Rødding Højskole
RØDE
ENCYCLOPÆDIE

Rødding Højskoles Røde Encylopædie
Læs opslagsværket som et leksikon med svar på
alt omkring Rødding Højskole.
Kan med fordel læses forfra, bagfra, i en køre
eller som opslag.
Bør nydes afkølet.
God læsning!

Rødding Højskole fra A til Å
A
Absolut ro på gangene: Findes ikke. Se
sengetid.
Ad: Man må ikke sige adder til andres madder.
Heller ikke når det er vegetardag. Se mad.
Aftenfag: De fleste hverdagsaftener er der
mulighed for at deltage i et fag som f.eks. kor,
teatersport eller fodbold. Det er ganske frivilligt.
Aftenkaffe: Hver aften kl. 21 (eller umiddelbart
efter aftenens program) serveres der aftenkaffe
(sommetider med kage) i Dagligstuen.
Alkohol: Fredag aften og lørdag gælder der
ingen regler for alkoholforbrug. De øvrige dage
må der ikke drikkes alkohol. Se grundlæggende

regler.
Ambassadørkorps: En skiftende flok gamle
elever, der med enormt engagement hjælper os
med alt muligt, f.eks. vejledningsweekend eller
praktiske gøremål. De er alt for seje og du kan
også komme med!
Anja: Den ene halvdel af skolens forstanderpar,
Anja Rykind-Eriksen. Se også hotspot og Mads.
Ansvar: Det er vores ansvar, at du får kompetent
og spændende undervisning, at du får sund mad
og at du får rammerne for social udfoldelse.
Det er dit ansvar at fylde disse rammer ud og
respektere dine kammerater. Vi forventer, at du
som et voksent menneske tager dette ansvar
alvorligt. Se også frivillighed, fællesskab og
Grundtvig.

Auditorium: Ved Vestfløjens indvielse fik vi det
auditorium, vi havde ønsket os. Vi bruger det til
fremvisninger, film, udstillinger osv. - og eleverne
bruger det til at se fodbold.
B
Baren: Hvor festen er hver lørdag. Se cafë, Mads
og Anja.
Barudvalget: Det er barudvalgets opgave
at sørge for barens køb og salg ved fester,
eventuelt i samarbejde med en vagtlærer.
Udvalgets medlemmer udgøres af en person
fra hver ganggruppe, som vælges på det første
gangmøde, mens en lærer er tovholder
Bibliotek: Skolen råder over en ganske
imponerende bogsamling i Biblioteket, som også
er et dejligt sted at sidde i ro og fred med en bog

eller med sin computer. Lokalet bruges også til
undervisning i f.eks. litteratur. Der er et offentligt
bibliotek i Rødding Centret.
Bil: Se parkering.
Biograf: Der ligger en ny biograf med to 3D-sale
i Rødding Centret, hvor de nyeste film når hurtigt
frem, og ikke så sjældent kan biografen byde på
filmpremierer.
Bordfodbold: Du kan selvfølgelig uddele tæv på
klassisk vis i Dagligstuen.
Bordtennis: Du kan lige så godt vænne dig til
det: Bordtennis kommer til at fylde meget. Kan
du slå lærerne eller pedellen?
Bordvers: Hver dag før frokost synger vi i samlet
flok et enkelt vers af en sang. Det gør vi for at
markere, at måltidet er en fælles begivenhed. Se

også fællesskab, Højskolesangbogen, mødepligt,
måltider, spisetider.
Børn: En del af livet på højskolen er, at skolens
lærere bor og spiser på skolen. Derfor møder du
også lærernes familie, herunder både store og
små børn. Det er også muligt, at en eller flere
elever har taget børn med på højskolen.
C
Café: I kælderen finder du skolens café og
bar. Den er indrettet og dekoreret af det første
elevhold. Forskellige udvalg laver arrangementer
i caféen, hvor fantasien ingen grænser sætter
(men måske politivedtægten, hvis den ikke kan
klare mosten). Caféen – eller baren, som den
egentligt bliver kaldt af alle bortset fra Mads – er
åben lørdag aften. Se også hotspot.

