
Opfølgningsdag på 
Højskolen Skærgården
Lørdag d. 4. marts 2023

Når man vender hjem efter et højskoleophold er det vores erfaring, at der efter et 
stykke tid kan opstå en periode, hvor det bliver sværere at holde fast i de gode 
vaner. Derfor afholder vi opfølgningsdag på højskolen, hvor vi genopfrisker viden 
og værktøjer og giver rum til at dele erfaringer. 

Er du tidligere trivselselev kan du også deltage, da det oftest handler en del om 
vaner og hvordan de fastholdes og erfaringsmæssigt kan der også komme et slip i 
de vaner, der skaber trivsel, men erfaringen siger, at mange spørgsmål vil dreje sig 
om livsstilsændring i forhold til at bevare/opnå vægttab, motionsvaner, men som 
nævnt også trivselsvaner.

Program
10.00-10.30  Ankomst og mulighed for vejning/fedtmåling, hvis det ønskes
10.00 - 10.20 Info om dagen  

  Gåtur søen rundt erfaringsudveksling – hvad er gået godt 
  – hvad kunne være gået bedre? Opsamling på søtur
  Pause
  
12.30 - 13.30 Frokost 

13.30 – 14.00 Walk and talk – hvad tager du med fra formiddagen og hvad har du  
  brug for at vide/lære/drøfte mere om inden du skal hjem.
  
14.15-17.00 Feed back på walk and talk
  - Typiske fælder generelt og i den kommende periode
  - Ny viden
  - Spørgsmål og evaluering af dagen

17.00-17.55 Mulighed for fælles at gå solen ned (Morten Korch ruten)

18.00-19.00  Spisning
  Derefter ka� e/te for dem, der har lyst til det.

Temaer vi bl.a. kommer rundt om på opfølgningsdagen:
- Hvad er dit mål med at ændre vaner? Har det ændret sig – Hvad er dit hvorfor? 
- Vaner: signal – rutine – belønning 
- Vedholdenhed – forandringscirklen 
- Brug din viljestyrke rigtigt
- Ambivalens/forbydende tanker / tilladende forklaringer / overbevisninger og   
   livsstilstog

Pris og tilmelding
Prisen er 250 kr. og omfatter undervisning, frokost, ka� e og aftensmad. 
Hvis du er medlem af skolekredsen er prisen 200 kr. 
Det kan betales via mobile pay på 63927 eller overføres til 
Vestjysk Bank på 7604-1303215. 
Husk at skrive “Opfølgningsdag” på betalingen.

Tilmelding til kontoret@hjsk.dk senest 10 dage inden opfølgningsdagen. 
Husk, at du først er endelig tilmeldt, når du også har betalt. 


