
Et halvt års fordybelse i 
fag som Livsduelighed, 
Design og Skuespiller-
træning. Nogle vil måske 
mene, at det lyder lige 
lovlig tilbagelænet 
for en 16-19 årig. Men 
ifølge forstanderen på 
Egå Ungdoms-Højskole 
er det præcis, hvad 
rigtig mange unge har 
hårdt brug for.
- Når de unge kommer 
her, er de ofte uafklare-
de omkring deres ud-
dannelsesretning. De 
føler sig under et stort 
pres, og rigtig mange er 
droppet ud af gymnasi- 
er eller erhvervsskoler, 
fortæller forstander Ulla 
Fisker. Som ung i dagens 
uddannelsessystem er 
det bestemt ikke en 
positiv historie at bære 
rundt på. 
- Alt for mange unge 
føler et pres for perfor-
mance frem for læring. 
De mangler helt glæden 
ved at lære. Derfor er 
det vores vigtigste op-
gave at skabe et rum til 
fordybelse, hvor de kan 
finde motivationen igen. 
Det sker for eksempel, 
når de står i et design-
værksted, hvor der er 
tid til at fortsætte om 
aftenen og hele week-
enden - og hvor der er 
kompetente undervise-
re, som ikke fokuserer 
på resultater nu og her, 
siger Ulla Fisker.

Det handler om at se 
muligheder
Under opholdet på 
Egå Ungdoms-Højskole 
bliver eleverne mødt 
som unge voksne. Her 
skal de opbygge en 
læringskultur, hvor de 
vænner sig til at tage 
ansvar for deres eget liv 
- og som det første tager 
ansvar for deres højsko-
leophold. Det betyder 
blandt andet, at den en-
kelte skal tilrettelægge 
sit eget skema. Her 
er hverken dansk el-
ler matematik blandt 
valgmulighederne, til 

gengæld tilbyder skolen 
en række kreative fag 
og dannelsesfag, som 
gør eleverne klar til at 
tage ansvar for deres 
eget liv. Et af dem hed-
der Livsduelighed.
- Det er et meget prak-
tisk orienteret fag, hvor 
vi fokuserer på, hvad 
de unge selv kan gøre 
for at forbedre deres liv, 
forklarer Ulla Fisker, som 
underviser i Livsdue-
lighed. Her præsenterer 
hun eleverne for gamle 
dyder om, hvad sund 
kost og en god nat-
tesøvn betyder for dag- 
ligdagen. Og så sætter 
hun dem til at reflektere 
over, hvad de egentlig 
bruger deres tid på.
- De bliver fuldstændig 
chokerede over, hvor 
meget tid de bruger på 
for eksempel Facebook, 
andre sociale medier og 
tv. Det handler om at 
få vendt blikket og se 
muligheder. Om at de 
unge bliver kompetente 
og selv tager ansvar for 
at få mest muligt ud af 
livet, siger Ulla Fisker.

Forlader skolen med 
rank ryg
Det samme gælder i 
forhold til skolens ud-
dannelsesvejledning. I 
Egå ligger vejledningen 
dels i skemaet i form af 
uddannelsesvejledning, 
dels i form af personlig 
vejledning, som blandt 
andet finder sted i tre 
udviklingssamtaler 
med kontaktlæreren. 
Fra start skal de unge 
formulere deres egne 
personlige og faglige 
mål, som så bliver fulgt 
op både midtvejs og i 
en afsluttende samtale. 
Samtidig trækker 
skolen oplægsholdere 
og tidligere elever ind 
til at fortælle om for 
eksempel innovation, 
iværksætteri og andre 
muligheder ud over de 
teoretiske og praktiske 
uddannelser. Endelig 
er der den mere tradi-

tionelle uddannelses-
vejledning, som sker i 
samspil mellem højsko-
lens egen vejleder, den 
unge og UU-vejlederen 
fra hjemkommunen.  
- Hos os har de unge 
mange berøringsflader 
med voksne, seriøse 
samarbejdspartnere. Det 
gælder også kontakten 
med huslærerne i de 
små 12-mandshuse, som 
eleverne bor i. Vi ser de 
unge - det er en vigtig 
forskel i forhold til, hvad 
mange af dem har været 
vant til. Egå Ungdoms-
Højskole er ikke en 
uddannelsesfabrik. Men 
langt de fleste af vores 
elever forlader os med 
rank ryg og et langt 
højere selvværd. Nu går 
de videre på en succes. 
Det er et helt andet 
fundament - og det gi-
ver resultater, siger Ulla 
Fisker fra Egå Ungdoms-
Højskole.

“Vi ser de unge 
- det er en vigtig forskel”

Højskoleforstander: 

På Egå Ungdoms-Højskole møder de 16-19 årige elever 
ro, fordybelse og  nærværende voksne, som giver dem 
motivationen tilbage. Og efter et halvt år er de langt 
bedre rustet til at tage en ungdomsuddannelse.

Otte ud af ti elever fortsætter på ungdoms- 
uddannelse

En undersøgelse fra Lange Analyse viste i august 
2013, at et højskoleophold øger frafaldne erhvervs-
skole-elevers chance for at vende tilbage til en ud-
dannelse med 30 procent. 
På Egå Ungdoms-Højskole fortsætter hele 80 pro-
cent af eleverne direkte til en ungdomsuddannelse. 
Resten kommer enten i job, tager ud at rejse eller 
går videre til andre studieforberedende aktiviteter. 

Beliggenhed

Egå Ungdoms-Højskole ligger tæt på skov og strand, 
kun 9 km. fra Aarhus centrum - bybussen kører 
hvert kvarter.

“Tiden kræver gode hoveder. En sund sjæl 
og en sund krop er et godt udgangs- 
punkt for succes.            Forstander Ulla Fisker.
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