Caféaften: Eleverne har det med at arrangere
caféaftener på visse hverdage, hvor man får
mulighed for at se, hvad de andre laver, om
nogen kan rappe til et beat, om nogen kan spille
en lille koncert, om nogen måske kan lave en
brevkasse, om nogen kan lave et digt eller om
nogen kan lave en heftig ostesmagning. Det er
der næsten altid nogen, der kan.
Cigaretskod: Lad være med at smide dine skod
hvor som helst – der er opstillet askebægre rundt
omkring på skolen. Se også rygning.
Computer: I mange af timerne er det en fordel
at have en bærbar computer. Har du ikke én
selv, kan du billigt leje én af os. Se også ansvar,
fællesskab og internet.
Cykel: Det kan være en fordel for dig at have din

cykel med på højskolen, så du let kan komme
rundt i byen eller køre små ture. Du kan parkere
den i cykelskuret.
Cykelskuret: Ja, faktisk er det et alt-muligt-skur,
men vi har en plads til din cykel.
D
Dagligstuen: Til spilleaftener, hygge, film, tv,
bordfodbold eller en stille kop kaffe ved pejsen
er Dagligstuen ved siden af kontoret det oplagte
sted. Det er også her, der hver aften serveres
aftenkaffe.
E
Elevforening: Se gamle elever.
Elevweekend: Omkring hver tredje weekend
på opholdet er elevweekend. Her er det op
til eleverne at arrangere programmet, typisk

gennem ganggrupperne (f.eks. udflugter o.l.)
eller et festudvalg (f.eks. fester o.l.). Se også
Friweekend og Røddingweekend.
Euforiserende stoffer: Alle former for
euforiserende stoffer er strengt forbudt på
højskolen. Besiddelse eller forbrug medfører
omgående hjemsendelse. Se grundlæggende
regler.
F
Fag: Vi har tre slags fag: Du skal vælge ét
hovedfag, der fylder mest, en lang række mindre
sidefag og måske nogle frivillige aftenfag.
Fester: Jo flere, jo bedre. Hvad med at melde dig
til barudvalget eller at gå med i et festudvalg?
Festudvalg: I god tid før hver større fest
bliver der nedsat et festudvalg, som eventuelt i

samarbejde med barudvalget arrangerer festens
tema, band, oppyntning, dresscode m.m. Ofte
vil det være én af gangene, der er ansvarlig for
weekendens fest og øvrige aktiviteter, men alle
kan deltage.
Film: Ofte vil eleverne gerne se film. Og det er
da ok, men vi opfordrer dem egentligt til at lade
være, for man kan så meget andet på en højskole.
Se projektor.
Flors Hus: Overfor hovedbygningen, på den
anden side af gårdspladsen, ligger Flors Hus,
opkaldt efter professor Christian Flor, som
grundlagde Rødding Højskole, verdens første
højskole, i 1844. Det er nu indrettet til lærerbolig,
men rummer også undervisningslokalet Store
Flor.

Fodbold: Nogle af lærerne er ret glade for at
spille fodbold. Og nogle er glade for at se det. Så
derfor gør vi begge dele sammen med eleverne.
Der er ingen grund til at gå glip af Champions
League, jo. Nå jo, vi spiller også en afsluttende
og -gørende fodboldkamp mellem elever og
personale til sidst på et ophold. Lærerne plejer at
vinde. Se hovere.
Fordybelsesuge: En uge på hvert ophold er
reserveret til hovedfagene - det vil sige, at du har
dit hovedfag intenst hele ugen. Det er i denne
uge, alle holdene rejser udenlands. Det er helt
og holdent op til den enkelte lærer, men du kan
blive meget klogere på projekterne på vores
hjemmeside. Se også studietur.
Foredragssalen: I Østfløjen finder du

foredragssalen i forlængelse af Vinterhaven. Se
også morgensang og udlejning.
Forstanderbolig: Skolens forstandere, Mads og
Anja, og deres syv børn bor i den ene halvdel af
hovedbygningen.
Fremragende: Et af Mads’ yndlingsudtryk. Bare
vent.
Frivillighed: Det er frivilligt at komme og blive
på skolen. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at du
får dit livs oplevelse på Rødding Højskole, men
dit ophold starter hos dig selv. Derfor forventer
vi også, at du deltager aktivt i timerne og
fællesarrangementerne, at du behandler dine
medmennesker med respekt, og at du overholder
skolens regler. Se også ansvar og fællesskab.
Friweekend: Omkring hver tredje weekend på

opholdet er en friweekend. Her arrangeres der
ikke noget officielt program. Du er naturligvis
velkommen til at blive på skolen. Se også
Elevweekend og Røddingweekend.
Fællesmøde: Med faste mellemrum, typisk
en gang om ugen, er der fællesmøde. Det er
elevernes forum for beslutninger, meddelelser
til og fra udvalg og meget andet. Ganggrupperne
står på skift for at styre ordet.
Fællesskab: Det vigtigste ved at gå på højskole
er det fællesskab, som opstår ved undervisning,
ved fester, ved måltider og alle andre steder.
Vi forventer, at du er aktiv i fællesskabet både
som deltager og som skaber. Se også ansvar,
frivillighed og Grundtvig.
Førstehjælp: På kontoret er der

