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Til: <thomasolander@gmail.com>
Emne: 2 bulgarske danskstuderende til Grundtvigs Højskole

Kære Thomas Olander,
 
jeg henvender mig via informationer fra Tue Sand Larsen om, at du var dansk lektor i Bulgarien, og at
han kendte dig godt.

Baggrunden for henvendelsen er, at der i udkastet for finanslov for 2008 ser ud til at der bliver åbnet
op for at Bulgarien og Rumænien bliver optaget på listen af lande, hvorfra borgerne kan søge om CIRI-
US-tilskud til ophold på danske højskoler. 

CIRIUS-ordningen har medført, at regeringen afsætter en pulje penge, så unge fra de nye EU-lande
kan komme på et højskoleophold i Danmark. Støtten er på op til ca. 600 kr. pr. uge. Dette dækker langt-
fra højskolelovens krav om elevers minimumsegenbetaling. Men unge som kommer via CIRIUS er frita-
get for denne minimumsegenbetaling, og vi plejer derudover at give et prisnedslag. Normalt betaler CI-
RIUS-elever således ca. 200 kr. pr. uge på højskolen, hvor vores danske elever betaler mellem 1200 og
1600 kr pr. uge. Og måske kan vi endda som særordning gå længere ned i egenbetaling da Bulgarien
ikke økonomisk er helt på højde med Polen og Ungarn. 

Nu er finansloven ikke vedtaget endnu, men det ser ud til at rygterne om at Dansk Folkeparti havde
fået øje på ordningen og ønskede den stoppet, ikke er rigtig. Og jeg vil derfor gerne være på forkant af
vedtagelsen, da vi meget gerne vil have 2-3 bulgarske danskstuderende som elever i et halvår, så vi og
vores elever også vil kunne lære Bulgarien og bulgarerne bedre at kende.

Når jeg skriver til dig er det fordi vi da jeg gennem et par år har haft et godt samarbejde med Tue
Sand Larsen i Budapest og Christel Tarber i Prag, samt forskellige lektorer i Gdansk og Poznan. 

Samarbejdet har gået ud på, at de hver har fået garanteret 2-3 pladser til deres danskstuderende på
henholdsvis efterårs- og forårsholdene her på højskolen. Og vi har dermed fået sikret en bred rekrutte-
ring af mange nationaliteter istedet for en stor gruppe fra et land. 

Når vi i al beskedenhed mener at vi er et af de bedste steder for danskstuderende, så er det fordi vi
har dansk som fællessprog på højskolen og ikke optager udlændinge der som tommelfingerregel ikke ta-
ler mindst 1000 ord på dansk. Det har betydning både mht. til niveauforskelle i undervisningen, men
også ved at sproget i det fælles rum er dansk (hvor mange andre højskoler har engelsksprogede linier). 

Dertil kommer kommer at vi er en klassisk højskole, hvor man kan have politiske, journalistiske, hi-
storiske eller litterære fag, som også fagligt vil kunne styrke eleven. 

Og endeligt er vi med en placering i Hillerød og S-togsnettet den højskole med kostafdeling, som fy-
sisk ligger nærmest på København - og dermed magtens, kunstens, kulturens og mediernes centrum -
og med hurtig adgang til lufthavnen og København H. 

Jeg vil derfor høre, om du tror at det kunne være noget for et par af dine elever - måske allerede til
foråret. Vi har en forårsskole med start den 7. januar og 20 uger fram til slutningen af maj.  

Du er velkommen til at kontakte Tue, for at høre om hans erfaringer og hvad hans elever siger og har
hvad de har fået ud af opholdet.

Med venlig hilsen
 
Jakob Mejlhede  Nielsen
Forstander / Principal
Grundtvigs Højskole Frederiksborg
Frederiksværksgade 147
DK-3400 Hillerød
Tlf.  (+45) 48268700
Mob.  (+45) 20942005


