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FOR 16 - 19 ÅRIGE

EGÅ UNGDOMS-HØJSKOLE
HØJSKOLEN TÆT PÅ AARHUS
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For mange elever er et ophold på Egå 
Ungdoms-Højskole et tiltrængt af-
bræk fra den almindelige skolegang og 
hverdagen derhjemme. En frisk start, 
der giver oplevelser for livet. Her på 
EUH bliver du rustet fagligt og per-
sonligt til fremtiden. Her spiser, syn-
ger, griner, hygger og udvikler du dig 
sammen med andre unge og en flok 
engagerede undervisere. Og hvis du 
tager aktivt del i fællesskabet, garante-
rer jeg, at du tager herfra med stærke 
venskaber og med endnu flere oplevel-
ser, end du havde forventet.

Vi glæder os til at se dig!

Erling Joensen Forstander

VELKOMMEN TIL 
EGÅ UNGDOMS-HØJSKOLE
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HVAD ER EN UNGDOMSHØJSKOLE?
En højskole er en almendannende skole for dig, der øn-
sker at fordybe dig i kreative, teoretiske eller praktiske 
fag. Her kan du finde ud af, hvad du har lyst til, hvad du 
er god til og lære dig selv bedre at kende. En højskole 
er en fri skoleform uden eksamener, karakterer eller 
lektier, men med en lang tradition for at ruste unge 
mennesker til livet og til at indgå i forpligtende fælles-
skaber. En ungdomshøjskole er en højskole for unge 
mellem 16-19 år. Du bor på skolen i 20 uger (efterårs-
kursus) eller 24 uger (forårskursus) – eller du kan tage 
to kurser efter hinanden på i alt 44 uger. Det sociale og 
faglige miljø er intenst og underviserne er engagerede 
og møder eleverne i øjenhøjde. Sådan er det også på  
Egå Ungdoms-Højskole.

TID TIL NÆRVÆR
En del tager på ungdomshøjskole, fordi de endnu ikke 
er klar til at tage en ungdomsuddannelse. Måske er 
du også forvirret og føler dig presset af kravene om 
hurtigt at komme videre i uddannelsessystemet? På en 
ungdomshøjskole er der tid i hverdagen til at snakke 
om det personlige, det sociale og om fremtiden. Både 
med dine nye venner og med underviserne. Et ophold 
på en ungdomshøjskole ruster dig mentalt og fagligt 
til at gå videre ud i livet med oprejst pande.

MISSION
EUH er en højt kvalificeret ungdomshøjskole, hvor 
unge mellem 16 og 19 år dannes og modnes til deres 
videre valg - primært uddannelse.

HVAD 
HVORFOR 
HVORDAN
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Egå Ungdoms-Højskole ligger i Egå 10 kilometer nord 
for Aarhus. Tæt på skov og lækker strand. Sammen 
med de gode busforbindelser til og fra Aarhus mulig-
gør skolens placering masser af kulturelle oplevelser. 
Ungdomshøjskolen har plads til 82 elever, som bor i 
syv forskellige huse. Husene har både eneværelser og 
dobbeltværelser og er alle indrettet med tekøkken, 
bad, toilet og fællesstue.

SENE MØDETIDER
På EUH ved vi, at teenagehjerner har det bedst med en
stille og rolig start på dagen. Derfor møder vi først kl 
10. Resultatet er glade og friske elever, der får meget 
mere ud af deres højskoleophold.                                                         

LIVET PÅ EUH
Så snart du træder ind ad døren til Egå Ungdoms-
Højskole, bliver du en del af et stærkt og mangfoldigt 
fællesskab. Her får du nye venner og masser af uven-
tede sociale oplevelser. Hver dag består af øjeblikke, 
vi deler sammen. Vi spiser morgenmad, synger san-
ge fra højskolesangbogen, opsætter musical, tager på 
studietur, diskuterer, griner og slapper af sammen. En 
højskole er et frirum, hvor du kan være dig selv og 
hvor du kommer tæt på de andre elever og på under-
viserne. Hvis du har modet til at gå ind til kurset med 
et åbent sind, venter der dig store oplevelser og stærke 
venskaber. Tag på EUH og mærk den varme fælles-
skabsfølelse brede sig i hele kroppen.

