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Julehilsen fra
Rønde Højskole & Efterskole
Det kimer nu til julefest
Det kimer for den høje gæst,
Som steg til lave hytter ned
Med nytårsgaver, fryd og fred.
N.F.S. Grundtvig 1817
2020 blev året, hvor Rønde Højskole og Efterskoles hovedbygning kom til at fremstå flot og
gentænkt som et passende vartegn for skolen
anno 2020.
Genopbygningen af Rønde Højskole og
Efterskoles hovedbygning fra 1894 har stået
på over 1,5 år. Hovedbygningen er oprindeligt fra 1894, og der har siden dengang været
utallige større og mindre tilpasninger og
udbygninger under varierende økonomiske
forhold, hvilket bygningen i høj grad bar
præg af.
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Den historiske bygning fremstår stadig i den oprindelige stil, men har nu fået et sammenhængende stilløft, hvor det oprindelige murværk spiller sammen med teglspån og større vinduespartier. Desuden er tagkonstruktionen løftet, så der er givet plads til værelser og ophold
med lys, luft og skøn udsigt.
Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S har stået for opgaven, og de er lykkedes til fulde med det
udvendige udtryk, såvel som gentænkningen af indretning, der naturligt lægger op til ophold
og læring i lyse omgivelser. Ganglinjerne og indretningen er naturliggjort og leder til hyggelige opholdssteder og naturlig udgang til haven foran.
Vi flyttede ind i hovedbygningen hen over sommeren og for alle her har det været en glæde at
forlade pavillontilværelsen og flytte tilbage til et rigtigt hus.
Så glemt er de trange pladsforhold i starten af året, og på trods af Coronaen, som også har
fyldt meget i året, er der også et fokus på alt det, som er gået godt i dette kalenderår. Vi er lykkedes med at drive efterskole og højskole under vilkår og retningslinjer, som gavner i forhold
til at reducere smittespredning, men som koster i tætte fælleskaber og nære relationer.
Alligevel er vi kommet igennem et helt år med masser af oplevelser og god undervisning for
eleverne og masser af omstillingsparathed fra medarbejderne her. Uden det sidste var det
ikke gået, så vi ønsker alle medarbejderne glædelig jul og godt nytår med håb om fredelige
dage, indtil vi skal i gang igen.
Med denne julehilsen takker vi alle i bestyrelse, repræsentantskab, samarbejdspartnere og
venner af skolen for opbakning og medleven i året, der er gået.
Glædelig jul og godt nytår fra ledelsesteamet på Rønde Højskole og Efterskole
Birthe Diederich og Gorm Skovsgaard
Jeppe Jensen og Birgit Fuglsbjerg
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Året der gik på Rønde Efterskole
Kære alle
Bedst som man gik og troede, at et kalenderår ikke kunne blive mere udfordrende end året
2019, hvor vi i januar blev ramt af brand, dukkede 2020 op. Og det har i sandhed været et både
anderledes og udfordrende år.
Året startede som vanligt med skitur til Norge og et væld af gode oplevelser både på bakkerne
og i fællesrummet på Kvittfjell. Derudover var januar og februar præget af terminsprøver og
valg af ungdomsuddannelse, og lige som vi stod foran andre af skoleårets store højdepunkter
- rejserne til Kirgisistan og Sydafrika samt musicalen High School Musical - kom Statsministerens besked om, at alle elever skulle sendes hjem, og vi lukkede derfor efterskolen ned den 13.
marts 2020.
Nye kompetencer blev udviklet i ekspresfart og fra mandag d. 16. marts var skolegangen i
stedet virtuel. Virtuel undervisning i de boglige fag, virtuelle kontaktgruppemøder, virtuel
linjefagsundervisning, virtuelle besøgsarrangementer, ja selv virtuelle godnatrunder. Vi kæmpede for at holde sammen på elevgruppen og holde skolen i gang samtidig med, at vi forsøgte
at forberede os på, hvilke restriktioner vi ville skulle starte skole under, når vi igen måtte åbne,
og hvordan vi skulle håndtere disse og samtidig skabe god skole. Da beskeden kom om, at vi
måtte byde eleverne velkommen tilbage igen d. 11. maj, var vi parate.
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Vi var udfordret rent pladsmæssigt, for eleverne var stadig indkvarteret i pavilloner, da
genopbygningen af hovedbygningen trak ud, men heldigvis fik vi syv uger med det skønneste sommervejr. Afgangsprøverne var aflyst, den boglige undervisning for længst på plads,
så der var tid til nye valgfag, spændende projektarbejder, linjefagsoplevelser og endda et
par prøveeksaminer i vores 9. klasser, som gerne ville prøve det af inden starten på deres
ungdomsuddannelse. Elevholdet var superklar til at kaste energi og entusiasme i den sidste
del af deres efterskoleophold, og vi havde syv helt fantastiske afslutningsuger, selvom ekstra
rengøring, afstandskrav, forbud om ophold på andres værelser og områder og små kontaktgruppestørrelser var udfordrende for alle.
Efter en hektisk slutspurt i byggeriet hen over sommeren, kunne vi efter sommerferien
endelig tage vores nye hovedbygning i brug, og det gav luft både i de fysiske rammer og rent
mentalt. Det er en fornøjelse, hver dag at drive efterskole i en bygning, som er nyindrettet
til netop dette formål. Der lå også et nyt - og lidt mindre restriktivt - coronaregelsæt klar
fra UVM. Det var igen muligt at have alle elever i klasserne i forbindelse med den boglige
undervisning, og hverdagen her på skolen blev en smule mere almindelig. Første skoledag fik
vi mulighed for at have alle elever og forældre samlet i hallen (med afstand selvfølgelig), og vi
kom rigtig godt i gang med det nye skoleår.
Selvom efteråret har været omskifteligt, og vi har lavet et utal af arbejdsplaner om efterhånden, som det har vist sig, at situationen ikke var til brobygning, besøg af alle forældre i
forbindelse med fagsamtaler, julemarked osv, oplever vi, at så længe vi er på skolen i vores
egne rammer, kan meget lade sig at gøre. Man kan fx godt holde gallafest med lancier i familiegrupper, og med lærere iført mundbind som serveringspersonale, ligesom man kan lave
besøgsaftener med få tilmeldte iført mundbind og handsker eller invitere vejledere fra ungdomsuddannelserne og tidligere Røndeelever til paneldiskussion for at hjælpe vores elever til
afklaring i forhold til deres uddannelsesvalg.
Vi er taknemmelige for, at det trods omstændighederne har været muligt for os at lave rigtig
god efterskole i 2020. Tusind tak til alt personale, som har taget alle nye tiltag med et smil og
forsøgt at se muligheder frem for begrænsninger. Også tak til bestyrelse, repræsentantskab
og venner af huset for jeres opbakning i en svær tid.
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt 2021.
Mange hilsner
Gorm og Birthe
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Året der gik på Rønde Højskole
Kære medarbejdere, bestyrelse, repræsentantskab og venner af huset.
Vi nærmer os afslutningen på kalenderåret 2020. På trods af udfordringer i form af Covid-19 og den
udprægede pladsmangel under genopbygningen af hovedbygningen har det alligevel også været et
særligt skønt år.
Vores gamle hovedbygning fra 1894 står nu og lyser ud over Rønde. Det syn er en fornøjelse hver
dag, og på trods af vanskeligheder står vi foran et 2021, hvor vi fra februar udvider højskolen med
den 5. studieforberedende linje: Business & Economics. Og derfor opsætter vi 12 nye dobbeltværelser med bad, dagligstue og vaskehus i forlængelse af huset ved Smouenvej, så vi fremover kan huse
125 engagerede højskoleelever. Det er en glæde at kunne bygge videre på den store søgning, som
vi har oplevet til Rønde Højskole over de sidste år, og sætte denne nye og vigtige linje i søen.
Kigger vi tilbage har højskoleåret også i år været fyldt med oplevelser, undervisning og levet liv.
Januarforløbet med vores efterhånden kendte bootcamp i journalistik er vældig søgt. Og mens vi
for år tilbage, kun havde få på journalistlinjen, er der nu stor søgning og venteliste på bootcampen,
hvor Dagmar Winther herser med alle sine svedende journalistspirer, så de bliver så skarpe som
muligt. Også forløbet Projektledelse og Entreprenørskab, som vi laver i samarbejde med Aarhus
Universitet er eftertragtet og med venteliste. Her er Sofie Bay på front med Poul Abildgaard og
Kristian Mølgaard i et stærkt team, og også i år skabte elevprojekterne glæde og forandring rundt
omkring.
I februar planlagde vi studieture til Norge og Albanien. Vi aflyste først Albaniensturen, og lige inden
nedlukningen 13. marts aflyste vi også Norgesturen. Det er surrealistisk at tænke tilbage på den
onsdag aften den 11.marts, hvor Mette Federiksen toner frem på skærmen og fortæller os at Danmark skal lukke ned. Mens jeg sidder der i sofaen tikker der sms og mail ind. Højskolen skal lukke
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Vi lukker om fredagen og omstiller til online. Højskoleonlineundervisning er ikke det mest fantastiske. Der mangler liv og nærvær. Men i mangel på bedre gik lærerne i aktion og efterhånden
udviklede der sig undervisning og aktiviteter af mange slags: linjeundervisning, styrketræning ved
Kristian Mølgaard, Naturture ved Sigrid Nielsen og ikke mindst kagebagningsdyst med deltagere
fra køkkener i Tyskland, Danmark og på Island i anledning af Dronning Margrethes fødselsdag.
Vinderen blev en kage af Majestæten med smøg.
Glæden var stor, da højskoleeleverne fik lov at komme tilbage og vi modtog dem med flag og
luftkrammere. En ny tid med retningslinjer om afstand, familiegrupper og håndsprit begyndte,
men også en tid, hvor det er lykkedes at drive højskole på trods af vanskeligheder. På Rønde
Højskole har vi fastholdt en kurs præget af åbenhed og dialog med eleverne om, hvordan vi kan
leve op til retningslinjerne. Det har været med vekslende held at vi har gået dialogens vej, men
grundlæggende har vi på den måde ikke givet køb på vores værdier i forhold til at drive højskole.
Vi vil inddrage eleverne, livsoplyse og arbejde med deres ansvarliggørelse i forhold til individ såvel
som fællesskab, og under Corona har der så været en meget konkret anledning til at arbejde med
udmøntningen af denne værdi.
Højskoleeleverne er generelt meget ansvarlige, og meget er gået godt. En vanskelighed er
festerne. Festerne er afgørende for mange af højskoleeleverne, og med samfundets restriktioner
på barerne ude i samfundet har der også fulgt begrænsninger på åbningstider og alkoholindtag på
Rønde Højskole. Ikke just til glæde for en ungdomsgeneration, hvor mange længes efter den mere
svævende, kontrolfrie og glade fornemmelse, som kan opstå efter et par øl. Men med dialog og
rammer er vi kommet igennem til nu.
Coronaretningslinjerne og viden om, at en pandemi raser har præget dette år, og her kunne der
skrives meget mere om det, og om den betydning det har haft. Men jeg vil i stedet fremhæve
medarbejdere på højskolen og i alle andre områder af skolen, som har villet, at der skulle drives
højskole her på bedste vis på trods af Covid-19 truslen. Og de har gjort det flot og givet så meget til
kursisterne.
Hen over sommeren lykkedes det at gennemføre alle sommerkurserne. Der var fuldt hus på alle
kurser og stor glæde fra deltagernes side i forhold til at kunne få den oplevelse med i en meget
anderledes sommertid.
Efterårsholdet blev fyldt, og også her er det lykkedes at gennemføre mange gode uger med højskole. Vi er mange, som bliver høje på højskole, når det er bedst: Det er, når eleverne efterhånden
begynder at synge med, og lyden af højskolesangbog bliver stærk og kan høres. Når samlingen
knytter an til Me too og fortælleren får hektiske pletter på halsen, når en højskolelærer fortæller
om vinderhummere og taberhummere, og ingen er i tvivl om, at det handler om mennesker. Når
undervisningen går op i en højere enhed, og når eleverne begynder at overloade dagsprogrammerne fuldstændigt med hver deres særlige udvalgsinitiativer. Så ved vi, at vi er ved at være på det
niveau, vi vil være på. Og sådan har det også været dette efterår.
Vi ser frem mod, at verden bliver mere fremkommelig på alle måder.
Tak til alle medarbejdere, bestyrelse, repræsentantskab og venner af skolen for at stå bag Rønde
Højskole og Efterskole også i dette svære år.
Glædelig jul og godt nytår.
Birgit Fuglsbjerg
Højskoleforstander
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Global Iværksætter skaber
overskrifter

