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28. november 2007 
 
 
Til Vækstforum Midtjylland 
 Udviklingskonsulent Pia Fabrin 
 
Fra Projektgruppen til oprettelse af 
 Gellerup Højskole 
 v/ projektleder Kasper Graarup 
 Beboerhuset Ygdrasil, Dortesvej 35a, 8220 Brabrand 
 # 22824007, kaspergraarup@hotmail.com 
 
 
 

Invitation til at deltage i  
repræsentantskabet for Gellerup Højskole 

 
 

De århusianske boligforeninger har sammen med en række engagerede 
interessenter taget initiativ til at oprette en højskole i et af byens udsatte 
boligområder.  
 
Landsbyggefonden har gennem Det Boligsociale Fællessekretariat bevilget 
midler til planlægning af projektet.  
 
Arbejdstitlen er Gellerup Højskole, og der arbejdes på at få projektet tilknyttet 
helhedsplanen for Gellerupparken, men der er endnu ikke taget endelig 
beslutning om placeringen. 
 
Formål 
Formålet er at skabe en klassisk grundtvigsk højskole med de dertil knyttede 
traditioner for nærvær, fællesskab, demokrati og dannelse, og samtidig en 
højskole, der gør en særlig indsats for at kunne favne de pågældende 
boligområders multikulturelle beboersammensætning.  
 
Det er ambitionen hvert år at sammensætte elevhold, der dels afspejler de 
udsatte områders demografi, og dels afspejler beboersammensætningen i 
landet som helhed. Vi ønsker således at bringe ”nye danskere” sammen med 
”gamle danskere”, og vi ønsker at skabe en fælles verden for de mange 
forskellige kulturer, der er repræsenteret i landet. Sidst men ikke mindst skal 
højskolen have en international dimension: Hvert år skal der være en 
international linie med deltagelse af elever fra hele verden. 
  
Ambitionen er altså en klassisk højskole på en multikulturel og global verdens 
præmisser. Til denne ambition knytter sig en overordnet forventning om, at 
dette vil bidrage til, at eleverne får et højere vidensniveau og en større 
forståelse for den verden vi lever i. En viden og en forståelse, der er en 
betingelse for at den danske demokratiske tradition kan udfolde sig. 
 
Højskolens faglige profil 
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Højskolens faglige profil ligger ikke fast, idet tanken er, at denne bl.a. skal 
tegnes af repræsentantskabet i samarbejde med den kommende forstander, 
men følgende fag er på tegnebrættet: Projektudvikling, kulturforståelse, sprog, 
kommunikation og identitetsfortællinger. Hertil kommer et udvalg af kreative / 
håndsværksbaserede fag som tekstil, smykkefremstilling og musik. Højskolen 
tilbyder ikke eksamener eller certificeringer, og har måske netop af den grund 
et anseeligt uddannelses- og erhvervspotentiale: Højskolen sigter mod at 
skabe selvstændighed, høj personlig integritet, empati, nysgerrighed, 
demokratisk dannelse og omverdensforståelse. Lykkes dette (og kombineres 
det med faglige kompetencer inden for projektudvikling, kulturforståelse og 
sprog) turde relevansen for elevernes fortsatte uddannelses- og 
erhvervsmuligheder være indlysende. 
 
Refugium, Daghøjskole og videnscenter 
Gellerup Højskole får 4 ben at gå på, idet der i tilknytning til højskolen 
planlægges oprettet et ”refugium”, hvortil familier eller dele af familier, der har 
behov for det, kan komme på kortere ophold. Der planlægges ligeledes en 
daghøjskole, dels med overlappende fagudbud, og dels med fag, der 
imødekommer elementære behov for opkvalificering i folkeskolefag.  
Sidst med ikke mindst planlægges oprettelse af et videnscenter, der kan gøre 
Gellerup Højskole til en del af forskningsmiljøet omkring integration. 
 
Repræsentantskabet 
Det repræsentantskab vi håber at kunne sammensætte består af 
repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, fra boligforeningerne, fra lokale, 
mellemfolkelige og etniske foreninger samt fra uddannelsesinstitutioner i 
Århus. Vi arbejder på at opnå følgende sammensætning af 
repræsentantskabet udpeget af følgende foreninger, organisationer, 
institutioner og myndigheder: 
 

• Århus kommune: 2 medlemmer.  
• De århusianske boligforeninger: 9 medlemmer 
• LO Århus: 1 medlem, , Brabrand Erhvervsforening: 1 medlem, 

Vækstforum Midtjylland: 1 medlem. 
• Anatolsk forening: 1 medlem, Somalisk forening: 1 medlem, Arabisk 

kulturforening: 1 medlem, Kvindehuset: 1 medlem, Aarhus Stift: 1 
medlem, Mellemfolkeligt Samvirke: 1 medlem, DGI: 1 medlem. 

• Aarhus Universitet: 1 medlem, Aarhus Tekniske Skole: 1 medlem, 
Testrup højskole: 1 medlem, Gellerup højskoles elevforening: 2 
medlemmer fra 1/1 2010. 

 
Repræsentantskabets sammensætning er af gode grunde (som at vi ikke har 
alles tilsagn) ikke endelig, men vi håber med ovenstående forslag at kunne 
skabe et repræsentantskab, der kan trække på en relevant mangfoldighed af 
viden, indflydelse, lokalkendskab, engagement og visioner. 
 
De repræsenterede organisationer udpeger det (eller de) medlem, der skal 
sidde i repræsentantskabet. Der knytter sig ingen økonomiske forpligtelser til 
at sidde i repræsentantskabet, og repræsentanten er udelukkende bundet af 
højskolens vedtægter (vedlagt dette brev). 
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Det haster 
Da ansøgningsproceduren for undervisningsministeriel godkendelse er meget 
lang er vi under et anseeligt tidspres. Dokumentationen for, at højskolen har 
etableret en juridisk organisation i henhold til højskolelovens forskrifter, skal 
være ministeriet i hænde minimum et år før den dato fra hvilken højskolen 
planlægger at påbegynde sin virksomhed. Da vi håber på at kunne slå dørene 
op for de første elever den 1. Januar 2009, planlægger vi at afholde stiftende 
repræsentantskabsmøde den 28. November 2007. Vi beklager meget den 
korte frist, men beder alligevel om at I snarest muligt, og inden den 19. 
November, tilkendegiver om I vil være med, og om hvem I vil sende til det 
stiftende møde. Til det formål vedlægges / vedhæftes blanket.  
 
Er der ting I vil have uddybet, kommentere eller diskutere er I meget 
velkomne til at kontakte os! 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Projektgruppen til oprettelse af ”Gellerup Højskole” v/ 
 

• Kasper Graarup, projektleder 
• # 22824007 e-mail: kaspergraarup@hotmail.com 
• Keld Albrechtsen, formand for projektgruppen 
• # 8624 5150 / 3081 2671, e-mail: keldalbrechtsen@stofanet.dk 
• Jens Møller, leder af Det Boligsociale Fællessekretariat 
• # 8734 0002 / 3063 3002, e-mail: jem@boligsocial-aarhus.dk 
• Helle Lykke Jørgensen, Aktivitetshuset Oasen, Trige 
• Ann Katrin Dybdahl, Naboskaberne 
• Lars Bro, Afd. 4, Brabrand Boligforening 
• Lene Christensen, beboer Gellerupparken  
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