førstehjælpskasser. Opstår der et akut problem,
skal du kontakte vagtlæreren eller andet
personale på skolen. Er problemet meget
alvorligt, skal du kontakte alarmcentralen 112
hurtigst muligt og søge hjælp.
G
Gamle elever: Ganske ofte får vi besøg af
store flokke af vores tidligere elever, der meget
gerne kommer hjem på besøg for at snakke
eller for at give en hånd med i planlægning af
f.eks. julefrokost eller vejledningsweekend. De
er søde, hjælpsomme, meget engagerede og
vi holder umådeligt meget af dem. Vi mener
faktisk at have Danmarks stærkeste netværk af
gamle elever, som næsten alle er medlemmer
af den velfungerende elevforening og aktive

i ambassadørkorpset. Ja, mange mener, at
opholdet først for alvor starter, når tiden på
Rødding Højskole er slut og man bliver gammel
elev. Og det er ikke engang løgn.
Gangmøde: En gang om ugen mødes
ganggrupperne på gangene sammen med de
ansvarlige lærere. Her diskuteres f.eks. rengøring
og køkkenpligt.
Ganggrupper: Du bor på en gang med andre
mennesker. Sammen udgør I en ganggruppe,
som hjælper hinanden med rengøring,
køkkenpligt og diverse sociale arrangementer,
f.eks. morgensang og Tour des Chambres.
Grundlæggende regler: Skolen har tre regler,
som vi ikke går på kompromis med, og hvis
overtrædelse medfører alvorlige konsekvenser. Se

alkohol, euforiserende stoffer og mødepligt.
Grundtvig: Da Man!
Gul stue: I Østfløjen ligger undervisningslokalet
Gul Stue. Det er gult – deraf navnet.
Gæstelærere: Hvert år har vi en række
gæstelærere, der står for forskellige sidefag. Det
er typisk spændende mennesker med forskellig
faglighed, som laver noget helt andet til hverdag.
På vores hjemmeside kan du se det aktuelle
udbud. Se også fag.
Gæster: Det er hyggeligt, hvis du inviterer
venner og bekendte på besøg på højskolen.
Det koster en lille smule at lade dem spise med
og/eller overnatte, som du betaler til Gitte på
kontoret. Husk at udfylde en seddel på kontoret
i god tid.

Gårdspladsen: I midten af det hele ligger
skolens store plads, som byder gæster
velkommen. Vi bruger den også til Le Mans.
H
Handicap: Højskolen er i kraft af sin alder og
layout ikke handicapvenlig. Vi prøver at hjælpe
med ramper, handicapparkering og lignende,
men det er desværre ikke meget bevendt. Skolen
er fyldt med trapper og grus.
Historie: Vi begynder i 1844 og så kører det
derudaf. Højskolens historie er lang, broget og
stensikkert på programmet, hvis du besøger os.
Men det må vente.
Hjemmeside: Alt om os, vores fag og alt muligt
andet. Se den på rhskole.dk.
Hjemrejse: Hvis du af en eller anden grund har

brug for at tage hjem eller andre steder væk fra
højskolen, skal du a) melde det til de relevantere
lærere, hvis det blot er et par timer eller b) til
forstanderne, hvis det er en dag eller mere. Det
er nødvendigt for os at vide, så vi ikke går i panik
og tror, at du er død, og så vi ikke laver mad
unødvendigt.
Hotspot: Det mytiske sted i baren, hvor Mads
og
første gang kyssede hinanden i tidernes
morgen. Hvad der faktisk skete dengang? Alle
snakker om det, få spørger – ingen ved det.
Hovedbygningen: Skolens hovedbygning
rummer bl.a. køkken, avishjørne og
forstanderbolig.
Hovedfag: Dit primære fag er dit hovedfag
og du vil i en række tilfælde blive kategoriseret

ud fra dit valg. På skolen har vi seks hovedfag;
Design & Innovation, Musik - Hands On!,
Journalistik & Mellemøsten, Politisk perspektiv
& USA, Teater og Performance samt Litteratur &
Horisont. Se også sidefag.
Hovere, at: Hvad personalet som regel gør efter
den afsluttende fodboldkamp.
Højskolesangbogen: At synge sammen
stimulerer fællesskabet. Der findes mange
forskellige sangbøger. Højskolerne har sin egen,
nemlig Højskolesangbogen - også kaldet ”Den
Blå”. Fællessang er foruden underholdning også
læring. Her lærer du om bl.a. sprog, historie,
religion, samfund, kultur og natur. Fællessang er
derfor et væsentligt element i et højskoleophold.
Lærerne vil helt sikkert vælge sange fra