MÆRK 
FÆLLESSKABET
NORD FOR 
AARHUS

TÆT PÅ SKOV, STRAND OG BY
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GNIST OG GLÆDE
VÆLG FRIT DINE FAG
I løbet af et halvt år hos os kan du nå at føl-
ge ni forskellige fag ud af de ca. 40 fag som 
vi udbyder. Du får en introduktion til fage-
ne i starten af dit ophold og vælger derefter 
helt frit. På de følgende sider kan du læse 
om de fagområder vi altid udbyder fag in-
denfor. De kreative og praktiske fag er der 
mange af, men du kan også prøve dig selv af 
i fag som Politik og Psykologi eller E-sport. 
Underviserne er kompetente og brænder for 
både det faglige og det daglige liv på ung-
domshøjskolen. Vær beredt på at rykke dig! 
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GNIST OG GLÆDE
FILOSOFI OG PSYKOLOGI
MENINGER MED LIVET · IDENTITET · KØN · 
KÆRLIGHED · HJERNEN · DEBAT · PERSPEKTIV
Er du typen, der grubler over, hvad meningen med det hele 
egentlig er? Så velkommen i klubben. I Filosofi og Psykologi sø-
ger vi svar på livets store spørgsmål: Hvor kommer vi fra? Hvad 
er kærlighed? Og hvordan træffer man det rigtige valg? Gennem 
ny viden, hede diskussioner og underholdende oplæg tager vi 
livtag med en række betydningsfulde emner. Forvent at blive 
klogere, skarpere, at få stukket til samvittigheden og at blive end-
nu mere nysgerrig, end du var før.

DIGITALT FOTOGRAFI · ANALOG 
FOTOGRAFI · FOTOEKSPERIMENTER · 
DIGITAL BILLEDREDIGERING · 
FREMKALDELSESTEKNIK

FOTO

Vi lever i en verden, hvor vi bliver bombarderet med flere bil-
leder end nogensinde før. I fototimerne vil vi stoppe op, kigge 
på billederne og blive bevidste om, hvad der får nogle billeder 
til at fastholde os i længere tid end andre. Med kameraet i egen 
hånd skal vi eksperimentere med udtryk og fortællinger in-
denfor det analoge og det digitale fotografi. Du lærer at arbej-
de med udtryksmidler som lys, skygger, farver, komposition 
og perspektiv. Vi skal fremkalde fotografier i mørkekammeret 
og vi skal udforske de digitale redigeringsmuligheder.
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Tænder du på selvstændighed, kreativitet og fordy-
belse? I Billedkunst er det langt hen ad vejen dig 
selv, der sætter dagsordenen. Materialerne tæller 
alt lige fra akrylmaling til skrot og du styrer selv 
processen fra idéudvikling til færdigt produkt. 
Vælg eksempelvis at fordybe dig i tegning, skulp-
tur, parafraser eller collage og få kyndig vejledning 
af underviseren. Du får chancen for at gå i dybden 
med dit eget valgte projekt og har også adgang til 
lokalerne udenfor undervisningen.

TEGNING · PARAFRASER · FOTO · 
SKULPTUR · AKRYLMALING · 
COLLAGE

KUNST

FILM

I filmfaget skal vi først og fremmest se en masse fantastiske film og 
snakke om deres placering og bidrag til filmhistorien. Vi analyserer 
bl.a. filmene i forhold til fortælleteknik, kameraføring, special effects, 
karakteropbygning, temaer og budskab. Næste gang du går i biogra-
fen med dine venner har du muligheden for at blære dig med din nye 
viden. Vi skal også lege YouTubers og selv lave YouTube-film som 
forhåbentlig kan skaffe os en masse følgere. Når vi har kunstfilm skal 
vi se, analysere og diskutere alt det der ikke er Hollywood. Alt det 
der er skabt ikke kun for at underholde, men for at rykke filmmediet 
i en ny retning. De anmelderroste film, de chokerende film, de svært 
forståelige film. Et fag som vil udvide din horisont og åbne dine øjne.

