en højskole med alt, hvad dette indebærer efter den 
gældende lovgivning. 

- Vi fik godkendelsen i ferien, efter at vi sendte ansøgningen i oktober sidste år, fortæller Else Marie Markvorsen, 
der nu er forstander for Struer Fri Fag- og Højskole. 

Det er nemmere at få øje på os for kursister når vi er en højskole, med de kurser vi udbyder.  
Else Marie Markvorsen, forstander, Struer Fri Fag- og Højskole  

Nå flere elever 

Dermed er institutionen Struer Fri Fag- og Højskole nu en kombinationsskole med en fagskole og en højskole, 
forankret i to forskellige lovgivninger. På højskolen vil hovedfokus ligge det samme sted som før, nemlig på sund 
livsstil, men som højskole er skolen nu forpligtet til at have et mere alment dannende perspektiv på programmet 
end tidligere, så kursisterne skal endnu mere i dybden med de emner, der bliver arbejdet med. Derudover er 
udflugter obligatorisk, ligesom den klassiske højskolesang. 

- Men det er ikke noget nyt for os. Vi har allerede morgensamling som det er nu. Det har vi altid haft, og vi synger 
også fra højskolesangbogen, fortæller Else Marie Markvorsen. 

En fri fagskole skal derimod have en tredjedel praktiske og/eller erhvervsrettede fag. 

Idéen om at blive gjort til en højskole kom i et forsøg på at få endnu flere elever. 

- Det er nemmere at få øje på os for kursister når vi er en højskole, med de kurser vi udbyder, siger Else Marie 
Markvorsen. 

- Når man som højskoleelev leder efter et sundhedskursus, så tænker man ikke umiddelbart på en fri fagskole 
eller et kursuscenter som en mulighed, så nu kan vi forhåbentlig nå ud til endnu flere. 
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