Eleverne på linjefaget 19/20 sender 75.000 kr. afsted til
nødhjælp i Kirgisistan

Global Iværksætter
arbejder bl.a.med
projektledelse og
fundraising.

Global Iværksætter har skabt
overskrifter hos TV2 Østjylland, da eleverne fra linjen for
nyligt sendte 75.000 kr. afsted
til fattige familier i Kirgisistan.

Temaer
på Global Iværksætter:
FNs Verdensmål
Udviklingsbistand gennem
tiderne
Fattigdom vs. rigdom
Menneskerettigheder
Kulturmøder
Dilemmaer og diskussioner
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Eleverne er, på trods af en
aflyst rejse, meget glade for
og stolte af, at kunne hjælpe
familier, der har det endnu
værre end normalt under
COVID-19.
Efterfølgende har Global
Iværksætter 20/21 indsamlet godt 83.000 kr, som også
går til udsatte børn og deres
familier i Kirgisistan. Pengene
blev indsamlet til det årlige
sponsorløb.

Lærerportræt

Tanja Refsing

Tanja Refsings hjerte banker for hendes linjefag, Global Iværksætter på Rønde Efterskole, hvor hun gennem sit engagement inspirerer sine elever til at tage ansvar for
vores verden. I undervisningen og gennem projekter på linjefaget viser hun eleverne, at selv små handlinger kan have stor betydning for mennesker, som bor på den
anden side af jorden. Det er den slags oplevelser, der efterlader spor hos eleverne og
gør dem bevidste om deres eget potentiale.
TANJAS MISSION
Missioner kan være risikofyldte, det har vi
set i mange Hollywoodfilm. Selvom efterskolelærer Tanja Refsings mission måske
er knap så sprængfarlig, som dem vi ser
i en Bond-film, så ved hun, at det er med
en vis risiko, hver gang hun og en ny flok
elever sætter ud på deres Global Iværksætter-mission i begyndelsen af et nyt skoleår.
Eleverne risikerer nemlig at blive ramt af at
ville gøre en forskel – og det bliver ‘point of
no return’ for mange.
Det er tydeligt at mærke på Tanja, at hun
befinder sig på sin rette hylde på Rønde
Efterskole, hvor hun kan kombinere lærerfaget med hendes filantropiske passion.
Man kan slet ikke tage fejl af hendes
engagement, når talen falder på Global
Iværksætter, og hvorfor det er vigtigt lige
netop at udbyde dette fag.