YOUTUBE · FILMKLASSIKERE · KUNSTFILM ·
FILMANALYSE · FILMHISTORIE
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Elsker du rampelyset eller kunne du tænke dig at blive 
bedre til at stå i det? Drømmer du måske ligefrem om 
at blive skuespiller eller musicalstjerne? Uanset hvilken 
tilgang du har til faget, bliver du helt sikkert klogere på 
dig selv og de roller, du spiller i hverdagen. Vi arbejder 
på at blive bevidste om skuespillerens instrumenter: 
Kroppen, stemmen og følelserne. På hvert hold forener 
vi teater med musik og dans, når vi sætter en musical 
eller teaterkoncert op for gæster udefra. Træd ud på tea-
terscenen og slip din indre drama queen løs.

SKUESPILLERTRÆNING · ROLLESPIL · 
TEATERKONCERT · KARAKTERARBEJDE · 
IMPROVISATION · MUSICAL

DRAMA

Drømmer du om at se dit design på catwalken eller vil 
du gerne lære at sy dit eget tøj? Uanset om du allerede 
har syet det halve af din garderobe selv, eller aldrig 
har rørt nål, tråd og symaskine, er du velkommen i 
Design. I designlokalet er der plads til at eksperimen-
tere med materialer og teknikker og tid til at fordybe 
sig og give kreativiteten frit løb. Vi prøver blandt an-
det kræfter med redesign, drapering og dekoration af 
beklædning. Fælles for alle projekter er, at du arbejder 
med hele processen fra idé til færdigt produkt.

IDÉUDVIKLING · DEKORATION AF 
TEKSTILER · TILSKÆRING · SYNING · 
DRAPERING · REDESIGN

DESIGN
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IDRÆT

Stand Up Paddle, TRX-træning og Omnikin. Det er tre 
af de mere eksotiske idrætsgrene, vi skal dyrke i Idræt. 
Derudover skal vi snøre fodboldstøvlerne, kaste med 
frisbee og smashe bolden over nettet på beachvolleyba-
nen. Skolens fantastiske beliggenhed ved vand, skov og 
Danmarks anden største by giver masser af muligheder. 
Vi vil derfor også tage turen til Aarhus og opleve stem-
ningen til livekampe på højeste niveau. Idræt er både for 
den fitte og den knapt så trænede. Det er glæde, sam-
menhold, puls, bevægelse og flow.

BASKETBALL · VOLLEYBALL · ULTIMATE 
TRX-TRÆNING · FRISBEEGOLF · 
FODBOLD · KAJAKPOLO 

MUSIK

I Musik afprøver vi i sammenspil de forskellige gen-
rer, bl.a. pop, soul, funk, latin og jazz. Du kommer så-
ledes til at udvikle dig musikalsk, hvad end du spiller 
trommer, bas, percussion, er blæser eller kan synge. 
Vores mål er at få livsglæden frem i musikken og at få 
det til at swinge og groove. Indimellem kobler vi det 
praktiske med teori og musikhistorie. Glæd dig også 
til at opføre en teaterkoncert eller en musical for gæ-
ster udefra. Hvis du ikke allerede har musik i blodet, 
får du det her.

SAMMENSPIL · SANGVÆRKSTED · 
KOR · MUSICAL · TEATERKONCERT
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E-SPORT
· ACTION OG STRATEGI
· MOTIVATION OG PERSONLIG UDVIKLING
· SAMARBEJDSLÆRING
· KOMMUNIKATION OG LEDELSE
Med de nyindkøbte, kraftige gamercomputere og lynhurtige 144 
hz skærme, skal vi i E-sport undervisningen lære alt omkring 
Counter-Strike både som individuel spiller og som et hold, samt 
hvad det kræver at være en professionel E-sport atlet udenfor 
spillet. I vil blive undervist i praktiske ting indenfor spillet, 
såsom hvordan man forbedrer sit aim og læser spillets gang. I 
vil også få de teoretiske redskaber der kræves, for at kunne 
identificere, analysere og rette op på både individuelle såvel som 
holdmæssige fejl. Èn ting er sikkert, der bliver knald på!

