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FAKTA OM ROSKILDE FESTIVAL HØJSKOLE
Roskilde Festival Højskole er en ny højskole, der bygger på idealerne bag Roskilde Festival.
Højskolen tilbyder et frirum, der udfordrer eleverne til at finde nye sider af sig selv og omdanne
deres drømme til praktik og nye idéer.
SKOLENS PROFIL – Vi bygger fællesskaber
Højskolens faglige profil udgør summen af de fagligheder, der kræves i udviklingen og
realiseringen af en kulturbegivenhed som Roskilde Festival: musik, ledelse, design, lyd & lys, film
og kunst
Højskolens faglige profil henter herudover inspiration fra det postindustrielle, fra byen og fra
festivalens tre ben: musik, kunst og forandring.
ANTAL ELEVER OG KURSUSFORLØB.
Højskolen etableres som en almen højskole under Højskoleloven. Højskolen har ca. 140 senge
fordelt på 7 etager. En del af dem er etableret med henblik på udlejning til nye typer af
samarbejdspartnere.
Vi tilbyder lange kurser på 3 til 10 måneder, samt sommerkurser på en uges varighed i
sommermånederne.
ARKITEKT
Det er det verdenskendte hollandske arkitektfirma MVRDV sammen med københavnske COBE
arkitekter, der har tegnet højskolen i og omkring den eksisterende betonfabrikshal i Musicon.
BYGGERIET
Højskolen er på ca. 5.200 kvadratmeter fordelt på 2.600 kvadratmeter elev- og lærerboliger og
2.600 kvadratmeter undervisnings- og kostskolefaciliteter og bygges i og omkring en tidligere
betonproduktionsfabrik i den kreative bydel Musicon i Roskilde. Musicon ligger ca. 2 km. fra
Roskildes historiske centrum og knap 1 km fra festivalpladsen.
BIDRAGSYDERE
Det samlede budget til etableringen af Roskilde Festival Højskole beløb sig til 160 mio. kr., hvoraf
Roskilde Festival har bidrog med 34,5 mio. kr. De øvrige primære bidragsydere er Roskilde
Kommune (53,5 mio. kr.), Realdania (50 mio. kr.), A.P. Møller Fonden (20 mio. kr.) og Knud
Højgaards Fond (1 mio.) Hertil kommer øremærkede midler til inventar fra Tuborgfondet (2,1 mio.
kr.), Knud Højgaards Fond (2 mio. kr) Augustinus Fonden (1 mio. kr), Lauritzen Fonden (250.000
kr.) samt fra private (0.2 mio. kr.)
ÅBNING
Højskolen åbnede 6. januar 2019. Den officielle åbning fandt sted d. 22. februar, hvor højskolens
elever, venner, bidragsydere og samarbejdspartnere indviede skolen. Det danske rockband
NEPHEW skrev en dedikeret udgave af ‘At dø er at rejse’ i anledningen af indvielsen.
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LÆRERE OG ØVRIGE ANSATTE
Foruden forstander og viceforstander er personalet fordelt på teknisk/administrative ansatte,
højskolelærere og et varierende antal timelærere og gæstelærere
BLIV FRIVILLIG I EN DEL AF SKOLEKREDSEN
På en højskole er skolekredsen den øverste folkelige magt, der demokratisk vælger bestyrelsen
for højskolen, som dernæst vælger sin formand og ansætter skolens forstander. Udover det store
ansvar, der følger med magten, er skolekredsen et inspirerende netværk af mennesker, der vil
være en en del af noget større og ønsker at skabe gode udviklingsmuligheder for ungdommen,
lokalmiljøet i Roskilde og højskolebevægelsen i Danmark. Det er muligt at ansøge bestyrelsen
om indlemmelse i skolekredsen. Skriv din motivation til info@rofh.dk.
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