Som i enhver god film må heltene – altså eleverne på Global Iværksætter – gå så grueligt meget
igennem før deres mission er fuldført. Heldigvis
er der ingen ægte bad guys på Rønde Efterskole,
men derimod står eleverne overfor nye, ukendte
opgaver, som de i fællesskab skal løse. Tanja fortæller, at efterskoleeleverne i løbet af skoleåret,
skal udvikle og gennemføre projekter, som gør
en forskel for børn og deres familier i Kirgisistan.
Det kan dog også være en krævende, men lærerig opgave for eleverne – Det oplever Tanja hvert
år på linjefaget Global Iværksætter – og det er
en af drivkrafterne bag hendes arbejde som
linjefagslærer på Global Iværksætter.
En verden uden for efterskolens trygge rammer
Tanja vil vise eleverne på Global Iværksætter, at
der findes en stor verden uden for efterskolens
trygge rammer, som bliver påvirket af elevernes
daglige valg. Derfor mener hun også, at en af
hendes fineste opgaver som lærer på Global
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Iværksætter er at inspirere eleverne til at
gøre en forskel for andre og vise dem, at selv
de handlinger, som umiddelbart kan virke
små, kan gøre en kæmpe forskel både ude
i den store verden, men også for dem selv.
“Jeg vil vise eleverne, at det er meningsfuldt
at engagere sig i noget – både lokalt, men
også i en sag ude i verden. At det nytter både
for dem på den anden side af jorden, men at
det også falder tilbage på én selv. Derfor er
det vigtigt at eleverne gennem undervisningen og projekterne oplever og mærker, at de
gør en forskel – at deres projekter nytter.”

Uno, det er så betydningsfuldt , fordi børnene vi
møder i Kirgisistan alle sammen har noget med i
bagagen, som børn ikke bør opleve.”
Derfor er det også Tanjas ambition, at gøre hendes elever opmærksomme på, at deres handlinger måske ikke redder verden nu og her, men det
nytter. Det aftryk, som de efterlader sig hos de
børn og familier, de har hjulpet både økonomisk
og menneskeligt, er værdifuldt og kommer også
til at gøre en forskel på sigt.

SELVUDVIKLING DER SMITTER
I alle gode filmproduktioner er det hovedpersoPROJEKTERNE NYTTER
nen selv, der gennemgår den største personlige
At elevernes hårde arbejde på efterskolen
forandring – Og sådan er det også for eleverne
gør en stor forskel for mange børn og unge
på Global Iværksætter. Selvom der på papiret
og deres familier i Kirgisistan, er der ingen
står, at Global Iværksætter-linjens formål er at
tvivl om. De penge, som eleverne på Rønde
udvikle og gennemføre projekter, der skal gøre
Efterskole igennem mange år har indsamlet, en forskel for børn og unge i Kirgisistan, så er det
giver bl.a. familier mulighed for at sende de- lige så væsentligt for Tanja, at projekterne også
res børn i skole og dække de grundlæggende rykker noget i eleverne selv. “Vi lærere sætter
behov for mad og tøj, som giver tryghed i
rammerne for, at eleverne i løbet af skoleåret
hverdagen.
udvikler sig og får nogle projekter, hvor de måske står med lidt rystende knæ og bliver skubbet
Handlinger der efterlader aftryk
lidt ud over kanten – Og bagefter kan de bare
Men økonomisk hjælp er ikke alt efterskomærke, at det har gjort en forskel for dem selv,
leeleverne giver videre til børnene i Kirgiat de turde.”
sistan, fortæller Tanja. For Tanja bliver Global
Iværksætter-projektet især meningsfuldt,
Derudover er det en stor glæde for Tanja, når hun
når hun oplever, den opmærksomhed og det flere gange har oplevet at Globals Iværksætters
nærvær, som efterskoleeleverne udviser, når arbejde spreder sig som ringe i vandet på Rønde
de besøger de udsatte familier i Kirgisistan.
Efterskole. For det er nemlig ikke kun eleverne
Det er mindst lige så værdifuldt som pengene på selve linjefaget, der bliver grebet af den gode
– hvis ikke mere.
stemning og bliver inspireret. Ofte kommer tidligere elever op til Tanja og fortæller, hvordan de
Gang på gang ser Tanja, hvordan de lokale
efterfølgende er blevet “Global Iværksætter-agtibørn blomstrer, når efterskoleeleverne finder ge,” ved at engagere sig i frivillige foreninger, udfodbolden frem, fletter pigernes hår eller
valg på deres uddannelse eller har ændret livsstil,
bare lytter til deres fortællinger: “Det har
fordi de har set, at det nytter at engagere sig.
en kæmpe værdi, at de går ud og møder de
familier, vi hjælper økonomisk. At de sætter Sidste akt
sig i deres hjem og hilser på dem og lytter til Når skoleåret når sidste akt, og det er tid til at
dem. Det betyder noget!” Hun uddyber: “Ef- sende eleverne videre ud på nye eventyr, ved
terskoleeleverne behandler børn som børn.
Tanja, at eleverne på Global Iværksætter har fået
Børnehjemsbørnene er ofte børn, som har
mange værdifulde oplevelser med i rygsækken.
måttet blive voksne alt for tidligt af forskelli- Oplevelser som har rykket efterskoleelevernes
ge årsager. Så det at efterskoleeleverne bare syn både på dem selv og omverden. Med andre
spiller fodbold med dem i 3 timer eller spiller ord: Missionen er fuldført.
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Skitur til Norge
2020
Skituren kom lidt sent i gang, da det glatte føre gjorde, at snekæderne på
busserne ikke var nok til at trække det sidste stykke op af bjerget. Så gode
norske (heste)kræfter måtte tilkaldes for at få den sidste bus helt op til
Gaustablikk.
Efter ankomst og indkvartering blev langrendsskiene udleveret og så ud på
de norske løjper. De efterfølgende dage bød på masser af alpin skiløb og
mange elever rykkede sig rigtig meget i løbet af skituren .
Den sidste dag bød på perfekt skivejr: Vindstille og klar frost. Det var muligt
at stå på ski fra kl. 10-20. Tak for en dejlig tur.
14

Lærerportræt

Emma Vestergaard Nielsen

Det er ikke kun eleverne, der har haft første skoledag på Rønde Efterskole. Blandt
lærerne finder vi også nye ansigter. Et af dem tilhører Emma Vestergaard Nielsen,
som bl.a. skal undervise i friluftsliv, engelsk og volleyball.

Friluftsmenneske med stort F
Der er mange grunde til at Emma valgte at
blive efterskolelærer. Det var afgørende, at
på Rønde Efterskole har hun mulighed for at
gøre sin personlige fritidsinteresse, friluftsliv
til en del af sit arbejdsliv – Og det er lidt af et
drømmescenarie: “Her kan jeg kombinere
min lyst til at undervise med min personlige
fritidsinteresse, friluftsliv. For mig er det
drømmejobbet at få lov til at arbejde med
det, jeg selv har lyst til at bruge min fritid på.”
På job som vejviser
Men det er ikke kun forkærligheden for
friluftslivet, der har draget Emma mod efterskolelivet: “På efterskolen kan jeg få lov til at
være lidt mere for eleverne end bare deres
lærer. Man kan være rollemodel eller vejviser
for de unge i en periode i livet, hvor man
måske ikke ved, hvad der op og ned – og det,
synes jeg, er en fed udfordring.”

