Oplevelser
for livet

mere end 20 spændende fag
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Velkommen til
Vi glæder os til at møde dig og håber, at din højskoletid i Vrå bliver noget du aldrig glemmer.
Hos os kan du fordybe dig i musik, medier,
foto, rollespil, kunst og design og masser
af andre fag - og samtidig få venskaber
for livet. Vrå Højskole er en gammel
skole med masser af traditioner.
- Så tag del i dem og vær med
til at skabe nye traditioner.
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Skema forår 2018
Et skema med mange muligheder
På Vrå Højskole har vi mere end 20 fag, som
du kan vælge imellem. Du bestemmer selv,
om du vil fordybe dig og nørde igennem på
et enkelt område - eller om du vil lave et mere
alsidigt skema, som strækker sig ind over
flere fagområder.

Du skal som udgangspunkt vælge fag, så
du har undervisning hver formiddag og
eftermiddag. Der er mødepligt til undervisningen. Podcast + story-slam og litteratur,
der finder sted hver mandag og onsdag,
skal vælges sammen pga. lektionernes varighed.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

7.30

Morgenmad

Morgenmad

Morgenmad

Morgenmad

Morgenmad

8.15

Morgensamling

Morgensamling

Morgensamling

Morgensamling

Rengøring

E-musik

Sangskrivning

Skak og snak

Sangskrivning

E-musik

Musik

Medie

Kickboksning

Medie

Musik

DSA

Fashion

News

Fashion

DSA

Tråd, tryk & tøj

Kunst

Upcycling

Kunst

Tråd, tryk & tøj

Billedværksted

Foto

Kropskultur

Foto

Billedværksted

Mobile billeder

Rollespil

Rollespil

Mobile billeder

Bliv voksen

FVU

Podcast + story-slam

Litteratur

FVU

Bliv voksen

12 - 12.30

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

13 - 15.30

Bogruppemøde

Sangskrivning

E-musik

Sangskrivning

E-musik

Pen & Paper

Medie

Musik

Medie

Musik

Fashion

DSA

Fashion

DSA

Kunst

Tråd, tryk & tøj

Kunst

Tråd, tryk & tøj

Foto

Billedværksted

Foto

Billedværksted

Rollespil

Mobile billeder

Rollespil

Mobile billeder

FVU

Bliv voksen

FVU

Bliv voksen

9 - 12.00

Bridge
Dannelse
Musikteori
Boldspil
Podcast + story-slam
Litteratur
16 - 17.30
18.00

Pen & Paper

Lærermøde

Aftensmad

Aftensmad

Højskolevej 1, 9760 Vrå

Tlf. 9898 1010

Popkultur
Aftensmad

Aftensmad

Undervising/ulige uger

Evt. aftenfag

info@vraahojskole.dk

Aftensmad

www.vraahojskole.dk

Kunst
Upcycling
I upcykling lærer du at genanvende f.eks.
aluminiumsdåser, gamle bøger, plastik låg
eller tøj på en ny og sjov måde. Det er en
kreativ proces, hvor der er rig mulighed for
at lege med materialerne. Vi slipper fantasien løs imens vi lærer om bæredygtighed,
forurening og genbrug.
Faget vil veksle mellem teori og praksis,
holdundervisning og selvstændigt arbejde.

Kunst
I kunstlaboratoriet skal vi arbejde med
mange forskellige discipliner, som alle har
det til fælles, at de er todimensionelle.
I tegning skal vi arbejde med: skitsetegning, konturtegning, croquistegning, klassisk tegning og perspektivtegning. I kommer til at fremstille bunkevis af tegninger
på meget forskellige materialer.
Der bliver masser af øvelser og eksperimentering, hvor jeres syn på verden bliver
skærpet. I kommer til at se verden på en
anden måde. Indtil nu har I måske kun gloet. I vil komme til at SE verden.
I maleri skal vi arbejde med mange af de
muligheder, der er, som: kridt, oliekridt,
akvarel, tusch, akrylfarver og oliefarver.
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Billedværksted
I malerdelen vil vi arbejde med akrylmaleri.
Hovedvægten bliver lagt på det abstrakte
og ekspressive, men du må selvfølgelig
gerne kombinere med det figurative.
Du kommer til stifte bekendtskab med flere former for teknikker, effekter, værktøjer
og ”tilsætningsstoffer”, og du får en grundig indføring i akrylmediets muligheder og
begrænsninger.
I skulpturdelen arbejder vi hovedsageligt
med ler. Her er der mulighed for at prøve kræfter med forskellige patinerings-/
glaseringsteknikker og rakubrænding. Måske er der også mulighed for at arbejde
med mere ”skæve” materialer, såsom genbrug.
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Brug dig selv
Rollespil