· DYRK DIN PASSION OG FÅ DEN TIL AT SMITTE  
  AF PÅ ANDRE
· SAMARBEJDE OM ET FÆLLESPROJEKT
· SKAB DIT EGET EVENT
· FIND DINE STYRKER OG FORSTÆRK DEM
ind dine styrker og forstærk dem

EVENT & PROJEKTSTYRING

I Event og Projektstyring arbejder vi med at skabe oplevelser for 
hele eller dele af højskolen. Du bliver præsenteret for forskellige 
redskaber, som kan sikre, at du får tænkt din idé igennem fra a-z, 
får den planlagt for dernæst at gennemføre den, med succes. 
Du bliver bevidst om dine egne styrker og laver en række 
kommunikationsøvelser med de andre elever, med fokus på bl.a 
gruppedynamikker, aktiv lytning, motivation, glæden ved at give 
og gøre sig umage og sidst men ikke mindst sparring ift. egne og 
andres idéer.
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I Personlig Power kan du lære dig selv bedre at kende gennem gruppe-
orienterede og individuelle øvelser. Vi skal bl.a. afprøve mindfulness, 
grounding og andre teknikker for at opbygge troen på os selv, så vi kan blive 
bedre til at håndtere udfordringer som f.eks. pressede eksamenssituationer. 
Vi ser også nærmere på forskellige mindsets, og hvad fordelene kan være ved 
at træne sig selv i at gå til udfordringer med et ”growth mindset”. Vi arbejder 
med temaer som; selvtillid, teknikker til at komme op om morgenen, hvordan 
du nemmere kan falde i søvn og studieforberedende fif til f.eks. at kunne sidde 
længe på en stol og opretholde koncentrationen. Vær klar til at rykke dig!  

· MINDFULNESS OG MENTALTRÆNING 
· STYRKELSE AF SELVTILLID
· FÅ RO I DIN KROP OG I DIT SIND
· BLIV STÆRKERE TIL AT KLARE FREMTIDIGE 
  UDFORDRINGER

PERSONLIG POWER

Global opvarmning, smog i byerne, plastik i havene og 
konsumerisme der tager overhånd. Problemstillingerne er mange 
og man kan hurtigt føle sig meget lille og ubetydelig i verdens 
store miljø-diskurs. I Grøn Aktivisme tager vi kontrollen tilbage 
(take the power back) og gør noget ved verdenssituationen, ved at 
gøre noget lokalt. Vi er ude så meget som mulig og vi diskuterer 
bæredygtighed og arbejder praktisk med permakultur. Som et 
led i skolens bæredygtige omstilling er vi igang med at skabe en 
skov- og sansehave, som skal fungere som eksperimentelt under-
visningsrum og samtidig forsyne vores køkken med lækre råvarer.

· ARBEJDE I SKOVHAVE (FOOD FOREST)
· PERMAKULTUR
· HANDS-ON BÆREDYGTIGHED
· UDELIV OG NATUR

GRØN AKTIVISME
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POLITIK OG SAMFUND

Vil du forstå det samfund, den kultur og den verden, 
du lever og ånder i? Det får du mulighed for nu. 
I Politik og Samfund bliver du introduceret til de væ-
sentligste politiske idéer og ideologier. Vi analyserer, 
diskuterer, ser debatprogrammer og film og læser 
uddrag af politiske klassikere. Vi kigger på, hvordan 
vi har indrettet vores samfund, og undersøger hvilke 
drivkræfter, der har båret os derhen. Vi snakker vær-
dier, religion, konkurrence og økonomi. Bliv klogere 
på dine egne holdninger og på verden omkring dig.

VIDEN · IDÉER · DISKUSSIONER ·
HOLDNINGER · SAMARBEJDE · 
LØSNINGER · QUIZZER

FÆLLESFAG OG  
MEDBORGERSKAB
En gang om ugen skiftes underviserne til at holde et foredrag 
for alle elever. Det kan handle om alt mellem himmel og jord, 
men tager altid udgangspunkt i de enkelte underviseres ople-
velser og passioner; en rejse, et rockband eller en sportsgren 
for eksempel. Her møder du underviserne på slap line.

En gang om ugen står der Medborgerskab på skemaet. I dette 
fag kommer du omkring emner, der ruster dig til at blive en 
aktiv og bevidst medborger. Underviserne holder på skift op-
læg om politik, miljø, økonomi og bæredygtighed.