Derfor vil Emma også stå med åbne arme,
når eleverne har brug for at dele stort og
småt, de svære ting og de gode ting: “Jeg
er deres tryghedsperson. Jeg er den, de kan
komme og snakke med, når det er gået godt i
badminton, og når de har oplevet noget fedt
i weekenden. Hvis det er svært på værelset
eller man savner sin familie.”
Derfor føler Emma, at alle hendes kompetencer kommer i spil som efterskolelærer. Både
dem hun har lært på læreruddannelsen og
gennem sin fritidsinteresse, men i høj grad
også de menneskelige – Og det er en ekstra
dimension ved titlen som efterskolelærer, der
tiltaler hende.
Hårdt arbejde med højt humør
Når man møder Emma, er man ikke i tvivl
om, at humøret er højt og smilet stort. For
Emma er det da også helt essentielt, at det
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høje humør smitter af på hendes undervisning. “Det må heller ikke blive for alvorligt.
Vi skal kunne pjatte lidt – også selvom det
er i engelsk.”
Selvom der skal være plads til jokes og
masser af grin, så er Emma helt bevidst om,
at et år på efterskole også kan være hårdt
arbejde. Men på den positive måde: ”Efterskolen giver eleverne et uforglemmeligt år.
På den måde, at det er fedt, og det er hårdt.
Jeg tror, der er rigtig mange, der lærer nogle sider at kende af sig selv, fordi de er ude
af deres trygge ramme – væk fra mor og far.
Der er mange ting, man pludselig skal klare
på egen hånd, som man ikke har været vant
til, og det tror jeg, man lærer sindssygt meget af. Selvom der er lærere og undervisere,
så står du på egne ben for første gang.
En gave for livet
For mange teenagers kan det virke overvældende pludselig at skulle stå med så meget

ansvar selv. Men Emma er slet ikke i
tvivl om, at det er en kæmpe gave, som
efterskoleeleverne kan tage med sig videre
i livet: “Det giver dem en kæmpe fordel
videre. Både at man har lært at tage ansvar
og holde orden på sit værelse og selv holde
styr på sit skema. Men også rent menneskelige, tror jeg, at de bliver nogle rummelige,
fantastiske mennesker, som har stor forståelse for, at ikke alle er ens. Det lærer man
ikke derhjemme med forældre og søskende.
Det lærer man, fordi man møder nogle, der
kommer fra noget helt andet end én selv,
og man bor sammen med dem.
Den udvikling eleverne oplever på Rønde
Efterskole kan være udfordrende og kan ind
imellem give nogle følelsesmæssige rutchebaneture. Men der kommer sunde, robuste
mennesker ud på den anden side – Og en
ting er sikkert. Emma går lige ved siden af
sine elever hele vejen.

Hverdagsglimt
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Trivselsrådet

På Rønde Efterskole har vi igennem en lang årrække
arbejdet målrettet med trivsel gennem vores trivselsråd.
Vi nedsætter ved skolestart hvert år et udvalg bestående af 5 elever, en lærer og en forstander.
Trivselsrådets medlemmer har tilsammen et ekstra øje på alle elevers trivsel på efterskolen. I
år består rådet af: Rasmus Glerup Ibsen, Jakob Gasseholm Bang, Peter Møller Mink, Valdemar
Sejr Hammer og Jonas Olesen Trads. Eleverne er valgt demokratisk, og de repræsenterer hver
især et bo-område på skolen.
Rasmus og Jakob er enige om, at det er spændende at være med i trivselsrådet, og at man
bliver mere opmærksom og får et andet blik på trivsel, når man sidder med i rådet.
Rasmus fortæller: “Vi drøfter elevernes trivsel på skolen. Vi færdes jo i opholdsrummene på
skolen, og kender eleverne godt. Nogle elever har det svært med at gå videre med tingene til
lærerne, og det er vi opmærksomme på. Hvis de har et problem, bringer vi det videre og forsøger at løse det. Jakob fortsætter: “Der er god trivsel på skolen, selvom der selvfølgelig altid vil
være noget, der driller lidt”.
Men generelt mener drengene, at eleverne er åbne, og at der er mange arrangementer og
aktiviteter, som man kan deltage i om aftenen og i weekenderne, så der er gode muligheder
for at komme ud af værelset og for at snakke med forskellige mennesker.
Det er en forudsætning, at eleverne i trivselsrådet kan overholde tavshedspligt, at de er lette
at snakke med, at de tør handle, og at de har det personlige overskud til at bekymre sig om
andres trivsel. Alle medlemmer af rådet kan indkalde til trivselsmøde. På mødet diskuteres
eventuelle tegn på mistrivsel og aftaler, hvem der skal tage handling herpå (rådets medlemmer, en kontaktlærer, en klasselærer etc.)
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Elevessay af Jakob Kristoffersen

CORONA-RAMT DANMARK
Vinden suser om ørerne på én. Vejen som normalt vrimler
med biler, ligger helt øde hen. Det eneste man lægger mærke til, er solen som står højt på himlen, og lyser ned på det
tomme landskab.

Jeg står midt på hovedvejen. Jeg kan tillade mig at stå midt på en hovedvej, fordi her er så
tomt. Lyden af bilmotorer virker fjern og sjælden. Følelsen, af at man skulle passe på sig selv,
er væk. Ude i horisonten drømmer man sig hen til de gamle tider, hvor man altid kunne lugte
benzinen. Det eneste man kan lugte er ens egen sved. Kan kun høre lyden, af skridtene fra ens
løbende fødder. Larmen fra vinden, hvirvler rundt om ørerne. Vasker alle de tomme tanker, ud
af hovedet, så det eneste man tænker på, er at få den ene fod foran den anden så hurtigt som
muligt. Stemmerne man plejer at møde ude på de smalle begrusede veje, er væk. Fuglene
synger yndefuldt. Solen står højt.
Jeg føler, mig isoleret fra alt, men samtidig intet
Stien, som bliver brugt allermest, kunne forveksles med en kirkegård. Står i skyggen til træerne. Det omvæltende grus ligger for sig selv. Sandet hvirvler ind i øjnene. Det føles, som om de
bliver slebet, for man tror ikke på det, man ser. Gnider sine øjne lidt og prøver at fokuserer på
detaljerne. Der er ikke nogen. Ikke nogle mennesker at kigge på. Ingen dyr eller blomster. Alt
virker dødt. Glemmer at kigge målrettet, på alt det gode, når der er så tomt. Tankerne leger
med en. Deprimerende tanker kommer ind fra siden. Rammer en som et knytnæveslag. På et
split sekund ryger skuldrene fra ørerne helt ned til knæene. Slaskende trækker man de to betonklodser de sidste meter tilbage til endnu mere stilhed. Hen til mimernes land. Ingen siger
noget. Kun undgår hinanden. Nogle gange med fagter, fordi man kommer for tæt på.
Gaderne tomme. Husene matte af stilhed. Ingen mennesker at se i haverne, selvom solen står
på sit højeste. Alle de velplejede haver er begyndt at ligne nogle gamle urskove. Helt afsjælet.

18

Møder en enkelt person. Stilheden før stormen. Et vink med øjnene og væk igen. Føler
en trang til at råbe. Råbe rigtig højt, så højt
at hele byen kan vågne igen, men stilheden
har taget styringen. Ingen lyd kommer ud.
Kan kun høre råbene inde i mit eget hoved.
Folk der råber, og beder for at få deres
normale liv tilbage. Tomrummet, man har
omkring én, når man bevæger sig igennem
husene, dræner en totalt for energi. Kroppen begynder at føles endnu mere slap og
slatten, end den allerede er. Tankerne spiller
et puds, og straks begynder hukommelsen,
at tænke tilbage på de gode “gamle” dage.
En af dem som virkelig er blevet ramt i disse tider er Berith Hansen. Hun er socialrådgiver,
men er blevet sendt hjem. Sidder hver dag foran datamaten. Fingrene skøjter over knapperne. Klikkende bliver hårdere og hårdere. Vejrtrækningerne tungere. Holder pause hver anden
time. Ryster fingrene. Får noget indenbords. Et hurtigt pitstop. Klar til at suse videre hen over
tasterne. Bliver afbrudt af en journalist. Midt i den helt store sag. Får spørgsmålet om, hvordan hverdagen har ændret sig for hende? Hun kigger op, svarer: “Det er forfærdeligt. Ingen
kollegaer at snakke med. Ingen fysisk kommunikation med andre individer. Savner mumlen
rundt i krogene. Føler mig isoleret fra alt, men samtidig intet. Har mine bedre halvdele til at
være omkring mig. Følelsen af sammenhold er der stadig. Manglen og savnet af arbejdet er
stort. Jeg kan ikke rulle stolen lidt til venstre, også se en anden person på den anden side af
foldedøren.” Hendes svar er tankevækkende. Tanken om hvor stor savnet kan blive på blot to
uger er vild.

