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Fagene 

Markedshave 
I faget markedshave arbejder vi med økologisk grøntsagsproduktion i lille skala. 
Inspireret af market garden principper, dyrker vi intensivt og manuelt med 
specialredskaber. Vi dyrker både på friland og i drivhus og vi har et regenerativt sigte 
på at opbygge jordens frugtbarhed. Grøntsagerne dyrkes til højskolens køkken og er et 
skridt på vejen mod mere selvforsyning. 

I markedshave arbejder vi bl.a. med forspiring, udplantning, såning og høst. Vi lærer om 
planters vækstbetingelser, økologisk jordbrug, jord, gødning og frø.  
Vi arbejder også med dyrkningsplanlægning, havedesign og opstart af egen 
virksomhed. Her tager vi afsæt i mulighederne i din kontekst - om det er i din nabos 
have, et bylandbrug eller dit nye landsted - og de næste skridt for at få hænderne i 
mulden. 

Faget markedshave er både praktisk og teoretisk. Foruden den praktiske læring i 
marken består undervisningen af oplæg, fælles diskussioner og projektarbejde i 
grupper. 

Underviser: Nynne Louise Bach 
Faget er gennemgående alle 12 uger 

 

 

Mød Verden 
Klimaforandringerne er over os og foran os venter en historisk omstilling af samfundet 
og verden.  

Mød Verden er faget hvor vi tager på “grønne ekspeditioner” og møder vi den verden 
og tid vi er en del af. Vi skal blive klogere på den globale grønne omstilling og møde 
lokale initiativer og ildsjæle, der kæmper for at gøre en forskel.  
Vi lader os inspirere til at leve mere bæredygtigt, men møder også de mennesker vi er 
uenige med, for at få flere perspektiver på klimakrisen og hvordan vi forholder os til 
den.  
Vi skal opleve den grønne omstilling i Danmark i mødet med øko-samfund, lokale 
bønder, gæve vestjyder, økologiske originaler, aktivister og politikere. På den  
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måde bliver vi klogere på hvordan vi hver især selv ønsker at leve og forholde os til det 
samfund og den tid, vi lever i. 

Undervisningen er en kombination af at være på tur og modtage inspirationsoplæg og 
viden, der perspektiverer vores møde med verden. Vi søger at koble det lokale med det 
globale og vi bliver inspirerede til de mange muligheder for at leve et spændende, 
bæredygtigt og måske alternativt liv. Det er i mødet med verden at vi forstår os selv. 

Der vil desuden være rig mulighed for at fordybe sig i skolens nye og meget aktuelle 
klimabibliotek, spækket med bøger der kan gøre dig klogere på hvordan og hvorfor 
klimakrisen er opstået, og vejene ud af den igen. 

Underviser: Asger E. K. Andersen 
Faget er gennemgående alle 12 uger 

 

 

 

 

 

I Haven 
I dette fag går vi ud i skolens haver og lærer dem at kende. Vi træder nærmere et 
hverdagsliv hvor naturen spiller en central rolle og vi er fokuserede på at forstå den og 
samarbejde med den. Vi fordyber os i biodiversitet, sanker og lærer forskellige planter 
at kende. udbygger skolens skovhave og arbejder videre med vores landsby. Der er rig 
mulighed for at eksperimentere og lære om forskelle og ligheder mellem forskellige 
måder at opbygge en have på, såsom det biodynamiske, permakultur, skovhave og de 
regenerative principper. 

Der arbejdes projektorienteret og med en skabende og handlingsbaseret tilgang. 
Undervisningen er udendørs og praktisk.  

Underviser: Frida Tidemand 
Faget er gennemgående alle 12 uger 
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Jord Til Bord 
I faget tages der fat om bearbejdningen af de råvarer vi selv høster i haven. Vi laver mad 
fra bunden og kaster os ud i at genopdage klassiske teknikker, samt prøve nye af. Kort 
sagt skal vi øve os i at at gå vejen “fra jord til bord”. Faget går godt i spænd med 
Markedshaven og skolens øvrige haver og grønne fag, hvor vi har et stort overskud af 
forskellige råvarer i perioder. 

Hver undervisningsgang afsluttes med et fælles måltid. Det at spise er for os at se, et 
socialt ritual hvor vi sammen nyder den mad der lavet. Mennesker har i alle tider spist 
sammen på tværs af kulturer og det fælles måltid er en central del af fællesskabet på 
højskolen.  

Undervisere: Skiftende mellem kursets alm. undervisere og gæsteundervisere 
Faget er gennemgående alle 12 uger 

 

 

 

 

 

 

Bæredygtige Life Hacks 
I dette fag hacker vi vores tilværelse og lærer om genbrugsdesign, urban 
bæredygtighed og “slow simple living”. Vi skal stifte bekendtskab med plantefarvning af 
tekstiler, bæredygtige altankasser, gendyrk principper, stop en sok og lap dit tøj. Vi 
forlænger levetiden på de ting vi allerede har og lærer helt lavpraktisk at genbruge og 
genanvende. Derudover skal vi arbejde med konservering af madvarer, surdejs 
bagning, lav din egen sæbe, deodorant eller læbestift! Andre eksempler kunne være 
fermentering, syltning og henkogning. I det hele taget en bred vifte af små “life hacks”, 
der nemt og ligetil gør din hverdag mere grøn og bæredygtig, uden at det koster en 
bondegård! 

