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27.april 2022, Maribo 

 

Forslag: 

Det foreslås at bestyrelsen for Lollands Højskole skriftligt fremlægger en velbegrundet markedsføringsplan 

samt sine konkrete målsætninger for opstarten af højskolen for den samlede skolekreds. Ift. 

markedsføringsplan, foreslås det at man særligt forholder sig velbegrundet til hvordan man sikre 24 

årselever inden for højskolens første leveår for at fastholde tilskud fra kulturministeriet (under forudsætning 

af at skolen godkendes hertil). Hvis dette ikke er muligt ifm. generalforsamlingen, så inden den 1.juli 2022, 

så skolekredsen har mulighed for at forholde sig til denne væsentlige del af højskolens opstart inden skolen 

åbner. 

 

Begrundelse for forslaget: 

Som nystartet folkehøjskole er det en stor udfordring at skaffe de første elever og sikre sig et elev- og 

levegrundlag til at sikre den fremadrettede drift, her særligt fastholdelse af tilskuddet fra kulturministeriet, 

som er essentielt for at drive højskole i Danmark. Der er særlige vilkår ved at sikre sig elever til ny højskoler. 

Det er for potentielle elever en stor beslutning både tidsmæssigt og økonomisk at tage på højskole. Derfor 

er det centralt at man giver dem et klart billede af hvad de kan forvente, og en tryghed I at de kan regne 

med at få gennem deres ophold. Særligt her er det væsentlig som ny højskole, at man giver det indtryk, da 

man er i direkte konkurrence med højskoler, som har nemmere ved dette i kraft af allerede gennemført 

kurser og forløb. Derudover er der mange, der først træffer en beslutning om at tage på højskole, og 

derefter finder den rette skole for dem. Den beslutning ligger for mange et godt stykke tid før, de reelt 

begynder, hvorfor det også er essentielt at man som ny folkehøjskole er skarp på sin elevrettede 

markedsføring tidligt. 

På baggrund af den hidtidige markedsføring af Lollands Højskole, er det som medlem af skolekredsen (og 

derfor også naturligvis uden konkret indsigt i bestyrelsens processer) bekymrende at se, at det er meget 

begrænset hvad der foregår markedsføringsmæssigt (og særligt elevrettet), og at man har en digital profil 

(hjemmeside mm.), som efterlader sig meget at ønske ift. eksisterende højskoler. Det gælder både ift. 

præsentation af skolen, folkene bag og de konkrete kurser. Alle ting, som er helt essentielt for at give et 

klart billede af skolen og tryghed om hvad der kommer til at foregå. Det er bekymrende særligt i lyset af at 

man agter at åbne allerede per 1.januar 2023, og man er i direkte konkurrence med eksisterende tilbud fra 

allerede etablerede højskoler.  

At fremlægge en konkret markedsføringsplan for skolekredsen, som tager højder for de særlige 

udfordringer, der er ved at markedsføre sig som ny højskole, vil kunne potentielt berolige den samlede 

skolekreds om at bestyrelsen ikke undervurdere, og har forståelse for denne helt centrale udfordring ved 

opstart at ny højskole på Lolland. Samtidig vil det give mulighed for at aktivere skolekredsen, så den har et 

klarere billede af hvordan man som menigt medlem af skolekredsen kan bidrage ift. den samlede strategi, 

for at lykkes med denne helt essentielle del af at åbne en ny højskole. 
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