Højskolesangbogen, men alle sange er velkomne.
Se Grundtvig.
I
Idræt: Skolen råder over en del udstyr til
forskellige idrætsgrene, og du er meget
velkommen til at bruge Køreladen (gymnastik- og
teatersal) til indendørs bevægelse, hvis den er
ledig og efter aftale med teaterlæreren. Skal det
være større og bedre, kan du benytte de moderne
faciliteter i Rødding Centret.
Internet: Det trådløse netværk er til din
rådighed døgnet rundt. Dog er internettet først
og fremmest et arbejdsredskab, og vi kan derfor
ikke tillade downloads, som ikke er nødvendige
for enten fagene eller for helt almindelig brug af
nettet. Kodeordet er i øvrigt grundtvig.

J
Ja: Sgu’ da! Hvorfor ikke? Se også nej.
Julefrokost: To gange om året afholder vi en
kæmpe weekend med en kæmpe fest, som de
gamle elever arrangerer for de aktuelle elever.
Den ene er vejledningsweekenden om foråret,
den anden er julefrokosten om efteråret. Det er
et brag!
K
Kaffe: Se førstehjælp.
Kage: Mmm, kage.
Keramik: I Vestfløjen finder du et stort
keramiklokale med drejebænke og ovne. Se også
ko.
Kirker: Højskolen er omgivet af to kirker. Den
ene er den lokale sognekirke, den anden er en

frimenighedskirke. Og nej, de er ikke i slåskamp.
Der er en lang historie mellem højskolen og
frimenighedskirken, men spørg Mads om det.
Kirkeklokker: Omgivet af to kirker er det
uundgåeligt at høre kirkeklokker fra tid til anden.
Eller faktisk ret tit. Men så kommer du da ud
sengen.
Ko: Skolen bærer præg af, at den engang var et
landbrug, og det har taget årevis at komme af
med lugten af ko i keramiklokalet. Det har vel
egentligt også en vis landlig charme?
Kontoret: Højskolens kontor er åbent i
dagtimerne mandag-fredag. Her hersker Gitte
og Henning, og her kan du få hjælp til diverse
praktiske gøremål, ligesom det også er her, du
betaler for opholdet, materialer, studieture osv.

Se også åbningstider.
Kort kursus: Som alle andre højskoler har vi
på Rødding Højskole også en lang række kurser
á knap en uges varighed med alle mulige
forskellige emner - de bliver som regel bare
kaldt for “korte kurser”. Gennemsnitsalderen på
disse kurser er som regel noget ældre end på det
lange kursus, men højskole er for alle aldre. De
fleste korte kurser afholdes om sommeren, men
enkelte afholdes samtidigt med et langt kursus.
Spisesalen er heldigvis stor nok.
Køkken: Se mad.
Køkkenpligt: Alle elever skal med faste
mellemrum hjælpe i køkkenet efter frokost samt
før og efter aftensmad. Bemærk de ændrede
spisetider og pligter i weekenden.

Køreladen: I Østfløjen ligger skolens store sal,
som nu er indrettet til teatersal. Efter aftale med
teaterlæreren kan der også være plads til idræt
og her er en scene til musik. Salen var engang
en lade beregnet til at køre hestevogne gennem
læsset med korn.
L
Laden: Mod vest ligger den gamle kostald, som
nu er kendt under det fælles navn Vestfløjen. Her
foregår langt det meste undervisning.
Langt kursus: Vores helt almindelige
højskoleophold for unge mennesker hedder
faktisk et langt kursus. Dem har vi to af hvert år,
forår og efterår. Det giver mening, hvis du ser kort
kursus.
Le Mans: En Rødding Højskole klassiker er det

at bygge sin egen sæbekassebil og race rundt på
gårdspladsen. Du har meget at leve op til!
Læge: Lægehuset i Rødding har tlf.: 74 84 19 40.
Se også førstehjælp.
Låserunde: Hver aften sørger vagtlæreren for at
låse skolen af. Som udgangspunkt er skolen ikke
låst og alle lokaler er til rådighed for eleverne
døgnet rundt. Men af hensyn til tyveri, forsikring
og den slags kedsommeligheder bliver vi nødt
til at låse visse rum, f.eks. musiklokalet. Se også
åbningstider.
M
Mad: Køkkenet, hvor Henrik, Dorthe,
Connie, Marie og Tine hersker, sørger for,
at højskolekosten er sund, nærende og
hjemmelavet. Du er meget velkommen til at

