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Sammen stiller vi skarpt på dine fremtidsmuligheder



Har du taget en studentereksamen 
eller en Hf og er du aldrig kommet 
videre i uddannelsessystemet? 
eller er du droppet ud af din gymna-
siale eller videregående uddannelse, 
fordi det slet ikke var dig – eller 
fordi du mistede modet undervejs.  

Så har vi et højskoletilbud til særpris, 
der kan åbne dørene for dig - og få 
dig igang igen med din uddannelse 
og dine fremtidsplaner. Projektet 
hedder ”Nøglen til noget nyt” og 
giver dig et bedre indblik i din fremtid 
og dit erhvervsvalg. 

Du vil på højskolen få en række 
spændende og kreative fag eksem-
pelvis musik, medie, kunst, keramik 
tekstildesign og foto.  

Du vil blive en del af et højskoleliv, 
hvor du kommer på spændende 
studierejser til europæiske storbyer, 
tager til koncerter, i teateret og til 
store events som Ungdommens Fol-
kemøde i København, Naturmødet i 
Hirtshals og Kulturmødet på Mors. 
Alt sammen i fællesskab med andre 
unge, og alt sammen inkluderet i din 
højskolepris.

læs mere på:  
vraahojskole.dk/noglen

derudover får du mulighed for at:

Komme på virksomhedsbesøg og •	
se forskellige arbejdspladser.
Besøge uddannelsessteder, hvor •	
du kan blive klogere på de mange 
muligheder. 
Få gruppevejledning og individuel •	
vejledning.
Komme til DM i Skills.•	

Du kan starte hvert år i januar og 
august. Du et kan være her fra et 
halvt til et helt år, alt efter dine be-
hov. Du kan også optages løbende, 
hvis der er behov for det.

Om dig:

Du er mellem 17½ og 25 år •	
Du har taget en studentereksa-•	
men eller en HF, men af forskellige 
årsager er du ikke kommet videre 
med dine fremtidsplaner. Du er 
måske ikke afklaret om, hvad de 
skal indehold. 
eller

Du er startet på en gymnasial - el-•	
ler videregående uddannelse men 
er droppet ud.
Du har brug for en ny start, og •	
du vil bruge Vrå Højskole som 
springbræt.

Vrå Højskole - nøglen 
til en ny start for dig



Prisen er ikke som et almindeligt 
højskoleophold, da der her er støtte-
muligheder via EU’s Socialfond.  

Kontakt:

Projektleder Anette Mikaelsen
tlf. 2239 2651 / am@vraahojskole.dk

Forstander Pia Schnoor  
tlf. 2089 1623 / pia@vraahojskole.dk 
tlf. 9898 1010 / info@vraahojskole.dk

Giv dig selv en chance – få venner 
for livet og styr på din fremtid. Kig 
gerne forbi til en rundvisning eller 
kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Har du lyst til at få en snak med en 
tidligere elev, kan vi arrangere en 
samtale.

Se mere om vores mange fag:
vraahojskole.dk/fag



Skal du på højskole?
Med mere end 20 fag er der masser at vælge mellem på 

Vrå Højskole. Du kan selv sammensætte dit skema. Se alle 

mulighederne på vraahojskole.dk

Vrå Højskole, tæt på hele verden...
Vrå	er	tæt	på	ALT:	Butikker,	fitnesscenter,	bus,	tog,	fly,
Vesterhavet og Aalborg. Mød hele verden i Vrå - vi har elever 

fra mere end 15 forskellige lande.
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Vi investerer i din fremtid


