
Selvevaluering 2019 

 

Bestyrelsen for Struer Fri Fagskole og højskole har udarbejdet en plan for skolens evaluering af skolens 

virksomhed i forhold til værdigrundlaget. Skolen foretager denne evaluering mindst hvert andet år.” På 

Struer højskole har vi valgt at evaluere på: 

Hvorfor valgte du et højskoleophold på Struer højskole, og hvad fik du med fra dit højskoleophold udover 

sundhedsfagene motion, mad og måltider? 

Metode: 

Selvevalueringen er på baggrund af to fokusgruppe interview. Første interview er foretaget i uge 24 med 12 

kursister fra forårsholdet (et langt kursus) og andet interview er foretaget i uge 28 med 10 kursister fra 

sommerkurset (et kort kursus). Højskolens lærer har taget noter af interviewene. 

 Langt kursus Kort kursus 

Hvorfor valgte 

du et ophold 

Struer Højskole? 

Ønskede at tabe mig og komme i 

form. 

Jeg kendte stedet 

Det ligger geografisk godt for mig 

For at få en god oplevelse 

Fordi de har en høj faglighed 

Fordi jeg ønskede personlig udvikling 

Livsstilsophold med den mentale del 

Ønskede at blive motiveret til en mere aktiv 

livsstil. 

Kost, motion og motivation til at komme ud af 

nuværende tommerum. 

Der skulle ske et eller andet efter jeg blev 

enke – kommet i en usund rytme i forhold til 

mine spisevaner og bevægelse. 

En tidligere kursist prikkede til mig og forslog 

Struer Højskole 

Behov for at komme ud og få glæde og være 

social. Det får jeg igennem bevægelse og i 

samvær med andre mennesker.  

Det eneste sted der var en plads. 

For at få viden omkring kost og få omlagt mine 

kostvaner. 

Komme væk fra dagligdagen og spejle mig i 

andre mennesker. Har aldrig været på 

højskole før og var spændt.  



Valgte opholdet fordi der ikke var overdrevet 

meget motion. 

Har været i en periode med to år på vejene og 

fået en dårlig måltidsrytme. Blive bedre til at 

tage sundere madvalg. 

Ønskede at få opfrisket efterskoletiden med 

fællesskabet.  

Min kone har været her for 3 år siden og 

været glad for det. Det var godt at komme 

herop og være aktiv i en uge.  

Hvad fik du med 

fra dit 

højskoleophold 

udover 

sundhedsfagene 

motion, mad og 

måltider? 

 

Foredrag om bæredygtighed 

Foredrag med Morten Elsøe 

Oplæg på morgensamling har åbnet 

min verden 

Faget kulturvitaminer – skabt 

nysgerrighed og var et godt krydderi 

Temaer som gav en rød tråd 

Refleksion og perspektiver i mit liv 

Tid til fordybelse 

Lyst til at være social, lave mad og 

modtage undervisning 

Personlig udvikling 

Blev glad 

Smitter nu andre med nye tanker og 

energi 

Kan efterrationalisere omkring mine 

handlemønster. Refleksion over mine egne 

handle mønstre. 

Blevet mere glad – begyndt at synge. 

Har fået mentale redskaber 

Jeg har lært en hel ny egn at kende (Struer 

museum, Venø, Byen Struer) 

Vægterne i Holstebro 

Fundet ud af at Struer er et spændende sted – 

smuk natur, en by som vil sig selv, velholdt by, 

en by som er stolt af sin historie. 

Trine’s viden om historie, samfund og kultur. 

Mindre fordomme om andre mennesker – og 

har fået forståelse for andre med andre 

værdier. Mangfoldighed. 

Snakkene og de forskellige historier.  

Jeg fandt ud af jeg ikke er den eneste med der 

har de problemer jeg har. 

Åbenhed overfor hinanden. 

God forplejning 

Mindful spisning 

 



 

 

 

 

 Værdigrundlag 

Vi arbejder med sundhedsfremme og trivsel, vi har et positivt menneskesyn, og tror på at den enkelte er i stand til og 

interesseret i at tage vare på sin egen sundhed. For at udvikle organisationen, den enkelte medarbejder og dermed 

den enkelte elevs personlige og faglige udvikling, bygger skolens undervisning og samvær på begribelighed, 

håndterbarhed og meningsfuldhed. Skolen står for kreative udviklingsmuligheder og udfordringer i et trygt 

fællesskab. Vi mødes i åbenhed, tillid og tolerance omkring undervisning og kostskoleliv, hvor alle har medindflydelse 

under ansvar. 

Vi arbejder med tryghed, fællesskab, åbenhed, tillid og tolerance. 

 


