
ER DU VORES  
NYE AMBASSADØR?
BLIV MEDLEM AF STRUER FRI FAGSKOLE OG STRUER HØJSKOLES SKOLEKREDS 
Struer fri fagskole og Struer højskole ligger under samme tag i den centrale del af Struer,  
i det naturskønne Vestjylland med kort afstand til by og fjord. 

Blå: C 70, M 0, Y 9, K 0
Grøn: C 49, M 0, Y 78, K 0

For yderligere information om de to skoler
kan der rettes henvendelse via nedenstående kontaktdetaljer:

Vesterled 7 - 7600 Struer
Tlf. 97 85 08 22 · Email: post@struerfrifagskole.dk
www.struerhojskole.dk · www.struerfrifagskole.dk

Blå: C 70, M 0, Y 9, K 0
Grøn: C 49, M 0, Y 78, K 0



TO UNIKKE INSTITUTIONER 
UNDER EN LEDELSE

STRUER FRI FAGSKOLE  
ERHVERVSLIVETS KOSTSKOLE

STRUER HØJSKOLE   
EN HØJSKOLE FOR ALLE

Struer Fri Fagskole, som skal hjælpe unge - der ikke er helt 
afklaret - i job og uddannelse og Struer Højskole, der er en 
højskole for alle – med fokus på det nære, fællesskabet og 
den personlige udvikling. 

Fælles for de to institutioner er en skolekreds, der støtter op 
om de aktiviteter, der sættes i gang. Vi har brug for al den 
hjælp, vi kan få til at udbrede kendskabet til institutionerne 
og deres aktiviteter både i lokalsamfundet og i erhvervslivet.
 

EN LANG RÆKKE MULIGHEDER
Har du lyst til at være med er der en række muligheder som 
skolekredsmedlem.

· Du kan stille op til bestyrelsen på årets generalforsamling, 
 hvis du ønsker at indgå i bestyrelsesarbejdet.
· Du kan være menigt medlem og med i skolekredsarbejdet 
 og derigennem inspirere til skolernes udvikling
· Du kan være med til at lave arrangementer både på ideplan 
 og på gennemførelsen
· Du kan være med til at finde ’kunder’ eller sponsorer til 
 vores skoler og profilere skolen i dit netværk
· Du kan være med til at udvikle og styrke samarbejdet med 
 lokale virksomheder
· Du kan være med til at få spredt budskabet, om de   
 muligheder skolerne byder på i lokalsamfundet

Vi har brug for alle slags kompetencer, når blot man har lyst 
til at engagere sig.

FAKTA OM STRUER FRI FAG OG STRUER HØJSKOLE 
Medarbejdere årsværk: 31 
Årselever: 55 
Elever der går videre i uddannelse og beskæftigelse 86,4% 
Struer Højskole 530 årlige kursister fra hele Norden. 
CSR: 18% ansatte på særlige vilkår

VIL DU VÆRE MED?
Ret henvendelse til forstander Else Marie Schultz  
Markvorsen Tlf. 97 85 08 22 / 20 80 48 60 – eller kig forbi 
kontoret for en snak. 

186.000 unge under 30 år er hverken i job eller under uddan-
nelse. Det svarer til hver sjette unge dansker. Det er mange 
tusinde unge, der er et godt stykke fra såvel arbejdsmarkedet 
som uddannelsessystemet. 

På Struer Fri Fagskole tilbyder vi et ståsted og tid til at finde 
sig selv for disse unge.

HVORDAN ARBEJDER VI?
Vi tager udgangspunkt i elevens interesser, og gennem 
praktiske og erhvervsrettede linjefag bliver eleven afklaret i 
forhold til fremtidig uddannelsesretning.
 
Vi tilbyder undervisning for unge fra 16 år, baseret på fire  
forskellige linjer. Med faglighed i praksis flytter vi  

undervisningen og teorien ud i værkstederne. Vi skaber  
dygtige lærlinge med det praktiske som omdrejningspunkt.  
Vi har altid de unges uddannelses- og jobmuligheder for øje. 
 
Struer Fri Fagskole får det bedst mulige ud af hver elev, og 
skaber dygtige unge mennesker, med virkelyst og evner til at 
springe ud i voksenlivet.  Vi arbejder med følgende områder: 
Gastronomi og event – håndværk – care - game design - 
grafik og dekoration.

Hos Struer Højskole har vi fokus på det nære, fællesskabet 
og den personlige udvikling. Vi er en højskole for alle med 
sundhed og velvære i fokus. Her møder man nye venner og 
bliver inspireret af eksperter. Vi arbejder med det hele  
menneske og fylder rygsækken op i forløb med en varighed  
af alt fra 1 til 13 uger.  

Vi nyder at skabe tid og rum til fordybelse, eftertænksomhed, 
erkendelse og refleksion. 

HVEM KOMMER HOS OS?
Fællesnævneren for vores kursister vil ofte være et liv med 
overvægt. Kursister som har brug for at genfinde balancen 
på tallerkenen, men i ligeså høj grad i livet. 

Det særlige ved Struer Højskole er, at vi henvender os til en 
bred målgruppe - på tværs af generationer, mennesker i 
alderen 17½ til 70+. 

Struer Højskole har noget på hjertet, vi har stor viden og 
erfaring med sundhed, trivsel og psykisk robusthed
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