Kropskultur

Du lærer at skabe, sætte dig I kropskultur arbejder vi med
ind i og spille en karakter til kroppen. Vi ser på, hvoret live rollespil.
dan den fungerer og reagerer på kost og bevægelse.
Udover teori og øvelse af Vi kommer ind på, hvordan
karakterskabelse og rolle- forskellige typer af kost påspil vil der både være live virker kroppen og dit velberollespil samt workshops i findende. Desuden arbejder
alt fra at lave kostumer, vi med effekten af gåture og
rekvisitter (smykker, amulet- well-ness (massage, fodbad
ter osv.) våben til live brug, mm). Endelig ser vi på forsminke m.v.
skellige former for afslapning:
mindfulness, meditation m.m.
For Pen & Paper se side 8
Alle uanset størrelse og gørelse er velkomne.

Boldspil
Faget boldspil vil foregå både
inde og ude afhængigt af vejret. Vi vil beskæftige os med
de forskellige “kaos-spil”,
som eksempelvis volleyball,
floorball, partibold, fodbold,
flagfootball m.m
Vi vil snakke fairplay, teknik
og taktik. Der vil være kontakt spil og ikke kontaktspil.
Du behøver ingen forudsætninger for at være med andet

Kickboksning
Vi vil arbejde med slag,
spark og puls.
Vi vil benytte boksehandsker og plader. Det vil være
et fag med fuld knald på og
høj puls.
Vi vil komme i kontakt med
vores krop og træne udholdenhed for at kunne holde
intensiteten.

6

Det er et fag, der vil vække
den indre fighter og sparke
liv i den sovende sjæl. I vil
få hår på brystet, og selvtilliden får et spark opad.
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Hjernegymnastik
Pen & Paper
På Pen & Paper-faget spiller vi tabletop-rollespil. Som elev kommer du til at spille forskellige systemer i løbet af semestret. Fra de mere regeltunge spil til de enkle. Hvor vi også vil
sammenligne og forholde os til reglerne i forhold til oplevelsen af spillet. Udover faget har
vi hvert semester adskillige frivillige Pen & Paper hold om aftenerne, hvor man kan udfolde
det, man lærer på fagets moduler. Både som undervisning og diskussion kommer vi til at
gennemgå, hvad godt rollespil er i dets forskellige facetter - bl.a. hvordan man laver godt
spil som karakter (PC), og hvordan man understøtter og styrer et spil som Game Master /
Dungeon Master. For live Rollespil se side 6
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Bridge

Skak

Bridge er et kortspil, der øver dig i koncentration, strategisk tænkning og hukommelse. Selvfølgelig skal der også held til,
men jo mere du kan det første, jo mindre
handler det om held.

Skak er et fag, hvor du til dels lærer at spille
skak eller blot udbygger dit kendskab og
spillemæssige færdigheder indenfor skakspillet.

Alle får 13 kort.
2 og 2 kan I via aftalte meldinger fortælle
hinanden, hvad I sidder med af kort. Jo
bedre du er til det, jo mere rigtig bliver
meldinger og spil.
Spillet er på mange måder sammenlignet
med skak. Bridge spilles verden over face
to face og på nettet.

Vi vil præsentere dig for nogle af de klassiske åbninger, tale om disse og tage en snak
om temperament, strategi og puls.
Vrå Højskole arrangerer skakturneringer i
samarbejde med Dansk Skakunion, og du er
selvfølgelig inviteret.
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Musik

10

Elektronisk musik

Musik

Sangskrivning

Du får mulighed for at arbejde med dine egne produktioner, og vi arbejder hen imod,
at du finder din egen lyd.

