
Drømmer du om at finde frem til netop det, DU er god til? 
På Egå Ungdoms-Højskole har du muligheden. Vi går ikke 
op i resultater og du får ikke lektier for. Til gengæld er vi 
interesserede i, at du finder frem til netop det, DU kan lide at 
lave. Du får lov at vælge mellem en masse spændende kreative 
fag, der udvikler dig både personligt og fagligt. Ja, vi tør godt 
kalde det personlig succes.

Jonas Refsby, elev på EUH siden august 2013. Gik fra 9. klasse 
direkte til gymnasiet, men droppede ud igen. Jonas starter efter 
sommerferien på HF (Århus Akademi), og tager 10. klasses 
matematik på VUC i Aarhus, mens han er på højskole.

Frida Voigt de Klauman stoppede i gymnasiet efter et halvt 
år og startede i januar på Egå Ungdoms-Højskole. Frida skal 
til sommer arbejde som frivillig i udlandet og derefter vil hun 
starte på HF. 

”Her har jeg fået plads til det, jeg interesserer mig for og 
jeg har fundet ud af, at det er ok at være mig. Højskolen er et 
frirum, hvor jeg laver de ting, jeg godt kan lide. Jeg er sikker på, 
jeg bliver klar til at prøve noget nyt.”jeg bliver klar til at prøve 
noget nyt.

Jeg startede i gymnasiet, fordi alle gjorde det, men jeg var 
egentlig skoletræt og ikke klar til det. Her har jeg fundet nogle 
nye sider af mig selv og på den måde blev jeg mere personlig 
afklaret. Da jeg skulle vælge uddannelse, havde jeg fundet 
lysten og motivationen igen.

Kom og mød os til åbent hus lørdag d. 3. maj 2014 mellem kl. 11 
og 15, og få et indblik i livet på Egå Ungdoms-Højskole. Oplev 
fagene i de åbne værksteder og snak med elever, faglærere og 
studievejleder. Klokken 13 viser vi musicalen Wicked – også her 
får du en forsmag på, hvad du kan blive en del af med et ophold 
på Egå Ungdoms-Højskole.

Frida og Jonas er blot to blandt mange af vores elever, som finder 
lysten og motivationen til uddannelse igen. Det kan du også på 
Egå Ungdoms-Højskole. Ses vi?

Et ophold på Egå Ungdoms-Højskole er en helt unik mulighed 
for dig, der er mellem 16 og 19 år. Her kan du prøve kræfter med 
en masse spændende fag, som spænder vidt lige fra fodbold, 
guitar, drama og filosofi til design, foto, kunst og meget mere. 
Så hvad end du er sporty, musisk, kreativ eller er til store tanker, 
har vi noget for dig.

Vil du udvikle dig fagligt og personligt, før du begynder på en 
ungdomsuddannelse? Har du mistet motivationen i dit skoleliv? 
Eller vil du bare gerne blive mere sikker på, hvad der egentlig er 
det rigtige for dig? På Egå Ungdoms-Højskole har du en unik 
chance for både at udvikle dig og for at genfinde din motivation 
– for at lære  og for at være. Sammen med vores studievejleder 
finder du frem til, hvad der er det rigtige for dig. 

Egå Ungdoms-Højskole er måske en af Danmarks bedst 
beliggende højskoler med kun ti minutter ind til Aarhus midtby 
og endnu mindre til vandet, hvor det er muligt at bade og dyrke 
vandsport. Og så er højskolen nem at komme til med offentlig 
transport, hvad end du kommer til Aarhus med tog, bus eller fly.

ALLE HAR RET TIL SUCCES

ÅBENT HUS – 3. MAJ 2014
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