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Vrå Højskole - nøglen
til nye muligHeder
Vrå Højskole har fået EU’s Socialfond
midler til et projekt, hvor målgruppe
er unge mellem 17½ og 25 år. Unge
med en studentereksamen eller HF,
som ikke er klar til at komme videre i
uddannelse - og unge der dropper ud
af en gymnasial eller videregående
uddannelse.
Projektet tegner sig ind i en virkelighed, hvor flere og flere dropper ud
af uddannelsessystemet eller aldrig
får begyndt på det. Tallet for denne
gruppe er stigende:
Ifølge tal fra DR i oktober 2018 er
andelen, der dropper ud af Universitetet steget fra 29% i 2014, hvor
fremdriftsreformen blev indført, til
35% i 2017.
Anden forskning viser, at unge i dag
i stigende grad føler sig pressede
udvikler stress og depression, og
41 % forlader uddannelser på grund
af netop ensomhed (DR november
2018)
Vrå Højskole vil gerne gøre noget
ved den udvikling. Derfor tilbyder
vi med vores nye projekt et inkluderende fællesskab med høj faglig
spændvidde og mange gode ople-

velser, som studieture, ekskursioner
mm. Et projekt, der skal hjælpe de
unge tilbage i uddannelse - og videre
i livet.
Projektperiode:
12. august 2018 - 13. august 2021
Vrå Højskole som nøglen til erhvervsuddannelse eller til professionsbachelor løber over 3 år, og har
plads til i alt 150 elever. Udgangspunktet er højskolelivet, målet er
optagelse på en erhvervsskole eller
professionshøjskole.
målgruppe:
Projektet henvender sig til unge mellem 17½ og 25 år med en studentereksamen eller HF. Unge, der ikke
er kommet i gang med en videregående uddannelse
Unge som er droppet ud af gymnasiet, HF eller fra en videregående
uddannelse
Unge som ikke opfylder karakterkravet til en ønsket uddannelse og/ eller
unge som på grund af stress, angst,
depression og uro føler sig kørt ud
på et sidespor

indhold:
Projektets fokus er en nyorientering
for de unge. De unge skal via dette
projekt få øje på, at der er mange
muligheder og veje til en god uddannelse, ikke mindst via erhvervsskolernes og professionshøjskolernes
tilbud.
Projekteleverne indgår i højskolens
almindelige liv med undervisning af
bred almenkarakter og pædagogisk
tilrettelagt samvær sammen med
de øvrige højskoleelever. Det rummer ud over undervisning oplevelser
som studierejser og ekskursioner. To
gange om året rejser højskolen til en
europæisk storby og vi er faste deltagere på Kulturmødet, Naturmødet og
Ungdommens Folkemøde.
Projekteleverne vil kunne deltage i
musik, sangskrivning, e-musik, keramik, kunst, podcast, medie, foto og
tekstildesign.
Ud over dette vil projektelevernes
faglige fokus være entydigt rettet
mod et fremtidigt uddannelsesvalg.
De vil få viden om erhvervsuddannelse/ professionsbachelor, virksomhedsbesøg, snusepraktikker og personlige brobygningsmodeller. Som
noget centralt for projekteleverne vil
faget gruppevejledning og individuel
vejledning være obligatoriske. Faget
gruppevejledning er vigtigt netop
i forhold til denne målgruppe, da
dette fag indeholder elementer som
livsstil, sund levevis, venskaber og
mestring af stress situationer. Endvidere er der uddannelsesafklarende

samtaler med afsæt i den unges
ønsker, motivation og faglige niveau.
Alt i alt en cocktail, der kan styrke
projektelevernes motivation, selvtillid
og livsmod.
Forløb for den enkelte elev:
Forårssemesteret varer 22 uger med
studiestart i januar. Efterårssemesteret varer 18 uger med studiestart i
august. Der er mulighed for at kunne
forlænge forløbet efter behov.
Hver enkelt elev får en individuel
handlingsplan til brug for opfølgning
og videre aktivitet.
Pris og generelle oplysninger:
615 kr. pr. uge alt inklusive - hvis
eleven stopper, betales for de efterfølgende 3 uger - dog mindst for 12
uger i alt. Den unge må ikke modtage ydelse under forløbet, men skal
have nødvendige lommepenge. Det
anbefales at en elev har 200 - 300 kr.
pr uge til lommepenge. Eleven kan
ikke modtage SU under forløbet. Indkvartering sker som udgangspunkt
på dobbeltværelse og eleven er selv
ansvarlig for forsikringer. Det er altid
en god ide at besøge skolen med
rådgiver eller forældre inden tilmelding og opstart.
Ved yderligere spørgsmål kontaktes:
Forstander Pia Schnoor
Tlf. 2089 1623 / pia@vraahojskole.dk
Projektleder Anette Mikaelsen
Tlf. 2239 2651 / am@vraahojskole.dk

Flere informationer
På vores hjemmeside vraahojskole.dk/noglen har vi nederst lagt vores links til Uddannelses- og Forskningsministeriets rapport om unges frafald og AAU’s rapport om Vrå
Højskoles resultater med “Højskolen som genvej”.

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
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