PITSTOP
Trænger du til en pause fra studierne?

• Hvert år starter ca. 65.000 unge danskere på en videregående uddannelse.
• Hvert år dropper over 10.000 studerende ud af deres videregående uddannelse.
• Er du studietræt? Usikker på om du er på den rette hylde?
- Du er altså ikke alene! Det er hver 6. der starter på et studie, som dropper ud.
• Er du bange for at skuffe dig selv eller dine omgivelser?
Det er hverken forkert eller et nederlag. Det er en del af at tage en uddannelse, at man
tvivler eller vælger forkert.

TAG PÅ HØJSKOLE OG FIND LYSTEN IGEN
Nogle trænger til et pusterrum og perspektiv på deres
faglighed. Andre er i tvivl om, om uddannelsen er den rigtige
for dem og søger afklaring. På Brandbjerg er vi kendte for
at skabe sammenhæng mellem faglig og personlig udvikling, ligesom kvalificeret vejledning er en del af vores DNA.
Uanset hvad DIN bevæggrund er, tror vi på, at Brandbjerg
Højskole kan blive en vigtig investering for dig og dit liv.

“På Brandbjerg Højskole oplevede jeg værdier som nærvær og
vedkommenhed, autentisk integreret i hele højskoleoplevelsen.
Det var befriende og “empowering”, da jeg efter en hård tid på
forkert studie havde brug for at være et sted, hvor mennesket
blev sat i centrum. Min forståelseshorisont blev åbnet, samtidig
med at jeg fik en dybere indsigt af mit eget selv. Især lærerne
på Brandbjerg blev vigtige bekendtskaber for mit vedkommende. Uddannelsessektoren har altid været spændende for mig,
men det var først i mødet med nye undervisningsmetoder og
dannelsesidealer jeg blev klar over, at mit fremtidige arbejde
skal handle om undervisning og læring, med et bredt og helt
menneskesyn.”
Jacob Persson

Fagene på Brandbjerg
Alle hovedfag på Brandbjerg dyrker foruden det fagspecifikke, mødet mellem individuelle ressourcer og
teamudvikling.
Sætter du et hvilket som helst hovedfag sammen med
vores vejledningsvalgfag, er du sikret et rum, hvor du kan
styrke din personlige integritet. Vejledningsfaget sætter
nemlig fokus på din fremtidige livskvalitet og giver dig
redskaber til at træffe meningsgivende fremtidsvalg.
På de følgende sider kan du se en beskrivelse af vores
hovedfag.

Soundhouse

Eventlab

Vil du gerne dyrke musik på
højskole? Så kan du blive
en del af et musikmiljø hvor
musikken strømmer ud af
alle øvelokaler og fællesrum.
Hvor musikken blomstrer
og inspirerer de andre. Hvor
folk mødes på kryds og tværs
af genrer, alder, erfaring og
skaber sammen.

På EventLab møder du et
unikt kreativt miljø, hvor du
arbejder med dig selv og dit
team og laver projekter, der
gør en forskel for dig, men
som også rækker ud over
højskolen og gør en forskel
for verden.

Kompas

Outdoor

I Kompas træner du kontakten til kroppen, intuitionen,
hjertet og livsenergien. Du
lærer at balancere personlighedens dele indbyrdes.

Outdoor er Brandbjerg Højskoles hovedfag i friluftsliv.
Her dyrker vi glæden ved
at være ude, turene væk fra
hverdagen og søgen efter
nye perspektiver. Vi er optaget af at undersøge, hvad
naturen gør ved os, og hvad
vi gør ved naturen.

Du får et mere nuanceret
billede af de andre og af
dig selv. Derved kan mødet
mellem dig og din omverden
blive præcist og frugtbart.

Hovedfag

Du kan vælge 2 valgfag. Du kan frit vælge om du vil være meget fagsnæver (fx. kun vælge musiske fag), eller om du vil vælge valgfag henover en bred vifte af fagområder.
Studiekredse
Skemaet byder desuden på følgende valgfri studiekredse på
mandage fra 14.30-17: Kor (både efterår og vinter), Kunst & design
(vinter), Vandreture (sensommer), Vejledning (forår) og TV-serier
(efterår).

Debat og dannelse
De mere traditionelle dannelsesfag samfund, politik, etik og filosofi
findes i det obligatoriske fællesfag Fag på Tværs. Så selv om du ikke
finder det i valgfagsudbuddet, har det alligevel en vigtig plads her på
Brandbjerg Højskole.

Forår (eks. på valgfag)

Efterår (eks. på valgfag)

Økologisk design
og bæredygtig omstilling
Dans og Yoga
Vejledning
Kropsssprog, stemmedynamik
og historiefortælling
Fotografi
Filmperler og tv-serier
Film- og videoproduktion
Mad med mod

Kunst, kreativitet og proces
Teater
Stemme og krop
Bandhouse
Texthouse - skriveværksted
Meditation
Jagt og natur
Fysisk træning
Jagttegn
Alpin Skitur
Adventuresport

Kloge hænder
Vejledning
Selvudvikling
Kropsssprog, stemmedynamik
og historiefortælling
Film: historie, analyse og teori
Filmperler
TV-serier
Mad med mod
Kunst, kreativitet og proces

Stemme og krop
Bandhouse
Texthouse - skriveværksted
Meditation
Jagt og natur
Mountainbike og friluftsliv
Adventuresport