Med udgangspunkt i sammenspil af rytmisk musik
bliver du undervist i mange
af musikkens områder. Med
stor vægt på dine behov vil
du blive udfordret på dit instrument, din musikalske
smag, dit teoretiske grundlag
og din grundlæggende forståelse af musikken.

I Sangskrivningsfaget skriver vi sange ”fra bunden”.
For at skrive en ”sang” skal
man typisk have:

Vi eksperimenterer, og du
får opgaver, der styrker din
musikforståelse. Vi laver
jams og lærer at bruge Ableton Live sammen med midicontrollere. Vi lytter til dine
tracks/værker for at komme
i dybden med dit udtryk, og
vi dykker ned i, hvordan selve lydbilledet fungerer.

1. En tekst
2. En melodi
3. Et rytmisk groove
4. Et harmonisk element
5. Og endelig et arrangement af lyden, som skaber
Du får undervisning i sam- et samlet udtryk.
menspil, musikteori, improvisation, rytmelære, akkord- Når vi skaber ”nyt,” gør vi
lære, hørelære, musikhistorie det ved at undersøge og
lære traditionerne og stilog studieteknik.
Du skal medbringe din egen
arterne at kende, så vi er
laptop, og så låner du sko- Du får ro til fordybelse, men i stand til at bryde dem.
lens Ableton licens, imens du bliver også kastet ud på Der vil være grundliggende
du går på skolen.
dybt vand af og til, fx instru- introduktion og undervisment-rotation, live koncerter ning i musikteori, tekstproog cd-indspilning.
duktion, komposition og lydstudieteknik.

Musikteori
I musikteori får du som elev
en grundliggende kendskab
til hvad lyd er. Herunder viden om svingningslære og
andre fænomener fra fysikkens verden.
Du får en grundliggende forståelse for musiknotation og
nodelære. Faget giver dig en
rytmisk forståelse. Herunder
både med henblik på notation men i høj grad også med
vægt på hvordan rytme skal
forstås, trænes og mærkes
med kroppen.
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Tekst &
billeder
Fotografi
På Vrå Højskole tilbyder vi foto og klassisk
fotografi. Det er et stort fag med mange
nicher.
Det er ikke vigtigt for os, om et billede taget digitalt eller analogt. Det der er vigtigt
er, hvordan billedet kommer til at se ud i
den sidste ende. Hvordan ser et fotografi
ud, når man holder det i sine hænder - eller når det hænger på væggen.
På Vrå Højskole bliver du undervist i mange nye og gamle teknikker ud fra fotoopgaver. Billederne bliver diskuteret i fællesskab, så alle får mulighed for at træne øjet
i, hvad der gør et godt billede eller ej.
Vi har Nordeuropas største mørkekammer,
som vi bruger flittigt i undervisningen.

Medie
Lær at fortælle en god historie i tekst og
billeder... Går du med en drøm om at blive
journalist eller fotojournalist? Brænder du
efter at fortælle gode historier? Eller er du
bare nysgerrig og interesseret i verden omkring dig? Så er mediefaget på Vrå Højskole
det perfekte valg. Her får du mulighed for
at lege med alle de journalistiske genrer indenfor tekst, foto og levende billeder.
Du lærer at researche, interviewe og får
god mulighed for at pudse din skrivestil af
i reportage, portrætter og nyheds-genren.
Vores fokus er på Vrå Højskole, hvor vi
udgiver bladet Vråshington Post, men vi
skriver og fotograferer selvfølgelig også
om verden omkring os, og eksperimenterer på forskellige digitale platforme som
Facebook, Youtube, Twitter og Instagram.
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Du behøver ikke at være en skrivehaj, før
du kommer, og det er heller ikke nogen
forudsætning, at du kender til billedbehandling i Photoshop og ved en masse om
fototeknik. Det skal vi nok lære dig.