De gamle dage, føles så længe siden. Utydelige stemmer kan høres ude i det fjerne. Stemmer
fra bekendte. Grin, latter og gråd. Alle lyde, der ikke høres mere. Tanken om fællesskab er som
en brændeskærm i en bøgeskov. Mangler lugten, af de gennemblødte kroppe, åndedrættet
fra over anstrengende lunger. Begge ting, hverdagen plejede at byde på. Rutinen er blevet en
anden. Dagene lange ligesom træernes rødder. Nætterne korte. Følelsen af ensomhed sitrer i
kroppen, fra solen står op, til solen går ned. Gentagelserne hyppigere. De samme ting om og
om igen. Stuerne sorte som kul. Ingen silhuetter, kan skimtes igennem glasset. Der hvor der
plejer at være lys og farver, er der nu mørkt, som en tunnel en kold vinteraften. Spejder rundt.
Søgen efter folk, er stadig ikke slut. En umulig opgave. Verdens sværeste opgave faktisk.
Ingen tør stadig ikke gøre noget som helst. Tanken om at være forladt er mere tiltrækkende,
end at risikere at blive syg.
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Pædagogiske overvejelser
Som en del af den pædagogiske og didaktiske praksis på Rønde Efterskole arbejder vi med pædagogiske handleplaner.
Gennem årene har handleplanerne fokuseret på mange forskellige emner fra demokratiske
processer og systematisk relationsarbejde til digital dannelse og hverdagsmestring. Handleplanerne er et bevidst fælles fokus på udvalgte dele af det pædagogiske arbejde, som vi
beslutter at have særligt øje for i et skoleår.
Mantraer
Ud fra vores pædagogiske fokuspunkter definerer vi i lærerkollegiet nogle mantraer. Mantraerne er huskeregler til os selv i vores pædagogiske praksis. Mantraerne handler oftest om det
relationelle, fordi vi tror på, at gode og stærke relationer styrker både fællesskabet og elevernes evne til læring. Det kan være helt konkrete tiltag som ”Vi siger hej” eller mere indforståede udsagn, som stammer fra vores fælles relationspædagogiske udviklingsarbejde. Nogle af
de mantraer, hænger ved og bliver en del af vores fælles sprogbrug.
Det gælder fx mantraet:
Gå altid tilbage til en fuser
Mantraet minder os om, altid at opsøge elever, hvis der har været en mislyd i kommunikationen af den ene eller den anden grund. Det er altid det pædagogiske personale, der bærer ansvaret for relationen til eleverne – det er derfor også os, som opsøger eleverne, hvis udfaldet
af en samtale har potentiale til at slide på relationen.
Et mantra, som også hænger ved hedder:
Opsøg touch points
Grundtanken med touch points er, at hver eneste ordveksling er en unik mulighed for at styrke
relationen til et andet menneske. Alle møder opfattes som betydende øjeblikke, hvor fokus
er den anden, og hvordan han/hun kan hjælpes til at yde sit bedste, trives m. m. Som lærere
minder mantraet os om vigtigheden af at have øje for de touch points, at opsøge de betydende øjeblikke og ad den vej styrke relationen til eleverne
Mantra 20/21
I dette skoleår hedder et af vores nye mantraer:
Se ved siden af mønstret
Mantraet ”Se ved siden af mønstret” stammer fra vores arbejde med elevernes udviklingsmuligheder. Ud fra en forståelse af, at alle mennesker har uanede udviklingsmuligheder, er
opgaven for det pædagogisk personale på Rønde Efterskole, altid at være villig til at udfordre
egne forforståelser og være på udkig efter muligheder for at forstå eleverne og hjælpe deres
udvikling på vej. – At se ved siden af mønstret
På Rønde Efterskole er det væsentligt for os at lave efterskole sammen med eleverne. Vores
pædagogiske handleplaner og vores mantraer understøtter det mål.
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Elevhistorie

Johannes Thomsen
På Rønde Højskole fandt Johannes ud af, hvor mange veje, der er at gå
inden for naturvidenskaben. Og at det er okay at være i tvivl om, hvilken
man skal vælge – for tvivl kan være frugtbar.
Da Johannes Thomsen fra Viborg blev student
vidste han, at han gerne ville arbejde med
noget inden for det naturvidenskabelige. Han
startede på en uddannelse i bygningsdesign,
men fandt hurtigt ud af, at det slet ikke var
ham. Og så meldte tvivlen sig, for hvad skulle
han så? Og den tvivl er en stor stressfaktor.
”Det er enormt stressende at være ung og ikke
have en ide om, hvad man skal studere. Alle
de her deadlines og ansøgningsfrister dukker
op, og man tænker hele tiden over det. Det
føltes som et stort ansvar og en falliterklæring
at være i tvivl,” fortæller han. “Det fungerer
godt at få lov at smage på så mange forskellige
ting”
Tvivlen bragte ham til Rønde Højskoles linjefag

