
På højskole med mentor
Til UU-, erhvervsskole- og produktionsskolevejledere 

Eksempel på en typisk højskoledag:
_____________________________________8:00 Fælles morgenmad og -samling

9:30 Undervisning i fx design, teater

 eller musik12.00 Fælles frokost13.00 Undervisning i fx idræt, it 
 eller psykologi18.00 Fælles aftensmad19:30 Fællesaktiviteter, foredrag, 

 værksted m.m.

20-40 uger hjemmefra
Find det, du er god til

Lær at tro på dig selv
Lav dit eget skema

Få din egen højskolevejleder

Styrk dig fagligt



ØNSKE

Har lyst og motivation til at lære. 
Ønsker nye sociale relationer. 
Vil gerne tage en uddannelse.

PLAN

UU udarbejder uddannelsesplan. 
Det aftales, at kommunen betaler 
for egenbetalingen 

HØJSKOLE

16 ugers forløb. Den unge og 
mentor på højskolen udarbejder 
elevaftale. Højskolen skal styrke 
den unge i faget dansk.

UDDANNELSE

Start på ungdomsuddannelse.

Uddannelsesplan og forløb

Pris for opholdet alt inkl.  
16 uger á 1.100 kr.=17.600 kr.
Prisen for et højskoleophold 
er som udgangspunkt 1.000 - 
1.400 kroner pr. uge. 
Højskolerne kan efter konkret 
individuel vurdering nedsætte 
den unges egenbetaling.

Begrundelse for tilskuddet
Kommunen finansierer egen-
betalingen som en fore-
byggende indsats. Der er 
hjemmel i Lov om folke-
højskoler § 29a. 

SØREN 18 ÅR. MENTORFORLØB
Søren har gået på produktionsskole, men har stadig svært ved at finde ud af, hvad 
han er god til, og hvilken uddannelse han skal i gang med. Søren er i risiko for aldrig 
at kunne få en ungdomsuddannelse. Søren færdes i nogle miljøer, hvor uddannelse 
ikke står højt på dagsordenen. I snakken med UU-vejlederen bliver det klart, at Søren 
har mangelfulde skolekundskaber og har svært ved at indgå i forpligtende sociale 
sammenhænge. Sammen med UU-vejlederen beslutter Søren sig for at tage på 
høj-skole – både for at styrke de faglige kundskaber, og ikke mindst for at komme 
væk fra det miljø, han normalt færdes i, og få nogle andre venner og andre sociale 
relationer.

Modelfoto

Eksempel
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Det du ikke lærer andre steder

Mentorordningen
- er for unge uden ungdomsuddannelse mellem 
17½ og 25 år, der er i risiko for aldrig at kunne 
gennemføre en ungdomsuddannelse. Som led 
i en uddannelsesplan tilbydes den unge at  deltage 
i et afklarende og udviklende højskoleforløb med 
henblik på overgang til en kompetencegivende 
ungdomsuddannelse. På højskolen tilknyttes den 
unge en fast mentor. I starten af opholdet aftales 
det, hvad den unge skal arbejde med på høj-
skolen, og på baggrund af denne aftale udarbej-
der eleven og mentoren en elevaftale. Opholdet 
skal være af minimum 12 ugers varighed.

Se mere på www.ffd.dk/mentor


