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Transition

og tænkepauser

Foto af Dimitender

AF LAUST RIIS-SØNDERGAARD, DEN FRIE LÆRERSKOLE

fællesskabende” har så ringe vilkår. I den offentlige og
uddannelsespolitiske debat bliver de to begreber nærmest opfattet som fravær af fremdrift og produktivitet.
De kan ikke registreres på den økonomiske bundlinje. ”Videre, videre, væk, væk. At gentage sig selv er
begyndende senilitet. At fordybe sig er livet for kort til.
At falde i staver er asocialt. Videre, videre væk, væk”,
som Benny Andersen skriver i digtsamlingen ”Tiden og
Storken”.
Den frie Lærerskoles magasin, ”Refleksioner”, har i de
senere år indeholdt artikler og debatindlæg, der har
tematiseret etiske, historiske, politiske, økonomiske,
kunstneriske, pædagogiske og skolekulturelle spørgsmål. Der har været rejst mange spørgsmål, men der er
også afgivet svar og ytret skarpe meninger og holdninger. Det vil læserne også kunne finde i ”Refleksioner
2013”. Magasinets første del giver læseren indsigt i,
hvad vi er optaget af i læreruddannelsen og hvordan
vi arbejder med indholdet og med at få de bedste
betingelser og rammer for at realisere dette. I dette
afsnit findes også refleksioner over Den frie Lærerskole
som et aktivt og fremadrettet sted for efter- og videreuddannelse i tæt samarbejde med Nationalt Videncenter for frie Skoler.
I anden del findes en dugfrisk konkret opdatering på,
hvordan en læreruddannelse ved Den frie Lærerskole er
begrundet og udmøntet i praksis. Endvidere en oversigt
over efter-videreuddannelses muligheder.
Samlet set er Den frie Lærerskole et unikt sted til at
indfange transition - og skabe tid og rum for tankevirksomhed. Det er skole i ordets grundlæggende betydning ”schola”, der betyder fri-tid til intellektuel udfoldelse. Vi behøver heller ikke at spørge om lov.
Tak til alle der har bidraget med tanker, tekst, billeder
og illustrationer.
God læse- og tænkepause.

Dimittender årgang 2012
T R A N S I T I O N O G T Æ N K E PAU S E R
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FORORD

”Transition” er et dækkende ord for de grundlæggende forandringer der finder sted lige nu. Det ses og føles
ikke mindst i undervisning, læring, skole og uddannelsespolitik. Ordet dækker over ”overgang fra én tilstand
eller fase til en anden”. Transition kan både være noget
indre mentalt og noget ydre fysisk der forandrer sig. Det
modsatte af transition er dybest set ”ro og stabilitet”.
Hvis der er noget, vi ikke længere kan forvente, er
det ”ro og stabilitet”. Vi er nærmest alle i transition.
Det er blevet et grundvilkår, som vi må finde ud af at
være til stede i - uden at blive ramt af stress, depression
eller afmagtsfølelse. Ordet transition skaber en interesse
for, hvordan noget er, hvordan og hvorfor det bevæger
sig som det gør - og hvor det bevæger sig hen. Det interesserer sig for, hvordan vi som mennesker kan agere
i det foranderlige og uforudsigelige. Bliver vi marionetdukker og gæster i vores egen virkelighed fordi kompleksiteten bliver uoverskuelig? Eller åbner vi nye døre
til inspirerende tilkoblinger, der kan gavne den enkelte
og fællesskabet?
I skolen og i læreruddannelsen er transitionen helt
åbenlys. Her udfordres vi af overgangen fra industrisamfundet til vidensamfundet. Vi skal omlære indgroede
vaner og turde træffe en række prioriteringer og valg,
som der ikke kan udstedes nogen garantier for er de
absolutte rigtige valg. Usikkerheden – og det at være
usikker på sin egen usikkerhed - er den nye usynlige
medspiller.
Derfor er der grund til at gøre skolen, lærerne og
læreruddannelsen til dannelsens privilegerede plads. Her
kan ny viden bearbejdes og formidles. Her kan kommende generationer tilegne sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå - og øve indflydelse på egen virkelighed og danne nye fællesskaber.
Det ser ud til at behovet for ”tænkepauser og fællesskaber” bliver større og større i takt med transitionens
hastighed. Problemet er, at ”tænkepauserne og det

Projektarbejde på

Pædagogiske
refleksioner

Den frie Lærerskole
AF RUNE HOLM, LÆRER I HISTORIE-SAMFUNDSFAG OG FORTÆLLING PÅ DEN FRIE LÆRERSKOLE

D

en Frie Lærerskole er en af de
uddannelser i Danmark, som har
de længste sammenhængende
erfaringer med projektarbejde. Allerede
1978 blev der gjort radikale forsøg med
indførelse af projekt i læreruddannelsen,
og lige siden er projekter i forskellige
udformninger indgået som vigtige
elementer. Form og omfang har ændret
sig, krav og hensigter ligeledes, hele
tiden i forsøg på at justere i overensstemmelse med de gjorte erfaringer og
de krav, kommende lærere bliver stillet
overfor i praktisk skolevirksomhed.