Science & Technology. Han håbede, at
bredden i linjefaget ville vise nogle nye veje
og muligheder for ham – og den del har ikke
skuffet.
”Det fede ved Science & Technology er, at
den sætter nye vinkler på det at arbejde med
videnskab. Vi kommer meget bredt omkring,
både biologi og miljø, programmering og
robotteknologi og min store interesse, astrofysikken. Hele pointen er, at man kan prøve
kræfter med det og se, om det er noget, man
kunne tænke sig at arbejde videre med. Og
alle forløb slutter af med nogle konkrete snakke om studieretninger og hvilke spor, man kan
tage. Det fungerer godt at få lov at smage på
så mange forskellige ting,” fortæller han.
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Mere ”hvorfor” end ”hvordan”
På Science & Technology har holdet også
været på en masse udflugter og spændende
gæsteforelæsere, blandt andet fra Århus
Universitet. Især professor Hans Kjeldsen,
der holdt foredrag om astrofysik, fangede
Johannes’ interesse. Ikke kun på grund af
den spændende forskning – men lige så
meget hvordan den blev formidlet.
”Problemet med fysik er, at det er svært
at forstå, men han var sådan en dygtig
formidler og kom med konkrete modeller
og animationer og gode forklaringer, som
gjorde, at det var interessant at lytte til.
Der var ikke så mange mærkelige fagtermer, men fagligheden var helt i orden, og
vi gik meget i dybden med tingene. Det var
dialogbaseret, og vi fik mulighed for at stille
spørgsmål. Han gjorde stort indtryk både
som forsker og underviser. Så måske skal jeg
egentlig være lærer i naturfag og fysik. Det
er en mulighed,” siger han. Lidt modstræbende, godt nok, da begge hans forældre
også er lærere.
Skal man kolonisere Mars?
På Science & Techonogy har meget handlet
om fysik. Det seneste emne om rummet og
en fremtidig kolonisering af planeten Mars
har blandt gjort brug af gravitationsloven
for at beregne, hvor meget energi, der skal
til for at få en raket ud af jordens tyngdefelt. Johannes er lige nu i gang med sit eget
projekt, hvor han går mere i dybden med
Mars og dens egenskaber. Men en ting er
at spørge, om man kan kolonisere Mars. Et
helt andet spørgsmål er, om man skal.
”Det, Science & Technology kan, er netop at
komme med de der nye perspektiver. Vi arbejder for eksempel meget med etik og med
at stille andre spørgsmål til de projekter, vi
arbejder med – mere hvorfor end hvordan.
Og den tilgang betyder, at hvis jeg ikke havde været på højskole, kunne jeg nemt have
overset nogle interessante sider af naturvidenskab og slet ikke overvejet dem. Det
giver muligheden for at vække interessen
for nye ting, især i forhold til uddannelse,”
siger han.
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Et pusterum
For Johannes har højskoleopholdet været
en afklarings- og inspirationsfase, og selv
om han ikke er i mål endnu, så har højskolen
stillet de rammer op, som gør, at målet er
i sigte. Både på grund af fagligheden, men
lige så vigtigt er det sociale – og så alle de
fag, han slet ikke havde regnet med, at han
skulle have.
”Jeg har fået en masse nye gode venner og
en mulighed for at udvikle mig selv – man
kan rykke så utrolig meget i løbet af de her
måneder. Der er selvfølgelig et skema, men
vi laver hele tiden noget nyt, og der er så
mange tilbud om aktiviteter og foredrag. Og
du har også nogle fag, der tvinger dig til at
opleve nye ting. Inden jeg startede frygtede
jeg lidt, at linjefagene ville fylde det hele og
æde al fritiden, men det har det ikke gjort.
Der er en rigtig god balance, og her er mulighed for at udfordre sig selv og prøve kræfter
med noget helt nyt. For eksempel tog jeg
spontant faget begynder guitar, jeg har valgt
retorik, international politik og rigtig meget
sport – volley og badminton. Og så tog jeg
minsandten keramik – det valgte jeg som et
afslappende fag, men det er det slet ikke!
Man har kun et skud i bøssen, når man for
eksempel laver en kop – leret husker det, du
gør med det. Der er så mange ting der kan
gå galt i den proces – lidt lige som fysik. Så
keramik er sygt stressende,” smiler han.
En pause fra stress og store valg
Når højskoleopholdet slutter, skal Johannes
hjem til Viborg og tjene lidt penge, og så står
der forhåbentlig studiestart på programmet
til sommer. Han er stadig ikke sikker på
hvilket – men mange nye muligheder står
åbne nu.
”For mig har højskoleopholdet været et
dejligt og nødvendigt pusterum –– højskolen
flytter dit fokus og giver dig en pause fra
stress og store valg. Science & Technologylinjen har vist mig en masse muligheder, som
jeg slet ikke havde overvejet. Måske vil jeg
læse fysik eller ingeniør eller blive underviser
og formidler– eller noget helt andet. Historie,
måske.”

Nyt linjefag
Business & Economics
Fra 2021 udbyder Rønde Højskole det nye linjefag,
Business & Economics.

Business &
Economics er på
skemaet fra
februar 2021.

Emner på Business & Economics
•

Økonomi- og krisestyring

•

Globalisering og internationale strømninger

•

Strategi og ledelse

•

CSR og økonomi

•

Politik og samfundsøkonomi

•

Vælgeradfærd og populisme

•

EU og andre internationale samarbejder

I en globaliseret verden med fokus på
bæredygtighed er det ikke længere
nok for ledere, politikere og økonomer
at præsentere vækst og grønne tal på
bundlinjen. Der er behov for at tænke
bredere, forstå nye sammenhænge, arbejde med sig selv og sine værdier på en
ny måde og, for nu at bruge et aktuelt
begreb, udvise samfundssind. Værdier,
som erhvervslivet efterspørger, og som
højskolerne i høj grad repræsenterer.
Det er vigtigt, at det nye linjefag tager
højde for de mange udfordringer og
kompleksiteter, der er forbundet med
økonomi og samfund – men også, at
det tager udgangspunkt i den virkelige
verden, som organisationer og virksomheder navigerer i. En verden, der i
kølvandet af finanskrisen tilbage i 2008
samt covid-19 dels er forandret og dels
har gjort os alle opmærksom på vores
afhængighed af de strukturer, vi har
bygget samfundet op omkring.
”Faget kommer til at handle om at
analysere og diskutere forskellige
økonomiske og politiske modellers
muligheder og udfordringer og om at
forstå, hvordan forskellige økonomiske
perspektiver og ideologiske tilgange har
en afgørende betydning for menneskers
liv og samfund gennem tiden. Vi vil
gerne inspirere vores elever til at blive
klogere på historien, på sig selv og på
muligheden for at være med til at forme
fremtiden,” siger højskoleforstander
Birgit Fuglsbjerg.
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Fokus på den virkelige verdens udfordringer
Det er vigtigt, at det nye linjefag tager højde for de mange udfordringer og kompleksiteter,
der er forbundet med økonomi og samfund – men også, at det tager udgangspunkt i den
virkelige verden, som organisationer og virksomheder navigerer i. En verden, der i kølvandet
af finanskrisen tilbage i 2008 samt covid-19 dels er forandret og dels har gjort os alle opmærksom på vores afhængighed af de strukturer, vi har bygget samfundet op omkring.
”Hver dag træffer de politiske institutioner og økonomiske magthavere store beslutninger,
der har store konsekvenser for samfundet omkring dem. Derfor er det vigtigt at tale med
dem og undersøge hvilke faktorer, der spiller ind på beslutningerne og hvilke kompetencer,
der skal til for at lykkes med ledelse af organisationer nu og i fremtiden. Men vi vil bestemt
også udfordre de eksisterende organisations- og forretningsmodeller og komme med bud på,
hvordan fremtiden kan se ud. Og her har de unge utrolig meget at byde ind med, både i form
af visioner og konkrete ideer,” siger Birgit Fuglsbjerg.
Brug for de unges idealisme
Undervisningen på Business & Economics kommer til at dække blandt andet økonomi- og krisestyring , globalisering og internationale strømninger, strategi og ledelse, CSR og økonomi,
politik, EU og andre internationale samarbejder samt projektledelse og entreprenørskab. Ikke
alle er typiske, klassiske højskolefag. Alligevel satser Birgit Fuglsbjerg på, at netop den profil
vil tiltrække unge med planer om at kombinere en interesse for det samfundsfaglige med alt
det, højskolen har at byde på.
”Vi oplever jo, at de unge i høj grad er opmærksomme på, at ansvarlighed er forudsætningen
for økonomisk styring og på, at man kan indrette et samfund på mange måder. De er ikke
bange for at tænke nyt og udfordre det eksisterende, og de har i høj grad værdierne og fællesskabet på dagsordenen. Vi kan ikke bare vækste bevidstløst uden omtanke for konsekvenserne, og vi kan heller ikke sætte samfundet i stå. Samfundet har kraftigt brug for den idealisme,
energi og fokus på det fælles, som højskoleeleverne kommer med, og jeg glæder mig meget
til at se de løsninger, de kommer til at tegne,” siger Birgit Fuglsbjerg.

