
En børnehøjskoles manifest 
Alt hvad en børnehøjskole gør, tager udgangspunkt i 
missionen:  
Vi gør verden større for de mindste. 
Alt hvad en børnehøjskole gør, reflekterer værdierne:  
Kvalitet, Værdighed og Nysgerrighed. 

 
 

● En børnehøjskole laver højskole for børn 
gennem højskoleliv, kurser og aktiviteter 

● En børnehøjskole tager udgangspunkt i højskoletankerne og de klassiske 
højskolelementer. 

● En børnehøjskole tilbyder kurser og aktiviteter, hvor børnene kan fordybe sig og lære 
noget om det, som de er sammen om, f.eks. madlavning, musik, håndværk mv. 

● En børnehøjskole har altid fællestid med fortællinger, samtale og fællessang, som en 
integreret del af højskoledagen, hver dag. 

● En børnehøjskole har et folkekirkeligt ståsted og skaber rum for fortællinger og 
samtaler, der gør børn og frivillige klogere på sig selv, hinanden og livet.  

● En børnehøjskole har en nysgerrig og åben tilgang til eksistens, tro og samfund med 
respekt for forskellige holdninger og personlig tro. Her er frihed til, at alle kan tænke 
og tro, som de vil.  

● En børnehøjskole forholder sig til missionen og værdierne og kan altid svare på hvad 
man gør, hvordan man gør det og hvorfor man gør, som man gør. 

● En børnehøjskole kan have fællesspisning som en del af hverdagen. 
● På en børnehøjskole møder børnene, forældre og nye frivillige nærværende frivillige. 
● En børnehøjskole er en aktiv del af sin omverden og bidrager til det lokale liv. Det 

signaleres også i navnet, der viser tilhørsforhold til byen, f.eks. Skjern Børnehøjskole, 
Aarhus Børnehøjskole. 

● En børnehøjskole uddanner sine frivillige undervisere, og understøtter dem 
pædagogisk.  

● Målgruppen for kurser og aktiviteter er de 6-13 årige. 
 
 
Styregruppen for Aarhus Børnehøjskole, februar 2019.  



Oplæg til samarbejde med Skjern 
Børnehøjskole 

● Aarhus Børnehøjskole bruger hjemmesiden www.børnehøjskole.dk - men linker 
gerne til Skjern Børnehøjskole på hjemmesiden. Skjern skal lave deres egen 
hjemmeside, så kan vi se over tid, om der skal laves andre modeller for dette 
samarbejde. 

● Aarhus Børnehøjskole har sin egen grafiske profil dvs. logo, farver og skrifttype. 
Skjern skal laves deres eget logo og farver jf. KFUM og KFUK’s nye grafiske profil. 

● Skjern Børnehøjskole må gerne bruge meget af Aarhus Børnehøjskoles tekst, 
værdier mv., men de skal selv reflektere teksten og værdierne i det, som de vil gøre 
og ikke bare overføre det direkte til deres eget sted. Det skal være tydeligt, at 
projektet er velreflekteret og gennemarbejdet jf. værdien om kvalitet! 

● Aarhus Børnehøjskole tilbyder Skjern Børnehøjskole et besøg på Aarhus 
Børnehøjskole med oplæg om vores arbejde med at lave børnehøjskole. 

● Aarhus Børnehøjskole tilbyder Skjern Børnehøjskole en person til et advisory board 
for Skjern Børnehøjskole. 
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