Den klassiske projektperiode
I 1978 blev det forsøgt at erstatte et
helt skoleår med 3 projektforløb med
hver sin faglige vægt: et matematik/naturfag-, et dansk/sprog- og et samfund/
historie-forløb. Og året efter, i 1979,
gennemførtes en studieordning, hvor
hele læreruddannelsens sidste år blev
opdelt i 2 store projektforløb, et semester med et strengt problemorienteret
projekt og et specialesemester, hvor
formen var friere og sigtet var fordybelse i højere grad end problemløsning,
om end det problemorienterede stod
stærkt. Begge forløb var gruppeorganiserede. Allerede i 1984 blev det ene
semester erstattet af et fagsemester
med valgfag. Begrundelsen var, at de
studerende dels ikke mente, de havde
problemer nok til 2 semestre, dels foretrak en mere specifik faglig fordybelse.
Det tilbageværende projektsemester
løsnedes, således at der var frihed til at
arbejde problemorienteret, men også til
mere tematisk fordybelse – frihed til at
sætte sig ind i et emnefelt eller et fagligt
område. Gruppeformen blev bibeholdt
og er fastholdt lige siden.
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aktive, frem for mere passivt at sidde
Sideløbende hermed skabtes et
bag skolebordet og modtage lærerens
mindre forløb tidligere i uddannelsen:
informationer.
”selvformulerende studiekredse”, et frit
Skriftlighed stod helt centralt via ret
forløb, hvor 2.årgang i 3 uger – der blev
stramme krav til specialerapporten, og
eksperimenteret en del med omfanget,
projekterne indebar ideelt set et ganske
fra 1 til 2 til 4 uger, men vi endte med
omfattende forarbejde i form af litteen standard på 3 uger – opløste klasser
ratur- og materialesøgning, i vurdering
og hold og dannede grupper efter
af brugbarhed og relevans, og man kan
interesser. Her var fravær af skarpe kriopfatte projekterne som forsøg på miterier, et emne/projekt skulle blot være
niforskning eller udviklingsarbejde. Helt
relevant i læreruddannelsen.
klart en akademisering af læreruddanMan kan kalde perioden frem til midt
nelsen med tydelige fællesstræk med
90’erne for den første generation af
basisuddannelsen på RUC.
projektarbejde på Den frie
Man kan mene, at den
Lærerskole. Vi var inspireførste periode var båret af
ret af udviklingen på RUC
projektarbejdet som en ide
og Knud Illeris’ beskrivelse
Der er store ligheder,
om læring.
af det problemorienterede
men også væsentlige
Gennem hele perioden,
projektarbejde. Et projekt
forskelle i forhold
og i øvrigt også senere helt
på Den Frie Lærerskole
til vores ”gamle”
frem til nu, har det været
skulle løse flere opgaver:
arbejdsmåder.
et springende punkt, på
det skulle sikre en seriøs
hvilken måde projekterne
faglighed, det skulle gerne
og gruppearbejderne havleve op til de centrale
de direkte relevans for udprojektkriterier, ikke mindst
dannelsen til lærer. Vi var ikke i tvivl om,
kravet om samfundsrelevans – et forsøg
at det er nødvendigt, at en lærer selv
på at gøre det skolefaglige virkeligkan og selv har gennemført projekter,
hedsnært, det måtte også gerne være
for at vedkommende kan vejlede elever
handlingsorienteret – indsigt er godt,
i børne- og ungdomsskolen i at arbejde
men praksisrelatering er bedre. Det skulprojektorienteret. Heller ikke betydningle skabe det, som senere er blevet kaldt
en af den sociale og samarbejdsmæssige
”flow”, arbejdsglæde og en dynamisk
dimension har der været tvivl om, men
intensitet, hvor skolearbejde og dagligliv
den læreruddannelsesmæssige fagligglider sammen i en højere enhed. Det
hed har klart været i spil. Gennem årene
var vigtigt, at deltagerne opnåede ”ejerblev der fra de studerendes side lagt
skab” til deres projekt, og nysgerrighed,
mere og mere vægt på specifik faglig
undren og opdagelsestrang blev priorilæring, man brugte simpelthen i højere
teret højt, gruppesamarbejde og brug
grad specialet til at sætte sig ind i fagaf hinandens styrker ligeledes. Ideen
områder, man gerne ville fordybe sig i
om ”at lære at lære” – at kunne sætte
eller i det hele taget sætte sig ind i, frem
sig ind i et område, når der var brug for
for at problemløse. Det viste sig hurtigt i
det, fyldte rigtig meget. Vi opfattede det
diskussioner om, hvad samfundsrelevans
som uhyre vigtigt, at de studerende blev
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des interessen for de pædagogiske fag,
er for noget, og om et sådant kriterium
således at flere og flere gruppearbejder
overhovedet er centralt for en lærerudi specialesemesteret fik pædagogisk og
dannelse. Gradvist blev det så erstattet
didaktisk sigte snarere end fag-faglig
af uddannelsesrelevans og skolerelefordybelse.
vans, kriterier der er så rummelige, at de
nærmer sig det udflydende. Den afsluttende handling er kun undtagelsesvis
2. generation
blevet realiseret, formodentlig fordi de
Fra midt 90’erne gik udviklingen stærkt.
studerende har været mere optaget af
Og samtidig skete der som bekendt
at dygtiggøre sig fagligt og pædagogisk.
ting og sager i skoleverdenen, som fik
Det kom frem i slagordsagtig form som
direkte indflydelse på specialesemeste”processen er vigtigere end produktet”.
ret og opfattelsen af projekter på Den
Det medførte også, at
frie Lærerskole. Lærerudkravene til det afsluttendannelsen oplevede fra
de skriftlige produkt blev
starten af 90’erne en støt
Form og omfang
justeret over tid. Rapporten
nedskrivning af statstilhar ændret sig,
som en samlet og samskuddet - det fortsætter
krav og hensigter
menhængende fremstilling
stadig nu 20 år efter, og
ligeledes...
af mål, proces og resultater
det fik konsekvenser for
er blevet erstattet af en
opfattelsen af vejledning.
lang række muligheder
Den første generations
som f.eks. lærebøger, materialesamprojektarbejde forudsatte en intens og
linger, håndbøger, film, hjemmesider
tæt vejledning og et snævert samarmed informationer og instruktioner mv.
bejde mellem vejleder og gruppe og
Vægten er flyttet fra en ekstern moddermed også et betydeligt timeforbrug.
tager til gruppen selv, produktet skal
Vejlederen var både faglig - og almen
være brugbart for gruppens deltagere i
projekt-sparringspartner. Det blev anset
en senere undervisningspraksis, men må
for væsentligt, at vejlederen kunne baselvfølgelig hellere end gerne også være
lancere mellem disse to funktioner – og
værdifuldt for andre.
varetage dem begge. Da besparelserne
Parallelt med denne udvikling styrkesatte ind, fandt ledelserne det naturligt
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at spare netop på vejledningen, hvorfor
den faglige vejledning blev svækket
både i teori og praksis.
I 8. og 9. klasse i folkeskolen
indførtes via folketingskompromiser
obligatorisk projektarbejde, ganske
vist kun et par uger, men dog, og det
bredte sig naturligvis lynhurtigt til de frie
skolers ældste klasser, og ikke mindst
efterskolerne. Det skal også nævnes, at
den meget omtalte individualiseringsproces i samfundet stille og roligt også
slog igennem på Den frie Lærerskole på
den måde, at den enkelte studerende i
stigende grad tænker i, hvad vedkommende selv er optaget af snarere end
i, hvordan et frugtbart samarbejde kan
etableres. Og på Den frie Lærerskole
skete der en udskiftning af lærere, således at flere af de, der havde været med
i den første generations projektarbejde,
gled ud, og nye folk med en anden
baggrund kom til.
Hele denne cocktail betød på mange
måder et brud med den kontinuerlige
justering af form og kriterier for gruppearbejdet i specialet. Den enkelte gruppe
skulle nu formulere et ”emnefelt”, hvad
der åbner for stort set enhver form for
skolerelevant aktivitet og klart signalerer faglig og pædagogisk fordybelse.

