
 
 
 
 
Skolens undervisningsmiljøvurdering  2022 
 
Følgende vurdering er fremkommet gennem løbende samtaler mellem Kunsthøjskolen på Ærøs 
personale, kursisterne og ledelsen. Evalueringen er baseret på to evalueringer med årsholdet samt 
28 ugekursers evalueringer foretaget i 2022. 
 
1. Identifikation & kortlægning af Kunsthøjskolen på Ærøs undervisningsmiljø. 
Kunsthøjskolen er en højskole, med deltagelse af voksne kursister på to typer kurser: det 9. måneder 
lange årskursus samt de årlige afholdte 28 korte kurser med skiftende kursister. 
 
På begge kursustyper undervises der i kunst fordelt på værkstedsarbejde i ateliererne, daglige 
formiddagssamlinger samt undervisningsrelaterede foredrag. Undervisningsaktiviteterne foreståes af 
4 fastansatte lærere og en større gruppe af skiftende gæstelærere, som alt efter kursernes art er 
ansat mellem 1 og 3 uger. 
 
2. Beskrivelse & vurdering 
a. det æstetiske 
Kunsthøjskolen har til huse i flere spredtliggende bygninger: to fredede bygninger fra 1779 – en 
beboelseslænge samt hovedhuset med køkken, spisesal, bibliotek samt kontorer. Derudover tre 
fritliggende huse med kombineret beboelse og atelier (2), samt kombineret beboelse samt 
foredragssal. Kunsthøjskolen råder endvidere over 3 specialiserede værksteder.  
 
Det vurderers generelt at skolens lokaler er tilfredsstillende. I forhold til det æstetiske opleves således 
ikke problemer i dagligdagen. 
 
b. det psykiske 
Højskoleformen indebærer en del udfordringer da en gruppe mennesker i en afgrænset periode både 
deler arbejdsliv og fritid, hvilket afstedkommer et psykisk arbejdsmiljø af en art, som skiller sig ud fra 
flertallet af arbejdspladser. 
 
Samtalen spiller en afgørende rolle i samværet mellem kursister og undervisere både i forhold til 
undervisningen på værkstederne, under måltiderne og i fritiden.   
 
Forskellige foranstaltninger etableres løbende som tilstræber en større bevidsthed om og følelse for 
det sociale kursisterne imellem. Herunder rådgivning – fagligt som generelt – samt kontakt til 
Kunsthøjskolen på Ærøs praktiske personale omkring køkkentjans, den ugentlige 
rengøringsformiddag samt kontakt til sekretær og pedel. I løbet af hvert semester inviteres til 
holdmøder der kan indkaldes af både forstander, undervisere og kursisterne. Da et årskursus 
maksimalt har 26 kursister på et hold, er vejen fra tanke til handling aldrig lang.  
 
I takt med at gruppen af unge årskursister i stigende antal udgøres af personer som opfatter sig selv 
som ikke-binære, opleves et voksende skel til de ældre kursister som deltager på ugekurserne. Et 
skel der har givet anledning til, at ugekursus kursisterne opfordres til øget respekt i omgang med 
årskursisterne. Det er for eksempel ikke god tone at spørge til hinandens køn og seksualitet. 
 
Det vurdereres at det psykiske arbejdsmiljø er velfungerende. 
 
 



 
 
 
 
c. det fysiske 
Man kan kun komme til Ærø af vandvejen og færgeturen tager mellem 60 og 75 minutter afhængigt af 
om man sejler fra Fynshav, Faaborg, Rudkøbing eller Svendborg. Uanset ankomsthavn skal man så 
derefter videre med en bus før man lander på Kunsthøjskolen på Ærø, der ligger 16 km fra 
Ærøskøbing, hvor de fleste ankommer til øen. Højskolen ligger tre km fra nærmeste by og her er 
ingen gadelygter. De to fredede bygninger er i bindingsværk og med stråtag og i god stand – hvilket 
også gælder skolens øvrige bygninger.  
 
3. Prioritering & handlingsplan 
Vi reagerer hvis muligt ad hoc på eventuel kritik eller forslag, hvilket kan være kommentarer omkring 
køkkenet, undervisningen, eller det generelle sociale liv på skolen. 
En god og respektful kommunikation mellem kursister og personale har en høj prioritet. 
 
Der intenderers en løbende opfølgning om nødvendig revurdering af Kunsthøjskolens 
undervisningsmiljøbeskrivelse. I den sammenhæng er de to årlige evalueringer med årsholdet af 
afgørende betydning. 
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