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Udtalelse i forbindelse med pdén "De frie skolers tradition og pædagogik" 
 
 
Dansk Friskoleforening fulgte tilbage i 2002  meget tæt opstarten på Den frie 
Lærerskoles tilbud om en pd-uddannelse for bl.a. ledere og lærere ved friskolerne. 
Vi har løbende gennem de seks år uddannelse nu har fungeret haft dialog om 
uddannelsen med såvel Den frie Lærerskole som de studerende på uddannelsen, 
som kommer ude fra friskolerne. 
 
Vores opfattelse er, at der er tale om et meget vigtigt tilbud til ledere og lærere ved 
friskolerne. De meldinger vi hører er, at der er behov for dette målrettede tilbud til 
ansatte ved friskolerne. Det at uddannelsen er specifikt målrettet de frie skoler 
bevirker, at den sammen med andre udbud af pd-uddannelsen giver de ansatte 
mulighed for at vælge den pd-uddannelse, der præcis passer i deres sammenhæng. 
Uden valgmuligheden i Den Frie Lærerskoles tilbud om pd i "De frie skolers 
tradition og pædagogik" vil videreuddannelsesmuligheden for både friskolernes 
ansatte og skoleformen som sådan være væsentlig forringet. 
 
Tilrettelæggelsen af uddannelsen som en vekselvirkning mellem internat og anden 
undervisningsform passer ligeledes godt til den måde friskolernes ansatte ønsker i 
forhold til deres efteruddannelse. Mange friskoler er mindre enheder med et lille 
lærerkollegie, hvor det vil være meget svært at tilrettelægge en større efteruddannelse 
for en eller flere af de ansatte, hvis det betød en eller flere ugentlige kursusdage. 
 
Det er ligeledes bemærket fra deltagerene, at det er meget positivt og givende, at 
tilrettelæggererne af uddannelsen ser det som en meget vigtig del, at kursisterne 
bliver undervist af forskellige kompetente mennesker både fra den frie skoleverden, 
fra CVU og det private arbejdsmarked. 
 
Præcis som i den samlede grundskole har vi på friskoleområdet behov for at lærere 
efteruddanner sig og via efteruddannelse får mod og lyst til at påtage sig lederskab. 
Det er vores opfattelse, at Den Frie Lærerskoles pd er med til at løse en del af 
behovet for kvalificerede skoleledere, samtidig med at den er med til at 
opkvalificere nuværende skoleledere. 
 



 

 

Det er Dansk Friskoleforenings klare ønske, at pdén "De frie skolers tradition og 
pædagogik" gøres til et permanent tilbud indenfor efteruddannelsesmulighederne 
for de ansatte ved friskolerne. 
 
Friskolerne er netop groet ud af en konkret historisk sammenhæng, og må fortsat 
gro. Hænger vi fast i at tradition udelukkende er statisk og konserverende så dør de 
frie skoler, og dermed et vigtigt vækstlag for alternativ pædagogisk tænkning og 
praksis. Vi ser bl.a. pdén på Den frie Lærerskole som et fint væksthus for 
friskolernes fortsatte udvikling.  
 
Med venlig hilsen 
 
Ebbe Lilliendal 
Landsformand f/Dansk Friskoleforening. 
 
 
 
 
 