Som pit-stop’er på Brandbjerg har du ret til en ugerabat på
400 kr. Du opnår rabatten ved at vise et gyldigt studiekort.
Du er velkommen til at kontakte os og fortælle om dit specifikke pit-stop behov på tlf. 75871500 eller bh@brandbjerg.dk

Sådan gør du

Her kan du se hvordan ugeskemaet på Brandbjerg højskole ser ud. Du vælger et hovedfag inden du kommer. Valgfagene præsenteres for alle
elever og vælges på højskolen. Cirka midtvejs bliver der præsenteret nye valgfag som kan vælges i anden periode. De mere traditionelle dannelsesfag samfund, politik, etik og filosofi findes i det obligatoriske fællesfag Fag på Tværs. Glæd dig til undervisning på en helt ny måde!
Alle elever følger i en periode (Hvis du bliver på højskolerne i flere perioder, kan du vælge nye fag ved periodeskift):
· 1 hovedfag
· 2 valgfag
· Fællesfaget Fag på tværs.
· Studiekreds mandag og Aktiv torsdag er begge valgfri.
De tomme felter er afsat til elevernes egne projekter og studiekredse – fx. filmklub, debatklub eller sprogcafé. Vi er nemlig optaget af at lave
højskole sammen med vores elever.
Mandag

Tirsdag

Onsdag

7.50-8.25

Morgenmad

8.30 - 9.00

Morgensamling

Torsdag

Fredag

9.15-10.45

Valgfag 1

Hovedfag

Fag på Tværs

Hovedfag

Valgfag 2

11.00 -12.15

Valgfag 1

Hovedfag

Fag på Tværs

Hovedfag

Valgfag 2

12.15-13.00

Frokost

13.30-14.30

Rengøring

Hovedfag

Bogruppemøde

Valgfag 2

14.45-15.45

Skolemøde

13.30-16.30
(incl pause)

Fag på Tværs
14.45-16.30

kl 14.45-15.05
Ugeafslutning

16.00-17.30

Studiekreds

18.15-19.00
19.30-21.00

Aftensmad
Højskoleaften

Fælles klatring med
Brandbjerg Klatreklub

Aktiv Torsdag

Skema
Højskole 24/7

At rejse med sin højskole giver en unik mulighed for læring, oplevelser og fællesskab. Derfor er rejser en del af Brandbjerg Højskoles kerne.
Om efteråret
Har vi 3 forskellige rejser til udlandet med forskelligt indhold, prisleje og rejsemål. Rejserne ligger samtidigt og har en varighed på 11-14
dage. Der er masser af fagligt indhold på rejserne, men ingen tvungne bindinger til de fag, du ellers vælger på højskolen. Som elev vælger
du altså helt frit mellem at rejse til enten Berlin og Lissabon, Sydafrika eller Costa Rica. Vi forbereder os grundigt til alle rejser for at få det
optimale udbytte, og stiller os selv udfordringer og opgaver undervejs.
Om foråret
Byder vi på obligatorisk studierejse til Catalonien i juni. Derudover kan du være opmærksom på, at Outdoor rejser på fjeldskitur i marts, og
at der i temaugen i februar (valgfag 3) tilbydes alpin skirejse til Østrig.
Catalonien (10 dage i foråret)
Vi bruger både naturen og
kulturen som ramme for
fællesskabet og refleksionen.
Tænk Middelhavet som ramme
for havkajak, mountainbike,
dykning, trekkingture og afslapning i sandet. Dertil kan du
lægge samvær med højskolens
catalanske venner Pau og Olga,
indtagelse af lækre catalanske
specialiteter, bytur til smukke
Girona og et tankevækkende besøg på Salvador Dalis
museum.

Berlin/Lissabon (11-14 dage i
efteråret)
Rejsen indeholder et varieret
kulturelt indhold, lige fra en
historisk walk-about i Berlin,
over billed- og installationskunst, elektroniske musikalske
oplevelser, besøg hos danske
iværksættere. Lissabon er omgivet af vand og det vil vi bruge.
Vi vil være opdagelsesrejsende
i og på havet ved at svømme,
sejle og surfe. Vi skal møde Lissabon gennem ny undergrund,
pulserende byliv og møder
med indbyggerne, men også
dykke ned i deres traditionsrige
kultur og besøge gamle bydele.

Sydafrika (11-14 dage i
efteråret)
Vi rejser til Sydafrika med
et fokus på bæredygtighed.
Sydafrika er et land med store
kontraster, hvor Afrika og Vesten på godt og ondt er smeltet
sammen til en helt unik kultur.
Vi garanterer at det er en tur,
hvor du ikke kan undgå at blive
flyttet som menneske. For når
man ser og oplever kontrasterne og bliver bevidst om
ens hudfarve og opførsel som
ganske almindelig gennemsnitsdansker, og ser at den ikke
nødvendigvis harmonerer andre steder, kan man ikke undgå
at reflektere.

Costa Rica (11-14 dage i
efteråret)
– bæredygtighed og eventyrlig
natur.
Costa Rica er et af verdens
smukkeste lande og et paradis
for naturoplevelser. Vi vil udforske regnskovens magiske univers med dens farvestrålende
flora og fauna, opleve bjerge og
vulkaner, svømme og snorkle
fra tropiske strande, vandre ad
flodlejer til brusende vandfald
og opleve landets kultur og
mangfoldighed fra kyst til kyst.
Vi vil rejse rundt i vores egen
minibus, og møde andre unge
fra hele verden.

Rejser
En unik mulighed for læring, oplevelser og fællesskab
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