Problemorientering blev anset som for
vanskelig, for tidskrævende og for lidt i
tråd med læreruddannelsens opgave.
Fra starten af 00’erne blev ”årsopgaven” omdøbt til ”den faglige hovedopgave”, skåret fra 4 ugers arbejde til
3 ugers og defineret som et fag-fagligt
forløb med fordybelse som klart sigte.
Det gav mulighed for at definere specialet som en overvejende didaktisk aktivitet, arbejdet med emnefeltet skal have
tydeligt didaktisk sigte. Da der samtidig
blev skåret i vejledertimetallet, var det
en naturlig reaktion at trække vejlederrollen i retning af det almene frem for
det faglige. Det blev ligefrem pointeret,
at vejledningen ikke er faglig. Individualiseringen har medført øget fokus på
gruppedannelsen, det er blevet stadig
vigtigere at sikre, at alle kan komme i en
gruppe, og at grupperne er store nok
til at kunne arbejde kontinuerligt et helt
semester. Det førte til forsøg med f.eks.
”open space” i gruppedannelsesfasen,
en form, hvor så mange ideer som muligt kommer i spil, og hvor selve gruppedannelsen udsættes for at give plads til
alle disse ideers gensidige brydninger og
for at sikre, at grupperne ikke lukker sig
for tidligt. Open space er senere blevet
opgivet, det viste sig at være ganske

