Seniorpakken
https://www.hojskolerne.dk/kampagner/seniorhoejskolerne-ville-ikke-vaere-de-samme-uden-aktiveaeldre/

Kom billigt på seniorkursus i foråret 2021
Er du mere end 70 år, selvhjulpen og modtager du
ældrecheck?
Så kan du komme på højskolekursus i april, maj og juni 2021 til nedsat pris.
De danske seniorhøjskoler udbyder nu pladser på deres højskolekurser i foråret 2021. Der er
tale om kurser, der afvikles frem til 30.juni 2021. Du skal sende en ansøgning om at komme
på kursus til nedsat pris og tildelingen af pladser foregår efter først til mølle-princeppet.
Få eventuelt hjælp af et familiemedlem i forhold til at udfylde ansøgningsskemaet.
Tilskuddet til højskolekurser kommer fra restmidler fra Kulturministeriets "Pulje til kultur-,
idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen" som blev
uddelt i 2020. Aktiviteterne er iværksat i samarbejde med Danske Seniorer og Ældresagen.

Praktiske informationer om kurser, tilskud og svar på
ansøgning
•

På et ugekursus gives der 3.000 kr. i tilskud ved fuld
ældrecheck. Ved delvis ældrecheck gives der 1500 kr. i
tilskud. Til et 14 dages kursus gives der henholdsvis 4.000
kr. og 3.000 kr. i tilskud.

•

Prisen på et kursus varierer fra ca. 3.500 kr. til 7.000 kr. pr.
uge. Din egenbetaling vil dermed være mellem 500 og
4.000 kr. afhængigt af kursets angivne pris. Se den enkelte
skoles hjemmeside, eller kontakt højskolen pr. telefon for
at få oplyst kursusprisen.

•

Ældrecheck skal medbringes på højskolen som
dokumentation.

•

Der er løbende ansøgningsfrist, og du får løbende besked
om hvorvidt du er blevet tildelt en plads på et kursus. Du vil
blive kontaktet direkte af den enkelte højskole, hvis du har
fået tilskud. Først der kan du betragte din tilmelding som
gældende.

•

Et tilsagn om, at man har fået tildelt plads på et kursus,
kan kun bruges til dette specifikke kursus.

•

Folkehøjskolernes Forening kan kontaktes ved eventuelle
spørgsmål i tidsrummet kl. 9 - 16 mandag til fredag (se
kontaktinfo under formularen).

Det er muligt at søge tilskud til følgende højskolekurser

Tanker om fremtiden 9. maj - 15. maj
Kurset præsenterer en bred vifte af perspektiver på fremtidens samfund. Hvordan skal og vil vi
indrette os nationalt og internationalt efter Corona-pandemien? Hvilken rolle spiller kunst,
litteratur og religion for vores forståelse af fremtiden? Hvad kan vi lære af fortiden?
Hvor: Liselund Højskole
Hvornår: 9. maj - 15. maj 2021
Ansøg om tilskud til dette kursus
Læs mere om Liselund Højskole

