
Forskningslaboratoriet 

- de frie skolers fremtid 

Dette eftermiddagskursus i Ollerupkursusugen inddrager viden og inspiration fra 

Grundtvig og Kold og deres skole- og livssyn. Du kan deltage i dette kursus som:  

1: Kursist og du tilmelder dig via den elektroniske tilmelding til Ollerupkurset. 

Vælg endvidere et formiddagsfag. 

2: Som PD-studerende. Her skal du på forhånd ansøge om optagelse på PD-

uddannelsen. Det sker på et særligt PD-ansøgningsskema, som du kan downloade 

HER. 

Ligesom i nr.1, skal du tillige vælge et formiddagsfag via den elektroniske 

tilmelding til Ollerupkurset. 

Program for eftermiddagsfaget: ”Forskningslaboratoriet- de frie skolers 

fremtid”,  hvor temaer fra  nyere bogudgivelser med baggrund i de frie skoler vil 

blive gennemgået og debatteret.  

Mandag den 3.april: 

Kl. 15.30 – 17.45 og fra 19.30 – 20.15: 

Højskolepædagogik 

Underviser:  

Jonas Møller, pædagogisk konsulent i Folkehøjskolernes Forening i Danmark. 

Litteratur: 

Højskolepædagogik- en fortælling om livsoplysning i praksis. Forlag. Klim, 2015. 

Tirsdag den 4.april: 

Kl. 13.30 – 17.00: 

Mere end en skole- De danske efterskolers historie 

Undervisere: 

Knud Bjarne Gjesing, lærer og cand.phil. i nordisk litteratur og sprog. Syddansk 

Universitet. 



Harry Haue, professor, dr.phil., Institut for Kulturvidenskaber. Syddansk 

Universitet. 

Litteratur:  

Frandsen, Johs Nørregaard, Gjesing, Knud Bjarne, Haue Harry: Mere end en skole. 

De danske efterskolers historie. Syddansk Universitetsforlag 2012. 

Onsdag den 5.april: 

Kl.13.30 – 17.00: 

1. Fra Stand til folk- med koldske friskoler. 

2. N.F.S.- Grundtvig. 

Underviser: 

Ove Korsgaard, ph.d, dr.pæd, professor. 

Litteratur 

1. Fra stand til folk- med Koldske Friskoler bygger på Ove Korsgaards kapitel i 

”Friskolehistorie- en antologi” bind 1, side 12 -28. Dansk Friskoleforenings 

Forlag. 2016. 

2. Korsgaard, Ove. N.F.S. Grundtvig. Jurist- og Økonomforbundets 

Forlag.2012. 

Det anbefales at anskaffe bogen. På kurset vil kapitel 4: Grundtvigs 

frihedsbegreb samt kapitel 7: Grundtvigs betydning som politisk tænker 

blive gennemgået og debatteret. 

Torsdag den 6.april: 

Kl. 13.30 – 17.00 

Friskolehistorie- en antologi bind 1 og 2 

Undervisere: 

Birte Fahnøe Lund, friskolelærer, forfatter og foredragsholder. Formand for 

Friskolearkivet. 

Lis Toelberg, bibliotekar og daglig leder af Friskolearkivet. 

Litteratur 



Friskolehistorie- en antologi, bind 1 og 2, 2016. Redaktion: Mikkelsen, Mette 

Havsteen, Riis-Søndergaard, Laust, Toelberg, Lis, Lund Fahnøe, Birte. Dansk 

Friskoleforenings Forlag. 2016.  

Processen med bogudgivelserne og temaer fra begge bøger vil blive inddraget og 

aktualiseret til skolen i dag. 

PD-studerende: 

Det følgende er særligt til de der ønsker at fortsætte som PD-studerende i PD-

modulet Grundtvig og Kolds ideverden. 

Efter Ollerupkurset kan du arbejde videre med PD-modulet ”Grundtvig og Kolds 

ideverden”, (10 ECTS) der er et af modulerne i den pædagogiske 

diplomuddannelse i De frie Skolers Tradition og Pædagogik. Læs HER. 

Studieperioden:   1.03.2017 - 2.10.2017. 

 

Ekstra internat: Vi har lagt et ekstra internat ind på Den frie Lærerskole fra 

torsdag d. 8.06 kl. 12.00 til fredag d. 9.06 kl. 13.00, hvor vi behandler de centrale 

temaer der er målrettet dette modul om Grundtvig og Kolds ideverden. Desuden 

vil der være vejledning i forbindelse med opgaveskrivning. 

 

Læringsmål 

Den studerende har et grundigt teoretisk kendskab til Grundtvig og Kolds 

skoletanker, den historiske virkelighed disse har udfoldet sig inden for, samt 

virkningshistorien frem til dag. 

Viden 

 Grundtvig (1782-1872) og Kolds (1816-1870) liv, samt deres menneske- og 

skolesyn. 

 Grundtvig og Kold i samtiden og i virkningshistorien 

 Filosofisk hermeneutik og fænomenologi til forståelse af Grundtvigs 

videnskabssyn, livs- og tilværelsesoplysning samt væsentlige 

grundtvigske nøglebegreber: Skolen for livet, skolen for lyst, skole og kirke, 

det levende ord og den levende vekselvirkning, det historisk-poetiske. 

 Deliberativ demokrati, personlig dannelse, medborgerskab 

 Skolesyn og værdigrundlag inspireret af Grundtvig og Kolds skole- og 

menneskesyn. Erfarings- og praksisbaserede eksempler. 

 Grundtvig i dialog med moderne evidensbaserede undervisnings- og 

læringsopfattelser. 

 

 



 Færdigheder og kompetencer  

 Kunne indgå i interne og eksterne drøftelser om menneske- og skolesyn i 

moderne uddannelses- og dannelsesforskning 

 Kunne perspektivere sammenhænge mellem menneskesyn, skolesyn og en 

begrundet undervisningspraksis. 

 Individuel vejledning 

Hver PD-studerende får tildelt en vejleder til arbejdet med den skriftlige opgave. 

Der er afsat 2 vejledningstimer til hver studerende. 

Skriftlig opgave  

Der udarbejdes en skriftlig opgave på 12 sider inden for et selvvalgt 

emneområde i modulet. Opgaven afleveres senest d. 12.09.2017 

  

Mundtlig eksamen 

Den mundtlige eksamen varer 30 min. incl. votering og tager udgangspunkt 

i den skriftlige opgave. Eksamen er fastlagt til d. 2.10.2017. 

  

Bedømmelse 

En karakter efter 7-trins-skalaen. 

  

Økonomi 

Udover kursusafgiften på kr. 7.995 til Ollerupkurset, betales efterfølgende et 

ekstra beløb for undervisning, kost og logi i forbindelse med internatet i juni samt 

vejledning og PD-eksamen.  

 

Du kan få nærmere oplysninger ved henvendelse til Den frie Lærerskole. 

Spørgsmål vedr. PD-modulet og Ollerupkurset kan rettes til Gitte M. Olsen, Den 

frie Lærerskole, 62 24 10 66 eller til Laust Riis-Søndergaard, PD-Uddannelsesleder 

lrs@post6.tele.dk 
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