FÆLLESFAG

MEDBORGERSKAB
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STUDIETUR
På hvert hold tager vi på studietur til en euro-
pæisk storby. Her kommer vi tættere på hin-
anden og får oplevelser, der ryster os sammen. 
Studieturen er tilrettelagt, så du får mulighed 
for både at opleve byen i et kulturelt og hi-
storisk perspektiv og på egen hånd. Tidligere 
studieture er bl.a. gået til Barcelona, Berlin, 
Paris, Athen og Lissabon. På forårshold kan 
man vælge at tage på skitur i stedet. Tjek de 
kommende kursers rejsemål på 
www.euh.dk/studietur

KULTUR ELLER SKI
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Liva var droppet ud af gymnasiet, da hun startede på Egå Ung-
doms-Højskole. Opholdet gav hende tætte venskaber, tid til kre-
ativ fordybelse og mod på at vende tilbage til en ungdomsud-
dannelse.

PUSTERUM
”Før højskoleopholdet gik jeg på gymnasium, men jeg måt-
te hurtigt indse, at jeg ikke var klar. Jeg havde brug for et pu-
sterum. Da jeg startede på EUH, havde jeg aldrig mødt så 
mange forskellige mennesker på ét sted – det var fedt! Fæl-
lesskabet er utroligt stærkt og man er som én stor familie.”   
 
FAGLIG FORDYBELSE
 ”Fagligt fordybede jeg mig i kreative fag som Kunst og Design. 
Opholdet gav mig styrke og mod til bagefter at tage en HF-ud-
dannelse. Jeg vil aldrig være EUH foruden!”  
Liva Stokkebye bor i Odense i egen lejlighed og har færdiggjort 
sin HF-uddannelse.

PUSTERUM
OG STÆRKT
FÆLLESSKAB

TIDLIGERE ELEV, LIVA STOKKEBYE
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MADEN
En ungdomshøjskole er en kostskole og 
vi går derfor meget op i, hvad vi får at 
spise. Vi får morgenmad, frokost, af-
tensmad og mellemmåltider hver dag 
og slutter af med aftenkaffe og the. Om 
du er vegetar eller allergisk, sørger vores 
dygtige køkkenmedarbejdere for, at der 
altid er noget til dig og dine smagsløg. 
Der vil blive serveret et bredt udvalg af 
velsmagende, sund og nærende mad. 
Vi bestræber os på, at maden ser indby-
dende ud og til dels er bæredygtig, øko-
logisk og tager hensyn til dyrevelfærd. 
Vi håber, at du i løbet af dit ophold får 
udvidet din smagsmæssige horisont.
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Som 16-19-årig er det helt almindeligt at være i tvivl 
om, hvad man vil efter folkeskolen. Det kan være 
svært at vælge en uddannelse og nogle af de elever, 
der starter på EUH, er netop sprunget fra deres 
ungdomsuddannelse før tid. Derfor er det en af vores 
vigtigste opgaver at klæde dig på til tiden efter høj-
skoleopholdet. Udover at skabe et socialt og fagligt 
miljø, som giver dig lyst og motivation til at lære nyt, 
hjælper vi dig godt videre i uddannelsessystemet. Du 
får en samtale med vores uddannelsesvejleder om, 
hvad du er god til, hvad du gerne vil blive bedre til 
og hvilken uddannelse, der passer bedst til dig. Vores 
vejleder kan også hjælpe dig med at udfylde og ind-
sende en ansøgning til en ungdomsuddannelse. Det 
er vores erfaring, at et højskoleophold med vejled-
ning gør dig bedre rustet til livet og giver dig større 
tro på egne evner.

I løbet af dit ophold får du en række samtaler med 
din kontaktlærer, hvor I snakker om, hvordan det 
går rent personligt og socialt. Udover de planlagte 
samtaler kan du altid hive fat i en underviser og tage 
en fortrolig snak med ham eller hende. Underviserne 
er der for dig, når du har brug det.

VEJLEDNING 
UDDANNELSESVEJLEDNING PERSONLIG VEJLEDNING
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• Varighed: 24 uger  
• Periode: Januar – juni
• Studietur - kultur eller ski

FORÅRSKURSUS

•Varighed: 20 uger
• Periode: August - december 
• Studietur - kultur

EFTERÅRSKURSUS

KURSER PÅ EUH

Det er også en mulighed at tage to kurser efter 
hinanden.