Højskolelærer på Business & Economics

Steffen Tornbjerg
Navn: Steffen Synnestvedt Tornbjerg
Født i: 1994
Bor i: Aarhus
Uddannelse: Statskundskab
Underviser også i: introduktion til jura, samfund og
debat, performance og drama, brætspil
Som højskolelærer ser jeg frem til at: lave nogle
fede forløb for engagerede elever, og at blive en del
af højskolefamilien på Rønde Højskole.
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Elevhistorie

Sara Sofie Kiilerich
Selv om Sara læser på Aarhus School of Business, er højskolens værdier
i høj grad i spil på studiet. Nyt linjefag på Rønde Højskole skal forberede
unge til et liv i økonomisektoren.
Økonomi er måske ikke det første fag, der falder dig ind, når du tænker på højskolefag. Men
det burde det måske være? I hvert fald ifølge
tidligere højskoleelev Sara Sofie Kiilerich. For
unge, der er interesserede i at arbejde med
erhvervsøkonomi, kan sagtens få udbytte af et
højskoleophold, mener hun.

hun har fokus på procesoptimering og IT.
Med andre ord er Sara godt på vej ind i en
verden af økonomi og tal. Men det betyder
ikke, at højskolen var en fremmed verden.
For hun startede lige som så mange andre
med et stort spørgsmål: Hvad er det, jeg
skal?

Sara bor på Frederiksbjerg i Århus, hvor hun
lige er blevet færdig med sin bachelor fra
Aarhus School of Business and Social Sciences.
Sara har læst erhvervsøkonomi med tilvalget
Informationsvidenskab og er lige nu i gang
med sin kandidat i Information Management,
som har IT og Business som fokus. Samtidig
er hun holdunderviser i bachelorfaget Forretningsudvikling med Informationssystemer og
studentermedhjælper i en virksomhed, hvor

Højskole er relevant for økonomistudiet
Sara tog på højskole, fordi hun ikke vidste,
hvilken uddannelse, hun ville tage.
”Jeg havde hørt fra mange, at det var vildt
fedt at være på højskole, men det var også,
fordi jeg havde haft halvandet sabbatår og
stadig ikke vidste hvad jeg ville tage af uddannelse. Så jeg tog på højskole for at finde
ud af det - og for at få en masse nye venner,”
siger Sara.
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Venner fik hun heldigvis masser af. Men det
var også en øjenåbner for Sara i forhold til,
hvor meget et højskoleophold kan bruges til.
”Jeg tror i bund og grund, at uanset hvilken
vej du vælger at uddanne dig indenfor, så er
det aldrig en dårlig idé at tage på højskole.
Højskole handler om fællesskab og om at
udvikle sig personligt såvel som fagligt. Og
det er lige så relevant at tage på højskole, hvis
man vil økonomivejen, som hvis man vil en
anden, mere humaniora-præget vej. Du lærer
mere om dig selv, og du lærer at tænke fagligt
igen, efter du måske har haft nogle sabbatår,
som forbereder dig på den uddannelse, du
skal på,” siger Sara.
Den bedste forberedelse til universitetet
Især det med at lære at tænke fagligt viste sig
meget nyttig for Sara, fordi hun alligevel følte
sig lidt rusten efter sabbat-perioden.
”Fagligt lærte jeg en masse omkring den
naturvidenskabelige og tekniske verden,
hvilket i høj grad spiller en rolle i forhold til,
at mit studievalg gik i retning af økonomien.
Efter halvandet år uden nogen form for skole
var jeg lidt bekymret for, om jeg overhovedet
kunne finde ud af at læse og lære igen. Men
højskole var den bedste form for forberedelse
til en uddannelse på universitetet. Vi lavede
projekter og fremlæggelser som gjorde, at
jeg fik en lidt blødere start på studiet end
mange andre; siger Sara.
Personligt var udbyttet også stort for Sara.
”Jeg fik rigtig, rigtig meget ud af højskoleopholdet. Jeg fik en masse nye venner, som jeg
stadig har kontakt til i dag, selvom det snart
er 4 år siden, jeg gik på højskole. Jeg lærte
meget om mig selv og hvordan min rolle er i
større forsamlinger og i det fællesskab, som
højskolen er. Jeg var med til at planlægge
større events og andre begivenheder på
højskolen som gjorde, at jeg blev bedre til
at planlægge og organisere, hvilket også
hjælper en meget ikke bare på studiet, men
også i mit job. Og så husker jeg stadig tilbage
på højskolefesterne som nogle af de bedste
fester, jeg nogensinde har været til!”
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At omfavne forskellighed
Rønde Højskoles nye linjefag Business &
Economics er målrettet unge, der interesserer sig for, hvordan forskellige økonomiske
perspektiver og ideologiske tilgange har
afgørende betydning for menneskers liv og
samfundets udvikling. Eleverne bliver undervist i discipliner inden for økonomi, ledelse,
politik, globalisering, administration og
forretningsudvikling. Alt sammen vigtige discipliner. Men mindst lige så vigtigt er ifølge
Sara de kundskaber, som højskoleopholdet
giver rent menenskeligt.
”En stor del af at arbejdet indenfor økonomi
og erhvervsliv er, at du skal kunne snakke
med mange forskellige type mennesker. Dette er i høj grad noget, man lærer på højskole.
Der findes mange forskellige mennesker på
en højskole, og det hjælper dig til at snakke
med andre typer end dig selv og udvide din
horisont. Det er på mange måder det, der
gør dig mere voksen. Og så er der mange
fagbegreber inden for økonomi og erhverv,
som er fantastisk at stifte lidt bekendtskab
med, inden man starter på studiet, især hvis
man ikke kender så meget til økonomiske
termer,” siger Sara.
Og det er netop disse højskole-værdier, Sara
tager med ind i både sit studie og sit arbejdsliv. Værdier, som i høj grad er væsentlige.
”At omfavne forskellighed er en meget
stor del af det, jeg har taget med videre fra
højskolen. Det er helt klart noget af det,
der har lært mig at håndtere og arbejde
sammen med andre inden for økonomi og
IT både på min arbejdsplads, men også i min
studiegruppe. Nok noget af det vigtigste på
en arbejdsplads i erhvervslivet er at kunne
samarbejde og se tingene fra forskellige
perspektiver, og dette har højskolen været
med til at hjælpe mig med. Generelt set har
højskolen været med til at gøre mig et mere
åbent menneske. Den var med til at få mig
til at sætte mål for mig selv og finde ud af
hvordan jeg opnår dette,” siger Sara.
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Lærerportræt

Pia Kirkegaard

Pia Kirkegaard er underviser på linjefaget Psykologi & Pædagogik.
Hun kan ikke få nok af vildskab og kreativitet – og så elsker hun at
nørde udviklingsprocesser.
En lillebitte legetøjsbil på parkeringspladsen.
En havfrue i vandkanten. Stjerner i potteplanterne. En barbiedukke med hovedet i en busk.
Et spil fodbold iført plastikopper på øjnene.
En guidet tur igennem en labyrint kun ved
hjælp af et spejl. Magi, leg og oplevet erfaring
i hverdagen er noget af det, Pia brænder
for som højskolelærer. Det må gerne være
inspirerende og overraskende – og så skal
det bruges til at gøre livet bedre og sjovere
for dem, man arbejder med. Og det er der rig
mulighed for med Pia som lærer på linjefaget
Psykologi & Pædagogik, hvor det handler om
at bruge sig selv som redskab.
”At være dygtig til at arbejde med mennesker
handler i meget høj grad om at kende sig selv
og kunne arbejde med sig selv. At kunne være
ærlig uden at prøve at leve op til et eller andet. Man skal være opmærksom på sine egne
fordomme og blokeringer og arbejde med
dem. Og det er der rum til på højskolen. Her
kan man øve sig i at bruge sit sprog på nye
måder i et trygt læringsrum og i at bringe sin
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viden og sine kompetencer i spil. Vil du bruge
dig selv som redskab i andre menneskers liv,
er du nødt til at gøre dig erfaringer og kende
dit indre kompas,” siger Pia.
Linjefaget Psykologi & Pædagogik
På linjefaget Psykologi & Pædagogik er der
masser af teorier og filosofier at diskutere og
afprøve – og helst i praksis. Derfor hiver Pia
ofte eleverne ud af huset for at afprøve metoder og teorier i praksis. De står for undervisning i en skovbørnehave eller en skole, de
klatrer rundt i trætoppe med legeglade børn,
og de besøger den offentlige psykiatri og
uddannelsesinstitutioner for udviklingshæmmede. For Pia kommer de vigtigste erfaringer
af at sætte sig selv i spil.
Hvor der er liv, er der Pia
Pia er uddannet i Interpersonel organisationskommunikation ved Aaborg Universitet.
Noget af det, der tiltrak hende ved uddannelsen, var netop de psykologiske og

