
Selvevaluering 2019-2021 

Bestyrelsen for Struer Fri Fagskole og højskole har udarbejdet en plan for skolens evaluering af skolens 
virksomhed i forhold ;l værdigrundlaget (se nedenfor). 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 mo;on, mad og mål;der? 

Metode: 

2 fokusgruppe interview. Vi har interviewet 2 grupper – et langt og et kort højskolekursus. Interviewene er 
foretaget juni 2021 og august 2021. Vi har valgt at interviewe på Forårskurset (langt) og Sund livss;l som 
single uge 32 (kort) Højskolens lærer har gennemført interviewene. 

7 personer deltog i fokusgruppe interviewet med det lange kursus 

6 personer deltog i fokusgruppe interviewet med det kort kursus 

Langt kursus (14 uger) Kort kursus (1 uge)



Hvorfor valgte du 
et ophold Struer 
Højskole?

Fordi 

-det var den mindste livss;lshøjskole 

-højskolen er tæt på byen 

-der er eneværelse 

-jeg ønskede selvudvikling 

-jeg ønskede et boost og inspira;on ;l at 
komme videre i livet. 

-jeg ville lære mig selv at kende 

-jeg ønsker leveregler, mo;on og rig;g kost 

-jeg trængte ;l at se nye mennesker 

-jeg hørte om det på livss;lscentret i 
Brædstrup 

-jeg ønsker vægRab og selv;llid 

-jeg ønsker mere selv;llid – ej vægRab 

-jeg godt kan lide at mange genera;oner 
mødes 

-fordi der er det modne segment

Fordi 

-det var en alterna;v sommerferie, som jeg 
har haS lyst ;l i mange år, men har først 
fundet mod ;l det eSer jeg blev single. 

-jeg gerne ville gøre noget godt for mig selv 

-en veninde forslog højskole 

-skemaet var ;ltrækkende – varieret mo;on. 

-jeg ønskede et ”Spark” ;l en sundere livss;l 

-jeg trængte ;l at komme hjemmefra og den 
stramme hverdag 

-det var et godt alterna;v ;l min planlagte 
cykelferie som blev aflyst 

-alle kunne deltage uden specielle 
forudsætninger 

-det er skønt ikke at være den eneste single 

-maden er god og sund 

-jeg har været på højskolen før 

-jeg ønskede at blive nul-s;llet mental og 
sundhedsmæssigt



 

Hvad fik du med 
fra dit 
højskoleophold 
udover 
sundhedsfagene 
mo;on, mad og 
mål;der? 

Sociale oplevelser 

Kulturelle oplevelser 

Nye veninder 

Selvudvikling – kan overskue mere. 

Et godt forhold ;l lærer. 

Ny energi – kan bedre klare min hverdag, når 
jeg kommer hjem – ser lysere på ;ngene 

Nye bekendtskaber 

Større tro på sig selv 

Timer omkring kærlighedsregler i faget 
Livstræet har gjort stort indtryk 

Gode debaRer ved morgensamlingerne 

Sangglæde 

Har set hvor smuk Danmark er 

Struktur i dagligdagen. Har lært mig, at jeg kan 
mere, end jeg troede 

Mødet med mangfoldighed 

Det er blevet leRere at snakke med fremmede 
mennesker 

Bedre forståelse for diversitet 

Er genert, men den trygge ramme har gjort, at 
jeg er kommet ud af min skal. 

Fællesskab 

Oplægget ”Det gode singleliv” saRe skub i 
mange snakke om singlelivet. Det fyldte på en 
god måde resten af ugen 

Har fået lyst ;l mere højskole 

Øget selvværd 

FlyRet grænser både mentalt og fysisk. Især 
formiddag med vandsport, hvor jeg 
udfordrede mig selv 

Genlærer at snakke med andre 

Blive klar over man ikke er alene med sine 
problemer 

Har nydt der var sang hver dag 

Finde ligesindede venner – genfinde gamle 
venner (sidekammerat fra eSerskolen) 

Møde mennesker fra hele Danmark 

Snakket om mange livsemner 

Gode temaer på morgensamlingerne – dejligt 
når der kunne diskuteres 

Kendskab ;l højskolesangbogen på en helt ny 
måde

Værdigrundlag 
Vi arbejder med sundhedsfremme og trivsel, vi har et posi;vt menneskesyn, og tror på at den enkelte er i 
stand ;l og interesseret i at tage vare på sin egen sundhed. For at udvikle organisa;onen, 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 krea;ve udviklingsmuligheder 
og udfordringer i et trygt fællesskab. Vi mødes i åbenhed, ;llid og tolerance omkring undervisning og 
kostskoleliv, hvor alle har medindflydelse under ansvar. 

Vi arbejder med tryghed, fællesskab, åbenhed, ;llid og tolerance. 