Litteratur
På Litteratur stikker vi snuden i bøgerne. Vi skal læse moderne tekster, vi skal
læse eventyr og uddrag af klassikere. Vi
læser både danske og udenlandske forfattere. Vi kommer rundt om forskellige
genrer: kortprosa, noveller, digte, essays.
Vær med på de litterære strømninger, lige
fra H.C. Andersen til Yahya Hassan. Du
behøver ikke at have læst en masse for at
være med på litteratur: Vi tager udgangspunkt i dig og din lyst til at rejse i det store
bogunivers.

Mobile billeder
Langt de fleste har deres mobiltelefon
lige ved hånden. Den er næsten blevet en
forlængelse af vores arm. Vi bruger den
til underholdning, som ur, til at finde vej,
læse nyheder og holde os opdateret på de
sociale medier I dette fag, skal vi bruge
mobilen til at fortælle historier.
Historierne skal både fortælles i levende og
stillbilleder. Du vil bl.a. lære at lave stopmotion film, hvor du gør stillbillederne levende, men du lærer også at tage smukke
og spændende billeder kun med brug af
din mobiltelefon.

Podcast + story-slam
Vi vil arbejde sammen med dig, der har lyst
til at lege med ordenes kraft og fortælle
gode historier.
Vi skal på Røst-festival (talerfestival) i Køge,
hvor du får mulighed for at optræde live
med dine slams/taler. Vi vil også bruge lyd,
som et middel til at fremme fortællingens
intensitet, og du vil komme til at arbejde
med redigering af lyd og fremstilling af lydeffekter og underlægningslyd.
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Nål og
tråd

Fashion & Design

Tråd, tryk & tøj

I Fashion & Design arbejder vi med udtryk
i form af beklædning. Vi vil tale om de forskellige typer (klassisk, feminin, sporty og
dramatisk). Hvordan er deres kendetegn?
Det er vigtigt, så vi er klar over, hvem vi designer til. Det gælder, uanset om det er en
bil, briller eller tøj, vi designer.

Kan man strikke en brille? Hækle med gamle T-shirts? Trykke med broccoli? Brodere
med cykelslanger? Hvad er lace, stencil,
boblemasker, bagsting, ret og vrang?

Vi vil tale om de forskelle kropstyper, hvad
klæder hvem? Hvor skal snittet være for at
forskønne? Vi vil arbejde i forskellige materialer, så du får erfaring med det. Både
strækstoffer og vævede stoffer. Hvad er fordele og ulemper ved de forskellige vævninger? Der vil være mulighed for at udvikle
dig på dit eget plan, uanset om du er nybegynder eller meget øvet.
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Dette er faget, hvor vi leger, og hvor legen
bliver til viden. Vi vil lege med materialer og
gennemgå nogle klassiske og moderne teknikker. Der vil være små faste opgaver, som
kan fortolkes og give plads til det personlige
eksperiment. Ud over de faste opgaver, vil
der være mulighed for, at du kan fordybe
dig i og koncentrere dig om at lære en ny
teknik.
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Skolefag
Dansk som 2. sprog
Klar til din fremtid og dit liv i Danmark.
Når du går og bor på Vrå Højskole får du fordelen af at være sammen med danskere 24
timer i døgnet. Sætningsopbygning, ordforråd, udtale, fluency, intonation og grammatik er
nøgleordene for faget. Vi arbejder med både tale-, skrive-, lytte- og læseøvelser
•
•
•
•
•
•

Få mulighed for at tale dansk fra grundlæggende niveau
Få viden om det danske arbejdsmarked
Få viden om det danske uddannelsessystem
Få viden om dansk historie
Få viden om det danske politiske system
Få færdigheder i tolkning i forbindelse med andre kulturer

FVU-Matematik

FVU-Dansk

På FVU-Matematik bruger vi
de første uger på at klarlægge, hvor du har dine svagheder og styrker i matematik.
Herefter arbejder vi stille og
roligt med de forskellige regnearter. På matematikholdet
er der både plads til elever,
som i forvejen elsker matematik. Men også til elever,
for hvem matematik har været uforståeligt. Hvis du har
en fremtidig plan for din uddannelse og ved, at du skal
bruge matematik, så arbejder vi dig frem til at kunne
klare kravene. Andre elever
skal guides/inspireres med
ideer og forslag. Ideen med
dette hold er at gøre matematik lettere for alle.