vanskeligt at skabe levedygtige grupper
i en så udvidet idegenerering, for mange
ideer tenderer til spredning i stedet for
samling omkring fælles mål. De seneste
år er udgangspunktet, at den enkelte
studerende skal arbejde med et emneområde, som ligger inden for et valgt
linjefag, og linjefagene danner afsæt for
idegenereringen. Gruppedannelsen er
stadig en varm kartoffel, da der er tegn
på, at netop individualiseringen skaber
løse grupper med deltagere, som har
hver sin dagsorden. Trods udgangspunktet i alle linjefag er emnefelterne nu i
stadig stigende grad præget af didaktiske og pædagogiske problemstillinger,
muligvis som det fælles, deltagerne i en
gruppe kan enes om, lærere skal de jo
alle blive til. Det hører med, at opfattelsen af den indsats, der skal leveres,
måles i normal arbejdstid, dvs. aften- og
weekendarbejde hører til sjældenhederne. Vi er således et godt stykke væk fra
det intense gruppesamarbejde omkring
et problem, som det hele startede med.
2. generations projektarbejde har
efter min mening været præget af en
opfattelse af projektet som en teknik,
der skal læres – som ramme om især
didaktiske problemstillinger med fagligt
indhold.

De gamle ”selvformulerende studiekredse” blev fra starten af 00’erne konsekvent nok omdefineret til en stramt
organiseret indføring i projektarbejdets
teori og praksis. Rammen har indtil for
nylig været de kriterier, der arbejdes
med i 8. og 9. klasse i folkeskolen, og
sigtet har været at give de studerende
forudsætninger for at fungere som
vejledere. Det siger sig selv, at man på 3
uger ikke kan nå at gennemføre egentlige projekter, så det har primært været
selve formen og selve det at vejlede, der
har været i centrum.

KIE og projekt på
Den frie Lærerskole
Nyeste skud på denne lange udvikling
tog fart efteråret 2012, da lederne af
projektet indførte KIE modellen som
ny ramme, og denne er nu også i spil
som ramme for specialet. Der kan være
god grund til at afprøve nye måder at
tænke projekt og speciale på Den frie
Lærerskole. En aktivitet i en uddannelse
kan ” køre træt”, den kan komme ud
af trit med det omgivende samfund og
vore aftagerskoler, den kan komme i
uoverensstemmelse med de studerendes
behov, de oprindelige ideer bliver nemt
udvandede efter utallige justeringer, læ-
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god tid til at generere nye, skæve, overraskende ideer, tanker, problemer. Det
er direkte meningen, at man skal flytte
sig fra det velkendte, det nyskabende,
det innovative er i fokus – ”det kreative
rum” og ”det innovative rum”. Dermed
får læringen en anden rolle, den kan
være en sidegevinst, men er ikke hovedsagen. I det klassiske projekt på Den frie
Lærerskole kan indsigt og viden være et
tilfredsstillende resultat, men der ligger
en meget tættere forbindelse mellem
KIE projektet og praktisk iværksættervirksomhed end i den klassiske projektform. Den havde som overordnet mål at
forberede de studerende til et arbejdsliv
præget af samarbejde, produktiv udvikling, politisk eftertanke og praktiske
konsekvenser, vægten ligger her på
”det forberedende”. KIE modellen
træner bevidst kreativitet, praktisk
anvendelighed og handlekraft, og projektet er ikke færdigt uden en handling
og en tydelig brugbarhed for andre.
Sloganet ”fra forskning til faktura” slår
igennem her. Både det klassiske projekt
og KIE modellen prioriterer, at deltagerne kommer i en tilstand af ”flow”, men
det fylder klart mere i KIE modellen,
mens det gamle projekt prioriterede
en fælles indholdsfyldt arbejdsproces.