komme med forslag og gode idéer, opskrifter
osv., ligesom du skal henvende dig i køkkenet,
hvis du har allergi, er vegetar eller den slags. Se
også ad, vegetar, spisetider og måltider.
Mad andre steder: Lad være med at tage mad
med ud i undervisningen. Det er helt ærligt klamt
og det kommer til at lugte af børnehave. Du kan
drikke kaffe og den slags alle vegne, bortset fra i
foredragssalen og Røddingstuen, hvor stolene er
meget fine og meget sarte. Og du vil ikke have
oldfruen på nakken, tro os.
Mads: Den anden halvdel (hvis den første er
Anja) af skolens forstanderpar. Mads markerer
sig ofte og mest markant, fordi han er den
eneste, der kalder baren for caféen. Se også Ryk
ud med Rykind, hotspot. fremragende og sort af

mennesker.
Meddelelser: Der vil som regel blive givet fælles
meddelelser fra både lærere, øvrigt personale
og de andre elever ved frokost og aftensmad.
Dagens program og væsentlige beskeder vil blive
skrevet på tavlen ved spisesalen. Se også program.
Mobiltelefon: Du må bruge din telefon på
alle andre tidspunkter end til morgensang,
undervisning, måltider o.l. Men det vil
måske være en idé at prøve at tale med folk i
virkeligheden? Se også ansvar, fællesskab og
telefon.
Morgensang: Der er morgensang hver morgen
kl. 8.30. Formen for morgensang er fri, og du
er meget velkommen til selv at afholde en
morgensang, hvis du brænder for et emne eller

har en god idé, du gerne vil fortælle andre om. Se
også mødepligt.
Musik: I Vestfløjen råder skolen over to
musiklokaler; et studie til indspilninger og et
øverum til sammenspil. Det er et af de få lokaler,
der er aflåst om aftenen og natten, men du kan
lave en aftale med musiklæreren og øve natten
lang. Se også låserunde.
Mødepligt: Der er mødepligt til morgensang,
undervisning og måltider. Se grundlæggende
regler.
Måltider: At spise er mere end blot at få kalorier
nok til næste måltid. På Rødding Højskole lægger
vi vægt på, at måltiderne er socialt samvær med
de andre elever og skolens personale. Derfor er
der mødepligt til måltiderne, ligesom vi beder dig

om at blive siddende, indtil der er givet beskeder.
Så er du også sikker på ikke at gå glip af noget.
Eller sagt på en anden måde: Det tager kun fem
minutter - men vi vil så gerne have, du bliver lidt
længere. Se også fællesskab.
N
Naboskab, godt: Se under ansvar, fællesskab,
ganggrupper og sengetid.
Nej: Vi prøver at sige ja til det meste, men ok, vi
har en grænse. Mads siger f.eks. nej til at bruge
de gamle billeder i Røddingstuen til teater. Og ja,
vi har prøvet. Det var ikke så godt.
Netværk: Vores gamle elever udgør Danmarks
vel nok stærkeste netværk af tidligere
højskoleelever. Der foregår sindssygt mange
ting ude omkring i studiebyerne, ligesom vi ofte

trækker på netværket til hjælp for alt muligt. Du
behøver ikke se længere efter venner, bolig, job
og hjælp, hvis du skal i gang derude bagefter.
O
Oldfrue: På højskolen er det oldfruen, som
har det overordnede ansvar for rengøringen.
På Rødding Højskole hedder hun Inger, og hun
kommer efter dig, hvis du sviner.
Optag, flere: Der er flere starttidspunkter på
vores højskoleophold. De fleste elever starter
den første dag, dvs. i august eller januar, men en
mindre del af eleverne starter på et senere optag.
P
Parkering: Du kan parkere din bil på vores
markerede parkeringspladser. Ja, det er dem
med det store “P”-skilt, hvis du var i tvivl. De to

gårdspladser er ikke parkeringspladser, fordi det
a) ser grimt ud og b) forhindrer brandbilerne
i at komme til, hvis skidtet brænder. Og
handicapparkeringen er til dem, der har brug for
det. Se også cykelskur.
Pedel: På Rødding Højskole hedder han Bent, og
han kan tæve dig i det meste.
Pedelbog: På opslagstavlen foran køkkenet
hænger der en blok og en kuglepen. Hvis du
ser noget, der skal laves på den ene eller anden
måde af oldfruen eller pedellen, kan du skrive det
her. Husk dato og navn.
Pizza: Der er et pizzeria i Rødding. Det er ok
pizza. En overgang var der faktisk to, og meget
originalt hed det ene (det ældste) ”Milano”
og det andet ”Napoli”. De lå dør om dør, men

eleverne fik rabat på Milano. Needles to say,
Milano vandt.
Policy Slam: Et organiseret skænderi på tid. Man
kan vinde en hotdog.
Program: Dagens program, f.eks. information
om foredrag, udflugt, fest o.l., bliver hver morgen
skrevet på tavlen ved spisesalen.
Projektor: Skolen råder over et antal mobile
vogne fuldt udstyrede med projektor, dvdafspiller, højtalere og computerstik. Den ene kan
lånes til at vise film osv., hvis den ikke bruges i
forbindelse med skolens drift. Hvis du vil se f.eks.
fodbold på storskærm, er der mulighed for det i
foredragssalen, medmindre salen bliver brugt til
et andet arrangement.