Undervisningen er praktisk og foregår i skiftende faglokaler, ude og inde. Herunder 
tekstilværkstedet og skolens bryggers. 
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Underviser: Frida Tidemand 
Faget er et 5 ugers forløb 

 

 

 

 

 

Permakultur 
Permakultur er ambitionen om at udvikle en civilisation, der kan modstå tiderne. Det 
handler om at forbedre vores samfund fra bunden og op – fra vores egne hjem til lokale 
fællesskaber, virksomheder og større systemer i vores samfund. Det handler om at 
skabe gode liv for mennesker. Det handler om at give plads til naturen, observere og 
forstå den, så vi kan lade os inspirere af den. Ikke alting skal dyrkes for at skabe værdi. 

Vi inviterer biodiversiteten ind på skolens arealer med konkrete tiltag. Den cykliske 
tænkning er central. Der er ingen forbrug uden genbrug og gendannelse - vores 
ressourcer skal forstås i kredsløb. 

Vores legeplads er ”Forandringens have”, hvor vi dyrker flerårige afgrøder, holder høns, 
laver kompost, samler regnvand og udvikler på det dynamiske og diverse system, som 
skovhaven er.  

Vi lærer at bruge permakultur design som et værktøj, til at forstå, regenerere og 
forbedre vores omgivelser. Vi arbejder projektorienteret og lærer processen med 
kortlægning, design, implementering og justering. Vi er både ude og inde. 

Underviser: 
Faget er et 4 ugers forløb 
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Dyr og Selvforsyning 
I faget Dyr og selvforsyning arbejder vi med at udvikle vores egne drømme om livet 
med selvforsyning. Vi skal blive mere konkret på hvordan vi evt. kunne indrette os og 
hvilken betydning dyrehold vil have i den sammenhæng. Igennem forskellige øvelser, 
både i grupper og individuelle, bliver vi klogere på de økosystemer der finder sted på 
en selvforsynende gård kommer nærmere hvad det kræver at starte og udvikle den 
praksis vi hver især drømmer om at etablerer i vores eget liv. Faget vil derfor også 
forholde sig til dyrehold i forskellige skala fra hobby- til professionelt niveau. 

Rent lavpraktisk lærer vi opsætning af hegn, regler og lovgivning ifm. dyrehold, 
klimaeffekten ved roterende afgræsning og blive klogere på hvad dyrene kan, udover at 
blive spist. Vi kommer ind på garvning, konservering, tørring, røgning og saltning af kød 
mv. Og vi kaster os over grundprincipperne ved brygning af øl og vin. 

Undervisningen vil være opbygget som praktisk arbejde med perspektivering på skolen 
og i nærområdet, men også gennem besøg hos mennesker, der har gjort sig erfaringer 
inden for fagets område. 

Via det praktiske arbejde får vi anledning til at forholde os (meget konkret) til 
samfundsmæssige diskussioner og den globale udvikling, samt de mange dilemmaer 
en bæredygtig omstilling bringer med sig. Fx ift. kødspisning, animalsk produktion, 
sammenhængen mellem natur og dyr, råvarerbearbejdning, naturforståelse mm. 

Underviser: Kristoffer Brun 
Faget er et 3 ugers forløb 

 

 

Byggeri 
I byggeri tilegner vi os de grundlæggende færdigheder, der skal til for at understøtte et 
aktivt liv, hvor man evner at klare basale praktiske udfordringer selv. Vi bygger til vores 
egne haver og huse, alt efter behov, og lærer om forskellige byggematerialer. Vores 
tilgang er ”learning-by-doing”, og et af formålene er, at alle elever får mod til at kaste 
sig ud i mindre byggeprojekter. Måske har du brug for at lærer basale færdigheder, 
som at bruge en skruemaskine og sætte et billede op. Eller du har mod på at lærer 
skifte et vindue eller designe og bygge dit eget bord.  
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Undervisningen foregår i og omkring skolens værksted, hvor man også kan lære at 
dreje træ, håndtere almindeligt værktøj, vedligeholdelse og slibning, snittemetoder 
mm. 

Underviser: Joakim Jessen Rasmussen 
Faget er et 3 ugers forløb 
 

 

 

 

 

 

 

Keramik 
Ler taler til vores skabertrang og vækker lysten til at eksperimentere og lege. I keramik 
har vi fingrene i leret, et plastisk og smidigt materiale, som kan formes og bearbejdes 
på uendeligt mange måder. Når det brændes og glaseres, forvandler det sig til fast og 
vandtæt materiale.  Keramik er både et håndværksfag og et udtryksfag. 
Håndværksmæssigt får du styr på en masse basale ting omkring materialet. Der vil være 
arbejdsvisninger af forskellige teknikker, så du kan lære at dreje, forme, bygge, 
modellere og støbe i ler. Du lærer om, hvad du kan gøre på overfladen af din keramik 
og får styr på, hvordan du kan bruge begitninger, glasurer og meget andet. På den 
måde kan du udvikle dit personlige udtryk og design.  

Underviser: 
Faget er et 3 ugers forløb 

 