PÅ D E N F R I E L Æ R E R S K O L E

Sammenfattende flytter KIE tænkningen
projektarbejdet i retning af at være et
middel til uddannelsesfremmede formål
markeret med begreber som innovation
og merkantil værdi. Og almengøres modellen som uddannelsesform, nærmer
vi os måske en århusiansk frontløberuddannelse, som mere handler om events,
ideer, organisering, form og struktur
end om indhold.
Der er klart en række stærke sider ved
KIE modellen, som med fordel kan
indføres i projekt og speciale på Den frie
Lærerskole. Læringsbegrebet er bredere,
det rækker videre end videnstilegnelse
og skolerelevans, der er i dag brug for
at tænke mere ud af skolen. Værdibegreberne fremmer en skarpere analyse
af projekternes brugbarhed. Det står
tydeligere, hvor i processen, deltagerne
befinder sig, og mens den klassiske projektmodel overvejende fremstår som en
lineær proces frem mod en videnstung
konklusion, er KIE modellen åbenlyst
cirkulær. Man bevæger sig i de 3 rum og
imellem dem, så bevægelsen i projekterne ikke bliver en regelret spiralbevægelse
opad mod målet, men en bevidst pendlen rundt, indtil man er tilfreds med resultatet. Jeg vil ikke mene, at den klassiske

projekt ikke var tænkt på denne måde,
men de pædagogiske fremstillinger
af formen har haft klar tendens til det
lineære, tænk blot på ”projektpilen”, og
det har ofte været vanskeligt at forklare
studerende, at det er en selvfølgelighed
at justere, vende tilbage, ja endog skrive
indledningen til sidst.
I en skole- og læreruddannelsessammenhæng er KIE modellen behæftet
med åbenlyse svagheder. Den stærke
fokusering på den kreative, innovative
fase og den afsluttende praksisrelaterede fase, vil naturligt svække den del af
læringen, som ikke er fagligt analyserende og organiserende, altså indholdssiden. Og uddannelse handler jo faktisk
overvejende om indhold, om at lære et
fag, dets metoder og arbejdsmåder og
formidlingen af det. Tænkningen har i
århundreder været, at ægte kreativitet
forudsætter solid faglighed, at man
er bevidst om at stå på skuldrene af
sine forgængere. Indtil videre er denne
tænkning ikke udfordret seriøst.
KIE modellen forudsætter en stram
styring ovenfra og dermed accept hos
de studerende af denne situation. Der
er udviklet en række glimrende opgaver, som skal fremme de innovative
energier. På den ene side er det ikke

noget problem i dag, de studerende er
vant til at blive styret, og ofte ikke spor
kede af det. Men det kan nemt støde
på individualiseringen, på deltagernes
egne, private mål med det uddannelsesforløb, de går ind i. KIE indebærer,
at man accepterer at skulle løse nogens
problemer, men ikke nødvendigvis sine
egne, hvorfor ejerskabet til forløbet risikerer at svækkes, i modstrid med hvad
man hidtil har lagt stor vægt på. Denne
problematik vil være relevant i forbindelse med lange forløb som specialet, men
nok ikke i korte, som kan indføres for at
skabe afveksling i skoleåret.
Imidlertid indebærer det åbenlyse
fordele at indarbejde de 3 rum i projektog specialeformerne. De tilbyder en
tiltrængt åbning af netop idegenerering,
fokus på den praktiske side og en mere
bevidst analysepraksis i forbindelse
med værditilskrivningen. Godt er også
tydeliggørelsen af, hvor vi er henne i et
arbejdsforløb. Det kan sagtens indarbejdes uden at læringen, den videns- og
metodetunge del af arbejdet svækkes,
hvis man er bevidst om det. Men i en
skolesammenhæng og i en læreruddannelsessammenhæng må de faglige
dimensioner fortsat stå centralt, derfor
skal der skabes balance. ◆