R
Rengøring: Sammen med de andre elever er
du ansvarlig for at holde din gang ren, ligesom
du får tildelt et undervisningslokale/fællesrum
på skolen, som bliver dit og din gruppes ansvar.
Dit eget værelse er din egen sag, se dog værelser.
Skal du have hjælp eller har spørgsmål, kan du
tale med oldfruen.
Renovering: Rødding Højskole er gammel
og det kan ses. Derfor bliver skolende løbende
renoveret af vores pedel og andre håndværkere.
Nogle gange får vi store pengesummer foræret til
brug for store renoveringer, f.eks. af Vestfløjen.
Ringeklokke: Du vil ikke høre en ringeklokke
på højskolen. Derimod forventer vi, at du selv
kan holde styr på tiden til både undervisning og

måltider. Se også mødepligt og vækning.
Ro: Se sengetid.
Rydde op, at: Vi bor her allesammen. Og vi
gider ikke se på dit skrammel, sætte din kop
i opvaskemaskinen eller smide dine ting i
skraldespanden. Gør det selv. Se også ansvar og
fællesskab.
Rygning: Rødding Højskole er røgfri skole. Al
indendørs rygning på skolen er forbudt. Det
gælder også på dit eget værelse. Udendørs må
der ryges i det omfang, det ikke generer de andre
elever og personalet. Cigaretskod skal smides i de
opstillede askebægre.
Ryk ud med Rykind: Uofficiel fællesbetegnelse
for udflugter, hvor Mads er ansvarlig. Vær
forberedt på ture i opskruet tempo til steder, du

ikke havde regnet med at se. Som sangen siger:
”Når du siger, der er hundrede meter, skal man
huske at gange med 10”.
Rød bar: Ude i studiebyerne arrangerer vores
gamle elever hver måned en Rød Bar, hvor man
på et lokalt værtshus kan møde alle sine egne og
andres højskolevenner. Det er Rødding away from
home og det fungerer helt vildt godt.
Rødding: Byen, hvor det hele går ned. Den by er
fandme Da Shizzle!
Rødding Centret: I gåafstand fra skolen ligger
byens sports- og kulturcenter med bl.a. biograf,
bibliotek og idrætshal. Her finder du også en
svømmehal og bowlingbaner.
Se www.rcenter.dk.
Røddingstuen: I Østfløjen går man lige ind i

Røddingstuen. Det rigtige navn er Røddingsalen,
hvilket man kan forvisse sig om ved at læse
teksten på messingpladen på vinduesvæggen,
inden du går ind ad døren til lokalet. Det var
oprindelig højskolens gymnastik- og mødesal.
Senere blev det overdraget til kirkesal for den
nyoprettede Rødding Frimenighedskirke. Loftet
er stadig det hvælvede kirkeloft. Det er et flot
lokale med en historisk bogsamling og portrætter
af tidligere forstandere. Nu om stunder er det et
populært undervisningslokale. Se også udlejning
og nej.
Røddingweekend: Omkring hver tredje
weekend på opholdet er en Røddingweekend.
Her arrangerer lærerne - eventuelt i samarbejde
med elevernes udvalg - programmet, f.eks.

udflugter, studieture, hockeyturneringer, fester
m.m. Se også Elevweekend og Friweekend.
S
Scene: I Køreladen er der en scene med
projektører osv. I overført forstand: Laves gerne.
Sengetid: Du bestemmer selv over din fritid og
din søvn. Da dine kammerater også skal have
muligheden for at bestemme selv, skal der være
ro på gangene efter kl. 23. Herefter kan der tales
lavmælt sammen på gangens fællesareal, eller
du er velkommen til at bruge Dagligstuen hvor du
kan råbe højt, hvis du taber i bordfodbold. Se også
ansvar, fællesskab og vækning.
Server: Skolen har en server, som bliver brugt
flittigt både i undervisning og mellem eleverne.
Her finder du alle relevante dokumenter, fotos,

videoer osv. Ved opholdets start får du alle
adgangsoplysninger.
Sibirien: I Østfløjen ligger undervisningslokalet
Sibirien. Det hedder sådan, fordi det ligger
længst mod øst. Hvilket faktisk ikke passer, men
lad nu det ligge.
Sort af mennesker: Et andet af Mads’
yndlingsudtryk og et mål for skolens elevtal.
Sidefag: Udover ét hovedfag skal du vælge firefem mindre sidefag. Der er et hav af forskellige
fag, som du kan se på vores hjemmeside.
Spisesalen: Alle måltider indtages i spisesalen,
der ligger i forlængelse af vandrehallen.
Spisesalen har plads til ca. 180 spisende
gæster og er fyldt op i ny og næ ved særlige
arrangementer og udlejninger.

