
       

   

    

 

Teolog og viceforstander Claus Staal fra Den Internationale  

Højskole bliver ny forstander på Silkeborg Højskole 
 
 
En enig bestyrelse på Silkeborg Højskole har valgt Claus Staal som forstander blandt et særdeles 
stærkt felt af ansøgere.  
 
45-årige Claus Staal har et indgående kendskab til højskoleverdenen og blandt andet stået i 
spidsen for Diget – Højskolen ved Skagen, været pædagogisk leder ved Den internationale skole i 
Luxembourg og ansat i Amnesty International. Han har siden 2011 været ansat på Den 
Internationale Højskole i Helsingør og siden 2020 desuden siddet i bestyrelsen for 
Folkehøjskolernes Forening i Danmark. 
 
Claus Staal træder ind i jobbet med stor kærlighed til højskolebevægelsen, men også med et helt 
særligt blik for Silkeborg Højskoles plads i den danske tradition for frie skoler: 
 
“At blive forstander på Silkeborg Højskole er en drøm for mig. Det er en fantastisk højskole, der er 
dybt rodfæstet i den klassiske almene danske folkehøjskoletradition. Det er jeg også. Jeg glæder 
mig til samarbejdet med skolens bestyrelse, ansatte og alle med kærlighed til skolen. Også en tak 
til FDF, der gav skolen som en gave til den danske ungdom. Den smukke gave vil jeg bestræbe mig 
på at ære med et stærkt venskab.” 
 
Bestyrelsesformand Jens Maibom Pedersen fortæller, at en helt enig bestyrelse så Claus Staal som 
et oplagt valg:  
 
“Vi var glade for, at Claus’ ansøgning lå i bunken, for han møder op med et stort højskolehjerte og 
stor højskoleerfaring. Vi glæder os til at få ham og hans vid med omkring bordet til fælles samtaler 
om de næste mange skridt for Silkeborg Højskole og ser frem til et godt og tillidsfuldt 
samarbejde.” 
 
Claus Staal træder ind i et ledelsesteam med viceforstander Jan Hamborg Lundum og kan se frem 
til at arbejde med en sund og velkonsolideret højskole med over 50 år på bagen. Silkeborg 
Højskole er en moderne højskole oprettet af FDF med rod i den grundtvigske højskoletradition.  
 
Claus Staal, der er uddannet teolog fra Aarhus Universitet, tiltræder 1. januar, hvor han flytter ind i 
højskolens forstanderbolig sammen med sin kone og to børn. Han efterfølger Jacob Zakarias 
Eyermann, der for nylig tiltrådte som forstander på Diakonhøjskolen i Aarhus.  
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt 

• Bestyrelsesformand Jens Maibom Pedersen, 60651872 

• Tiltrædende forstander Claus Staal, 21965271 

• Viceforstander Jan Hamborg Lundum, 28484255 


