
Krogerup Højskole
søger ny forstander
Krogerup Højskole blev i 1946 grundlagt med det formål at gøre 
mennesker til aktive medborgere i et demokratisk samfund, 
så de bliver ansvarlige og initiativrige deltagere, der er åbne 
og imødekommende over for andre synspunkter og kulturer. 

Det er heldigvis sjældent at denne attraktive stilling er ledig, 
men fra 1.8. 2018 vil vi gerne samarbejde med en ny fantas-
tisk og entusiastisk højskoleforstander.

Som forstander på Krogerup er du leder af en flok passione-
rede og professionelle ildsjæle. Ca. 50 dedikerede lærere, 
timelærere, pedeller, køkken- og kontorpersonale. Du bliver 
ansvarlig for en velfungerende skole og for at videreføre sko-
lens gode økonomi samt løbende at udvikle strategien, kulturen 
og miljøet på Krogerup.

Krogerup har en særlig placering i den danske højskolehisto-
rie og er et betydningsfuldt sted i Danmark og i den danske 
højskoletradition. At være leder af dette sted indebærer til-
stedeværelse på skolen, nærvær i forhold til skolens mange 
involverede og deltagelse i skolens mangeartede liv. Du vil 
spille en stor rolle for de unge på de lange kurser og for kur-
sisterne på ugekurserne.

Personlighed
•  Du er struktureret med både overblik og udsyn
•  Du er visionær, tillidsvækkende og åben af natur
•  Du er rummelig, fleksibel og inkluderende
•  Du er en stærk anfører, som kæmper for holdet
•  Du kan lide at omgås mennesker, har empati, og er god  
 til at skabe relationer
• Du er nysgerrig, flittig, ordentlig og ansvarsbevidst
• Du er samfundsengageret og naturligt interesseret i  
 bæredygtighed

Erfaringer, ambitioner og faglige kvalifikationer
•  Du har indsigt i eller kendskab til højskoleverdenen både  
 fra den kulturelle side og fra den administrative side
•  Om du har en akademisk, samfundsmæssig eller kreativ  
 tilgang til jobbet er ikke så vigtigt. Det er mere vigtigt, at  
 du vil noget med jobbet. At det ligger dig på sinde, at du  
 har noget at sige, og at du vil gøre en forskel
•  Du har ledelseserfaringer på drifts- og strategisk niveau fra  
 en menneskeorienteret organisation
•  Du har undervisningserfaring, gode formidlingsevner og  
 kommunikationskompetencer på dansk og engelsk
•  Du er optaget af at videreføre og udvikle højskolens 
 pædagogiske praksis

Krogerup tilbyder en konkurrencedygtig kompensation, en 
attraktiv forstanderbolig i naturskønne omgivelser og et me-
ningsfuldt job med reference til Krogerups bestyrelse. Stillingen 
besættes pr. 1.8. 2018, og vi forventer, at du er indstillet på 
ansættelse i en årrække. Der vil blive nedsat et ansættelses-
udvalg, og den nye forstander indstilles af bestyrelsen til re-
præsentantskabets godkendelse på et møde den 8. maj 2018.

For yderligere information om stillingen se www.krogerup.dk  
eller kontakt formanden for bestyrelsen Alfred Josefsen  
(alfred@alfred.as og 29 46 19 56).

Hvis du kan se dig selv som forstander på Krogerup, 
så send din fortrolige ansøgning (max 2 sider) samt 
CV og en beskrivelse af, hvordan du er som leder, til:  
nyforstander@krogerup.dk senest 2. januar 2018.

Krogerup Højskole blev grundlagt i Humlebæk i Nordsjælland i 1946 af 
skolens første forstander, Hal Koch, ud fra et ideal om, at demokratisk 
tænkning og handling kræver en stadig, alsidig dialog om værdibegreber. 
Meget er forandret siden Hal Koch og hans kolleger gjorde de første forsøg 
med at danne en helt ny højskole, men skolen bygger stadig på medbor-
gerskab og humanisme, og i Hal Kochs ånd træffes alle beslutninger på 
baggrund af diskussioner og samtale.

Af Krogerups mange aktiviteter kan nævnes den årligt tilbagevendende 
musikfestival, MayBeats, et stort årligt demokratisymposium og en lang 
række korte kurser om alt fra Tænkepauser og politisk sommerhøjskole 
til familiekurser og jule- og nytårskurser. Krogerup har indstiftet Hal Koch-
prisen, som hvert år tildeles organisationer og projekter, der påtager sig et 
særligt ansvar for demokratiets udvikling. Krogerup har desuden en aktiv 
og engageret elevforening.