pædagogiske dimensioner: for hvordan er det
egentlig, vi får andre til at rykke sig? Det har
meget at gøre med sprog, mener hun.
”Kommunikation er lig med udvikling. Det
handler om at bruge sig selv, tage ansvar
og deltage. Og det er dybest set det, jeg er
højskolelærer for. Jeg vil gerne hjælpe mine
elever med at rykke, og med at øve sig i det,
der er svært. Få øje på det mellemmenneskelige og med at stå ved den, man er. Psykologi
og pædagogik handler om at finde styrken til
forandring,” siger Pia.
En helt særlig relation
Da Pia var færdiguddannet, arbejdede hun
som proceskonsulent i et par år. Derefter blev
hun daglig leder af en cafe, drevet af Sindslidendes Vilkår, for unge med skizofreni. Da
jobbet som underviser i psykologi og pædagogik dukkede op på Rønde Højskole, gik hun
efter muligheden for at blive underviser

og for at arbejde med det hele menneske.
Højskolelærerens særlige relation til eleverne
gør nemlig, at man kan komme meget længere. Og som højskolelærer er der også stort
fokus på processen: At starte helt fra bunden
med et projekt og se, hvad der lykkes – og for
Pia kan det ikke blive vildt nok.
”Jeg bliver så glad, når mine elever har en
oplevelse af, at deres indsats betyder noget –
at deres tilstedeværelse gjorde en forskel for
dem, vi arbejder med. Det er super inspirerende sammen med eleverne at arbejde med
teorier og metoder, lege med det og se det
komme til live. Derfor er jeg som lærer altid
åben overfor de ting, mine elever bliver optaget af. Der, hvor der er liv – dér er jeg. Som
lærer er jeg ret spontan og eksperimenterende – Og jeg har stor tillid til eleverne – jeg tror
på, at de kan en hel masse, og jeg elsker, når
de tager over på noget,” siger Pia.

Hverdagsglimt
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Artikel i Jyllands-Posten

”På Rønde Højskole er parasitter og robotter lige så vigtige for elevernes dannelse
som etik og filosofi.”
Rønde Højskole er en af få højskoler, som har naturvidenskablige fag på skeamet og det er banebrydende inden for højskoleverdenen.
Derfor var vi meget stolte over den flotte artikel om vores Science & Technologylinje,
som Jyllands-Posten bragte i efteråret. I artiklen siger vores underviser, Sigrid, om
science-eleverne:
”De er drevet af lyst og en helt unik form for nysgerrighed. Måske er det, fordi den
typiske elev på Science& Technologylinjen er ham eller hende, som ikke troede, de
skulle på højskole, fordi de ikke kunne finde noget, der var fagligt relevant for dem.
Defor er noget af det bedste også at se dem møde hinanden her på holdet. Hvis man
er optaget af naturvidenskab, så har man måske oplevet at være lidt alene om den
interesse ude på de danske skoler, så derfor er det bare virkelig fedt at se det faglige
og sociale fællesskab, der vokser frem mellem dem på linjen.”
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Nyt sommerkursus 2020

Djurslands vilde planter
I år har vi afholdt sommerkurset Djurslands vilde planter for
allerførste gang. Vores dejlige kursister har besøgt nogle af
Djurslands mange skønne botaniske lokaliteter, og vores
højskolelærer Sigrid Nielsen har nydt at få lov til at dele ud
af sin viden om og store glæde ved naturen.

På sommerkurset, Djurslands vilde planter, blev
kursisterne taget med på opdagelse i den danske natur, og de blev præsenteret for den flora,
der knytter sig til de forskellige plantesamfund.
Samtidig var der rig mulighed for at dykke ned i,
hvad der kendetegner de forskellige plantefamilier og arter. På den måde fik vores kursister et
solidt overblik over den danske flora.
I løbet af ugen blev der også blive lagt vægt på
at lære om mulige anvendelser af planterne, lige
fra plantefarvning til spiselighed.
Kurset var en god blanding af teori og gummistøvleture ud i den djurslandske natur – alt sammen i selskab med andre planteinteresserede og
vores højskolelærer, Sigrid Nielsen.
Efter kurset vendte kursisterne hjem med et
bedre blik for den danske natur. Det vil give dem
muligheden for at gå på opdagelse og udforske
den yderligere på egen hånd.
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Hvad vil fremtiden bringe for
Rønde Højskole?
Rønde Højskole vil i det kommende år fortsætte sin kurs. Også i 2021 vil der være brug for en
højskole som Rønde Højskole, der kombinerer livsoplysning og studieforberedende linjer, og
som har fokus på individet, men som tilbyder et læringsmiljø og et værdisæt, hvor fællesskabet og vores liv sammen er afgørende.
I Rønde ønsker vi at være højskole i et inspirerende samspil med uddannelsesområdet, fordi
valg af uddannelse spiller en vigtig rolle I menneskers liv - også i forhold til hvilket menneske,
man vil være i verden. I samspil med det uddannelsesforberedende perspektiv driver vi højskole her gennemsyret af livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Vi ønske
at inspirere mennesker til at tage ansvar for sig selv, for hinanden og for verden.
Mere konkret vil vi her på Rønde Højskole arbejde for at drive højskole i en tid, der fortsat vil
være præget af coronaforsigtighed og begrænsninger. Forhåbentligt er der en ny tid på vej,
hvor vi kan fokusere mere på, hvordan vi vil være højskole for mennesker end at sikre afstand
og afspritning.
Rønde Højskole sover aldrig. Vi vil fortsat arbejde med at udvikle, tilpasse og forbedre den
måde, vi driver højskole på: I det næste år vil vi have særlig fokus på at videreføre arbejdet
med at udvikle vores tilbud til unge med særlige udfordringer som f.eks. angst og diagnoser
og understøtte dem i at kunne klare sig i liv og uddannelse. Vi vil videreudvikle indsatsen for
en bæredygtig verden i dagligdagen gennem undervisning og fokus på udeliv og naturens
forunderlighed. Vi vil udvikle på vores rejsetilbud, så de bliver mere bæredygtige, og vi vil
udvikle på vores frivillighedsområde, så vores elever tager frivilligheden med ud fra højskolen
og ind i deres fremtid. Vi vil have et stærkt fokus på, hvordan nærvær, sammenhængskraft og
fællesskab kan bevares og udvikles sammen med højskolens vækst. Og så vil vi i øvrigt være
opmærksomme og holde øje med, hvad der sker uden for højskolen i verden og arbejde med,
hvordan vi kan være relevant højskole i samspil med tiden. Det er altid højskolens opgave.
Vi vil fortsat udvikle højskolen gennem en mangfoldig og foranderlig vifte af relevante og
efterspurgte fag og aktiviteter, og det vil det være vores ambition at røre menneskers hjerter
- at vække eller forstærke menneskers engagement i at deltage i og tage ansvar for at forme
vores fælles liv.
Godt nytår.
Birgit Fuglsbjerg
højskoleforstander
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