Spisetider: Morgenmad serveres mandag til
fredag mellem kl. 7.30 og 8.15. Frokost serveres
mandag til fredag kl. 12.00. Aftensmad serveres
alle ugens dage kl. 18.00. I weekenden serveres
brunch inkl. madpakkesmøring mellem kl. 11 –
11.30, medmindre der er et særligt arrangement.
Se også køkkenpligt, måltider, mad og mødepligt.
Sprog: På Rødding Højskole er sproget dansk.
Store Flor: I Flors Hus ligger et enkelt
undervisningslokale kaldet Store Flor. Engang
var der et mindre lokale, logisk nok kaldet Lille
Flor, men det er nu en del af en lærerbolig. Store
Flor kaldes endnu mere forvirrende for det gamle
politik-lokale, men så kom Vestfløjen. Ja, det er
ikke nemt.
Store Fløj: Mange elever bor på Store Fløj med

udsigt til bækken. Der er også en lille fløj, som
helt ulogisk blev brugt som musiklokale, inden
Vestfløjen kom til.
Studie: Hvis du er glad for at spille musik, råder
højskolen over et moderne studie med mulighed
for at lave din egen plade.
Studietur: Vi kan godt lide at rejse ud i verden
og se os omkring. Og derfor er hvert elevhold
på en fælles studietur en lille uge. Vi har f.eks.
været i Barcelona, Berlin, Paris og Amsterdam
- og Normandiet, Sverige og Tjekkiet. Hvor mon
du skal hen? Hovedfagene har egne studieture
for eleverne på det pågældende fag, se
fordybelsesuge.
Studievejledning: Se vejledning. Medmindre
du da mener noget med musikindspilning? Se da

studie.
Sygdom: Hvis du er syg, skal du få nogen til at
skrive dit navn på tavlen ved spisesalen.Vi lever
tæt på hinanden på højskolen, så ved sygdom
bedes du om at blive på dit værelse hele dagen,
også ved måltiderne, så risikoen for smitte
formindskes. Har du brug for læge, skal du få fat
på personalet eller selv ringe på tlf.: 74 84 19 40.
T
Tavlen ved spisesalen: Ved indgangen til
spisesalen hænger der et whiteboard med
information om dagens vagtlærer, dagens
program og vigtige meddelelser. Det er dit ansvar
at holde dig informeret ved at læse på tavlen.
Teater: Vi har hovedfag i teater og vi ser det
meget gerne spillet alle vegne. Teater holder

primært til i Køreladen. Du må kort sagt lave alt
det teater, du har lyst til. Se også scene.
Teatersal: Se Køreladen.
Tour des chambres: Hvorfor ikke? Se også
barudvalg, festudvalg og fester.
TV: Der er ikke noget TV på skolen, hvis man ser
bort fra muligheden for at se fodbold og den slags
vigtige ting på storskærm i foredragssalen og i
auditoriet. Se også fællesskab.
U
Udvalg: De forskellige elevaktiviteter rundt
omkring på skolen i løbet af dit ophold
arrangeres typisk gennem nogle udvalg, f.eks.
det faste barudvalg eller de skiftende festudvalg.
Alle er velkomne til at være med i udvalgene,
og det er din mulighed for at sætte dit præg på

opholdets arrangementer. Se også ansvar og
fællesskab.
Udlejning: Der er plads til mange mennesker
på Rødding Højskole, og derfor er det populært
for foreninger, virksomheder, private m.fl. at
leje sig ind på skolen. En gang i mellem vil du
derfor opleve, at skolen er sort af mennesker og at
enkelte lokaler er optagede (typisk foredragssalen
og Røddingstuen).
Utæt: Rødding Højskole er verdens ældste
højskole. Det sætter desværre også visse steder
sine spor på bygningerne; i ny og næ kommer vi
ud for, at et vindue er utæt, eller at der løber vand
ind i vandrehallen. Hvis du støder på et sådant
problem, skal du skrive det i pedelbogen. Se også
renovering.