FVU-Dansk er for dig, som
gerne vil være bedre til at
læse og skrive.
Den forberedende voksenundervisning (FVU) i dansk
er inddelt i fire trin, hvor du
arbejder med dansk i hverdagen.
Du lærer at stave ordene,
læse og forstå tekster, samt
skrive og bruge tekster.
Teksterne kan indeholde alt
fra vejledninger og beskeder,
til breve, e-mails og aviser.
Emnerne har altså sit udspring i dagligdagen.

Her får du muligheden for at
forbedre dine grundlæggende færdigheder i læsning,
stavning og skriftlig fremstilling og dermed styrke
dine muligheder i dit videre
uddannelses- og arbejdsliv.
Endvidere styrkes dine forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af det danske samfundsliv.
I undervisningen lægges der
vægt på at anvende materialer, der tager udgangspunkt i
netop din kunnen og aktuelle situation. Der vil dog også
forekomme fællesopgaver,
men primært arbejdes der
individuelt.

Liv &
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Samtale
Dannelse

News

Har du nogen sinde tænkt på, hvad vi skal
her? Så stig på dannelsestoget og kast dig
ud i en rejse, der går fra Goethe til Google,
gennem religionens og filosofiens historie
frem mod vor tids søgen efter identitet og
ståsted.

Vi følger med, vi tvivler, vi diskuterer og tager stilling.

Vi giver dig en række unikke vinduer ud til
verden, så du får noget gammelt, nyt, overraskende og anderledes at se. Vi kaster nye
synsvinkler på nogle af de store spørgsmål,
som for eksempel: Hvad gør jeg her? Hvor
går grænsen for, hvad jeg må og ikke må, og
skal og bør? Hvad er frihed, venskab, tillid,
kærlighed, lighed, broderskab, det enkle liv,
og hvordan bliver jeg klogere på livet?

Vi tager udgangspunkt i verden, i kontinentet, i landet og lokalt. De små nyheder kan
blive store. Vi går bagom nyhederne og spørger hvorfor.
Vi følger medierne, både de officielle og de
uofficielle. Og vi følger med, vi tvivler, Vi diskuterer og tager stilling. Nyheden er din og
vores.

Bliv voksen

Popkultur

I ”Bliv voksen” er der plads til spørgsmål
om alt mellem himmel og jord. Faget handler om dig og dit liv. Både praktiske problemer, men også personlige udfordringer som
stress, identitet og hvordan man begår sig i
dagligdagen og den digitale virkelighed.

På faget Popkultur, arbejder vi med film,
tv-serier, superhelte og meget mere gennem bl.a. filosofi og etik. Du vil derfor på
faget stifte bekendtskab med bl.a. filosofi,
etik, religiøse og samfundsmæssige temaer
gennem popkultur.

På faget vender vi os indad, men også udad
mod samfundet. Undervisningen foregår
dels på højskolen, dels på ture ud af huset.

Så hvis kan du lide at tænke over og diskutere film, serier m.m. så er popkultur lige
noget for dig.
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Hverdagen
Vi starter med morgenmad og morgensamling.
Morgensamlingen er der, vi samles allesammen, inden vi spredes til timer. Det er også ved
morgensamlingerne, der bliver givet beskeder.
Formiddagen går med de fag, du har
valgt, inden vi samles til middag. Efter frokost fortsætter eftermiddagen med fag.
Efter aftensmaden kan der være arrangementer. Det kan være en koncert, teater, foredrag,
en time hvor vi synger sammen, eller sport.

Weekender
Skal der festes i weekenderne, er det op til de
elever, der er på skolen. Traditionen er, at der
bliver lavet 1-2 temafester i løbet af et semester.
Du må drikke øl, vin, breezers og cider fra fredag
aften til og med lørdag nat, og ved planlagte fester. Alkohol er ikke en del af højskolehverdagen.

Ulige onsdage
Hver anden onsdag er der fællesspisning om
aftenen på højskolen. Her kommer gæster fra
byen og hele oplandet. Der er mødepligt til
aftensamlingen kl. 19:30.

