
MEDLEMSFORSLAG 

 

 

 

 

J.nr. 22-00078-2 

 

 

A 1915/UKK  

 

Fremlagt af Midtergruppen 

Behandles i Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden 
 

Medlemsforslag 
om at skabe bedre samarbejde mellem folkehøjskolerne i Norden    

Forslag 

Midtergruppen foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

at skabe bedre samarbejde mellem folkehøjskolerne i Norden for at styrke de 

nordiske sprog, kultur og demokrati 

 

Baggrund 

Folkehøjskolen opstod oprindeligt i Danmark, men har siden bredt sig til de andre 

lande i Norden. Folkehøjskolernes formål er almen dannelse og folkeoplysning, hvor 

almindelige mennesker får indsigt i de forhold, som gør det muligt at deltage i sam-

fundet. 

 

I mere end 170 år har folkehøjskolerne været et tilbud i Norden, og vi har derved en 

lang tradition for dette. I de nordiske lande deler vi mange af de samme værdier og 

visioner, herunder at leve i et demokratisk samfund, hvor vi ellers rundt i verden ser,  

at diktaturer og en -partistater bliver mere almindelige. Den bæredygtige udvikling 

og kampen for at skabe en grønnere verden er ligeledes et område, hvor vi skal stå 

sammen for at skabe de bedste resultater. Derudover er de nordiske sprog et fælles-

skab, som vi skal holde fast i. Der er derved en række områder, som vi samles om i 

Norden. Disse bidrager samtidig til Nordisk Ministerråds vision om, at Norden skal 

være den mest integrerede bæredygtige region i verden. 

 

Den nordiske sprogforståelse er et særligt problem blandt de unge, som i højere grad 

benytter sig af engelsk, når de skal kommunikere med en anden ung i Norden til 

trods for, at de unge har interesse for de nordiske sprog. Ved at skabe et bedre sam-

arbejde på tværs af folkehøjskolerne i Norden kan vi lære mere om hinandens kultu-

rer, som samtidig vil være med til at forbedre sprogforståelsen. 

 

Som en del af et bedre samarbejde mellem folkehøjskolerne i Norden foreslår Mit-

tengruppen, at man laver et udvekslingsprogram, som kan benyttes af både elever 

og ansatte på folkehøjskolerne. Programmet skal gøre det nemt for elever at deltage 

i undervisning på en folkehøjskole i et andet nordisk land både fysisk og virtuelt. Det-
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te giver mulighed for at tilegne sig viden om de andre landes historie, sprog og litte-

ratur.      

        

I udvekslingsprogrammet skal det også være muligt for ansatte på folkehøjskolerne 

at undervise på andre folkehøjskoler i Norden. Derved får en svensk højskolelærer 

mulighed for tage til Norge og undervise i eksempelvis svensk litteratur, musik eller 

teater. 

 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, at der skabes langt mere samar-

bejde mellem folkehøjskolerne i Norden. Vi får derved et større kendskab til vores 

nabolande og til, hvad der rører sig inden for forskellige emner og fagområder. Sam-

tidig bidrager det til at sikre, at vi også i fremtiden kan kommunikere med hinanden 

på de nordiske sprog. 
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