V
Vandrehallen: Mellem spisesalen og
hovedbygningen er der et besynderligt rum,
der engang var et atrium – et rum uden
overdækning. Nu om dage er der tag over, og det
er her, vi spiller bordtennis og ser på tavlen ved
spisesalen.
Vasketøj: I skolens vaskeri finder du
vaskemaskiner og tørretumbler.
Vagtlærer: Hver dag og hver weekend har
en vagtlærer, som er ansvarlig for skolens
praktiske afvikling den dag/weekend. Navn og
telefonnummer på vedkommende finder du på
tavlen ved spisesalen.
Vejledning: Vi tager vejledning alvorligt, både
studievejledning og personlig vejledning. Alle

får personlige vejledningssamtaler, vi hjælper
gerne med praktiske ting vedrørende optagelse
osv., hvert hold møder en studievejleder fra et
uddannelsescenter, ligesom vi afholder vores
store vejledningsweekend hvert forår.
Vejledningsweekend: Hvert forår - som regel
den første weekend i marts - sender vi en fredag
vores elever ud i busser til de uddannelser i hele
landet, de gerne vil se nærmere på. Her samles
de op af vores gamle elever, der studerer på
netop de studier og får en personlig tur og snak.
Vi tager de gamle med hjem igen, bruger hele
lørdagen på at holde workshops om forskellige
studier, udlandsophold, kvote 2-ansøgninger og
praktiske ting ved studielivet - og så holder vi en
enorm fest lørdag aften.

Vegetar: Køkkenet tager hensyn til vegetarer,
hvis du fortæller dem det i forvejen. En gang om
ugen er der vegetardag for alle. Se også ad og
mad.
Vestfløjen: I sommeren 2013 kunne vi
indvie den nyrenoverede lade og stald, som
efter en komplet renovering og ombygning
nu står med de mest moderne og fantastiske
undervisningslokaler i hele landet. Det er her,
alle undervisningstimer finder sted, ligesom her
er små koncerter, debatter, film, værksteder og
(bogstaveligt talt) højt til loftet.
Vinterhaven: I Østfløjen forbinder Vinterhaven
de forskellige lokaler.
Vækning: Nogle mennesker har svært ved at
komme op om morgenen. Hvis du er et af disse

mennesker, opfordrer vi dig til at få hjælp fra
de andre elever på skolen, som sikkert gerne vil
larme lidt foran din dør hver morgen. Se også
ringeklokke og kirkeklokker.
Værelser: Dit eget værelse er dit eget ansvar. Du
skal dog aflevere værelset i samme stand, som du
modtog det, og du må ikke ryge på dit værelse.
Hvis du har brug for hjælp til rengøring, kan du
spørge oldfruen. Hvis noget går i stykker, skal du
skrive det i pedelbogen, eller, hvis det haster, tale
med pedellen.
W
Weekend: Der findes tre typer af weekends
på højskolen: Se Elevweekend, Friweekend
og Røddingweekend. Vær opmærksom på de
ændrede spisetider.

Whiteboard: En stor, hvid tavle, man kan skrive
på med tusch. Se under meddelelser og tavlen ved
spisesalen.
X
Xylofon: I musiklokalet finder du et udvalg af
forskellige instrumenter. Du er velkommen til at
bruge dem, når du har lyst - bare du husker at
lukke døren til lokalet, så resten af skolen kan
sove!
Y
Ytringsfrihed: Du kan sige, hvad du mener
på højskolen. Både til hverdag og til fester er
der mulighed for at skabe debat, komme med
indlæg, spille musik osv., ligesom du er meget
velkommen til at lave en morgensang eller
fortælle om noget, du brænder for.

Z
Zappe: Niks. Der er ikke noget TV på højskolen.
Se også ansvar, dagligstue, frivillighed og
fællesskab.
Zebra: Nej, men der er katte. Og de er da lidt
stribede.
Æ
Æblehaven: Haven ved foredragssalen hedder
æblehaven. Så ved du det.
Ædelse: Mad. Se også måltider.
Ædru: Din tilstand søndag-fredag eftermiddag.
Fredag aften og lørdag kan du feste, så meget du
har lyst til. Se alkohol.
Ø
Øl-stafet: En klassiker til fester. Måske caféen er
lidt for lille til det?

Østfløjen: På den ene side af gårdspladsen
ligger Østfløjen. Se også foredragssalen, Gul Stue,
Køreladen, Røddingstuen, Sibirien, Vestfløjen og
Vinterhaven.
Å
Åbningstider: En højskole holder aldrig lukket
- med undtagelse af kontoret, som kun er åbent i
dagtimerne og på hverdage, fordi Gitte skal hjem
og passe sin familie.

RØDDING HØJSKOLE
Flors Allé 1
6630 Rødding
T 7484 2284
E kontor@rhskole.dk
W www.rhskole.dk