Mad
Der er morgenmad i spisesalen kl. 7:30 8:00. Der er frokost i spisesalen kl. 12:00.
Der er aftensmad i spisesalen kl. 18:00.
De fleste dage er der kaffe/te i løbet af formiddagen og kaffe/te med kage, brød eller frugt eftermiddag og aften. Lørdage og
søndage er der brunch kl. 9:30 - 11:00 og
aftensmad kl. 18:00 og kaffe/te med brød
eller kage i løbet af dagen.
Vi tager de nødvendige hensyn til allergi,
vegetarer og religiøse bestemmelser. Du
tilmelder dig i køkkenet til specialkost. Er
du ikke tilmeldt, er der ingen specialkost.

Køkkentjans
Alle elever indgår i køkkentjansen. Dette
sker bogruppevis. Du skal regne med ca. 30
vagter i løbet af et semester. Ugen før køkkentjansen holder man bogruppemøde og
fordeler opgaverne. Hvis du har køkkentjans
og er forhindret/syg, er du sammen med
bogruppen forpligtet til at finde en afløser.

Pas godt på hinanden
Euforiserende stoffer er ulovlige at
besidde og indtage i Danmark. Det
gælder også på Vrå Højskole. Det
medfører bortvisning.
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Vi kommer til at bo tæt på hinanden, så det er vigtigt at respektere, at:
Der skal være ro i soveområder kl. 22:00.
Fest og hygge om aftenen efter kl. 22:00
foregår kun i hovedbygningen. Vær hensynsfuld og pas godt på hinanden.

21

Tag på højskole – tag på tur!
Når du er elev på Vrå Højskole, er studieturen en del af dit højskoleophold. Du betaler selv lommepenge, frokost og drikkevarer. Turen ligger om foråret i april måned,
og i efterårssemestret i september/oktober.
Da vi har mange forskellige elever, giver vi vores elevgruppe mulighed for valg mellem flere studieture. På alle ture er der et fastlagt program, og der er lærere med
fra højskolen, der fungerer som turledere:

STORBY: Den ene studietur
går til en europæisk storby,
hvor det kulturelle er i centrum. Vi besøger museer, seværdigheder, oplever koncerter og shopper. Vi bor på
hostel, hvor du er indkvarteret sammen med nogle af
dine højskolekammerater.
22

NATUR: Denne tur foregår
i naturen, hvor vi laver mad
over bål og sover under åben
himmel. Du kan med fordel
medbringe egen rygsæk, sovepose og underlag - eller
låne af skolen. Du kommer
langt væk fra civilisationen
og får mulighed for at prøve
dine og gruppens grænser
af.

HØJSKOLE: Dette er en
”hjemmetur”. Med base på
Vrå Højskole drager vi i vores røde højskolebus ud i
Danmark. Det kan være besøg til seværdigheder, i biografen eller måske en tur på
hesteryg langs Vesterhavet.
Du er selv med til at præge
og planlægge indholdet af
turen.

Økonomi

Genvejen

Priser
Ugepris 1.500 kr. med indkvartering på dobbeltværelser. Derudover skal du beregne ca.
1.500 kr. til mad og lommepenge på studieturen. Hertil kommer der et beløb til betaling
af materialer, alt efter valg af linjefag.

Støtte
Du kan søge støtte til dit ophold ved elevstøttefonden på skolen. Du kan i nogle tilfælde få støtte fra din kommune. Kontakt os
og hør mere om dine muligheder. Unge, der
bliver ledige, kan det første halve år af ledighedperioden gå på højskole og modtage
50% af dagpengesatsen. Unge under 30, der
ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse, kan evt. tage dele af en EGU på
Vrå Højskole. Kontakt os eller den lokale
UU-vejleder.

”Højskolen som Genvej” er en mulighed for
dig, der bor i Nordjylland, og som er faldet
ud af uddannelsessystemet.
Via 18 - 22 uger på Vrå Højskole får du
chancen for at blive klar til at tage en uddannelse.
For at komme i betragtning som genvejselev
skal du kontakte din UU-vejleder.
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Tlf.: 9898 1010

mail: info@vraahojskole.dk

web: www.vraahojskole.dk