AUGUST

JANUAR

STUDIETUR

STUDIETUR

TJEK VORES HJEMMESIDE WWW.EUH.DK 
FOR MERE INFORMATION OM KURSERNE. EFTERÅR 20 UGER FORÅR 24 UGER FERIE





For at få det mest præcise indtryk af hverdagen på EUH anbefaler vi, at du og din 
familie eller vejleder kommer forbi på en hverdag, imens der er undervisning. 
Der er også mulighed for at snakke med et par elever under jeres besøg.

Du kan også få en fornemmelse af hvad der sker på skolen på vores Facebook eller 
Instagram. Søg blot på Egå Ungdoms-Højskole.

BOOK EN RUNDVISNING, RING 86 22 01 26

FÅ EN
RUNDVISNING
KOM OG MÆRK STEMNINGEN
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"Højskole" is a tradition in Denmark. The school aims 
to give it’s students valuable social experience while 
offering classes that might not be offered in a regu-
lar school, all this in relaxing surroundings. Egå Ung-
doms-Højskole is for teenagers aged 16 -19 years. Our 
ambition is to create a welcoming and comfortable 
community for all students, so that they get the op-
portunity to learn more about themselves and realize 
what they like to do, rather than what they have to do.
We offer courses within arts, sports, politics and 
more. Our different courses are creative, practical, 
and theoretical. In the first week here you will get 
an introduction to the subjects and then choose the 
ones you want to follow. “Danish and Denmark” is a 
class specially made for international students, where 
you will learn about the Danish culture and langu-
age. Our Joint Class: “Citizenship” is a weekly class 
that all students attend. Here you will learn about the 
Danish political system and listen to guest speakers. 
As a student, you are a big part of suggesting and 
deciding, what you want to do in class, and the more 
engaged you are, the more you will benefit from your 
time here. 

Film making and analyzing • Photography • 
Design • Drama • Music • Arts • Sports • Politics • 
E-sports • Sustainability • Personal Power

LIFE AT EUH “FÆLLESSKAB”
 - A TIGHT KNIT COMMUNITY
We are located just outside of Aarhus, Denmark’s 
second largest city, and just a walk from the beach. 
EUH has the perfect location, being secluded, while 
still having options for getting off campus. For Inter-
national students, there is a separate English speaking 
house and mentor. All classes will either be in english 
or be transleted, and everyone is encouraged to speak 
the language. Each semester includes a field trip - ear-
lier destinations have been Berlin, Paris, Barcelona, 
and Athens, among others. In some terms you will 
have the opportunity to go skiing. 

What makes a Danish Folk High School or “højskole” 
unique is the strong relationships that arises, not only 
between students, but also with teachers. Because of 
its small size, the school provides the framework for a 
tight knit community. All relationships become very 
personal, and this community is one of the most im-
portant and truly extraordinary parts of going to Egå 
Ungdoms-Højskole.  

Foreign students have to be 16 1/2 years old on the 
day the course starts. Please contact the school for 
more information by telephone +4586220126, email: 
stig@euh.dk or go to www.euh.dk/welcome-to-euh - 
You can also check out our social pages on Facebook 
and Instagram. Just search for Egå Ungdoms-Højsko-
le. See you!

SOME OF OUR COURSES
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Højskolelivet er helt specielt og skal opleves! Derfor vil vi meget gerne vise dig 
rundt på skolen, så du kan mærke stemningen på egen krop. Men du kan også 
få et indblik i hverdagen på EUH, hvis du besøger vores Facebook eller Insta-
gram. Her vil vi ofte lægge billeder, videoer og gode historier op fra højskole-
livet. Søg blot på Egå Ungdoms-Højskole. Vi ses!   

HØJSKOLELIVET SKAL OPLEVES

        Besøg os på: @egaa_ungdomshojskole · #egåungdomshøjskole · facebook.com/EgaaUngdomsHojskole
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IDRÆT

FILM OG FOTO KUNST DRAMA

MUSIKDU KAN FINDE FLERE 
FAG OG LÆSE MERE 
OM DET HELE PÅ...

E-SPORTPSYKOLOGI, 
FILOSOFI, POLITIK 
OG SAMFUND
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