DEN FYSISKE

rere kan blive for rutinerede, så struktur
og det nødvendige ”drive” svigter. Vi
er nok på vej ind i en 3. generation af
projektarbejde.
Det centrale i KIE modellen er fokuseringen på den kreative, innovative
dimension i projektarbejdet. Der er gået
mode i innovation, Undervisningsministerium og regering har svært ved at få
armene ned, når ordet nævnes. Efterskoler scorer elever på at promovere sig
på innovation, så selvfølgelig skal Den
frie Lærerskole også på banen.
Der er store ligheder, men også
væsentlige forskelle i forhold til vores
”gamle” arbejdsmåder. Som i det klassiske projektarbejde vægtes den afsluttende handling og samfundsrelevansen
højt - ”det entreprenante rum”, ja
faktisk højere. De besværlige begreber
”samfundsrelevans” og ”skolerelevans”
udvides til, at projektet skal have værdi
for nogen, disse nogen skal der kunne
sættes navn på, og der skelnes mellem
social værdi, kulturel værdi og merkantil
værdi. Der arbejdes også med problemstillinger, men hvor man tidligere har
vægtet den viden og de færdigheder,
der fører til problemløsninger frem for
selve løsningen – fordi arbejdsformen er
blevet brugt til læring, giver KIE rigtig

Vi vil arbejde med en fysisk tilgang
til teater for at afdække et, for os,
ukendt felt. Gennem fysisk træning
og en eksperimenterende tilgang til
teater- og dramafaget, vil vi skærpe
vores fysiske bevidsthed, for at
flytte bevidstheden fra hovedet til
kroppen, og derigennem flytte den
kunstneriske proces fra tanken til den
sanselige og kropslige erfaring.
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Om faglig respons
i specialet
AF SIMON VOETMANN, LÆRER PÅ SKANDERUP EFTERSKOLE, DIMITTERET FRA DEN FRIE LÆRERSKOLE 2012.

Ekstern faglig responsgivning har højnet kvaliteten i det
afsluttende speciale på 5.årgang

J
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I specialet ”Globale Grundtvig”
søgte jeg og tre medstuderende at
kvalificere vores viden og indsigt om
Grundtvigs skolesyn. Igennem læreruddannelsen havde vi berørt og arbejdet
med Grundtvigs menneske-, skole- og
livssyn, men i vores speciale ville vi have
disse elementer ind under huden og gå i
dybden med dem.
Vi kaldte specialet ”Globale Grundtvig”, fordi vi havde en ambition om at
skele til udlandet og undersøge, hvor og
hvorledes Grundtvigs holdninger kunne
ses i et internationalt perspektiv.
I specialet arbejdede vi med tre cirkler.
◆ Den inderste cirkel handlede om
Grundtvig; personen, myten og hans
samtid.
◆ Den næste cirkel handlede om den
danske højskole. Vi studerede højskoletraditionen og besøgte forskellige
højskoler med forskellige værdigrundlag og profiler. Analysen var et
bidrag til at kortlægge Grundtvigs
indflydelse i den nutidige højskole.
◆ Den tredje cirkel indeholdt det
internationale aspekt. Vi studerede
forskellige højskoleprojekter rundt i
verden og besøgte højskolefolk, der
alle har arbejdet eller arbejder med
den internationale dimension.
Vi inviterede verden ind i vores speciale, men drog også selv ud. Vi besøgte
grundtvigske skoler i Tyskland og i Polen

FAGLIG RESPONS I SPECIALET

for at undersøge, om en skoleform med
sigte på livsoplysning, folkelig oplysning
og demokratisk dannelse kunne udfolde
sig i uddannelsesmiljøer, der historisk og
nutidigt ligger langt fra den skandinaviske skoletradition.
Tidligt i specialet tog vi hul på snakken om, hvem vi ønskede os som faglig
responsgiver. Vi ville have en markant
personlighed fra det grundtvigske miljø,
og samtidig en person, der kendte til
Lærerskolen og dermed de præmisser
specialet var udarbejdet under. Vi ville
gerne have en person med et meget
højt fagligt niveau. Vi ønskede os kort
sagt en person, der havde indsigt og
holdninger til emnet og som vi vidste,
ville kunne perspektivere og berige det
specialekursus, som vi skulle afholde for
os selv og vores medstuderende i forbindelse med responsgivningen.
Tidligt blev vi enige om, at Ove Korsgaard var en oplagt kandidat. Ove er en
”man lytter til” i det grundtvigske miljø.
Ove kender Lærerskolen indefra og ville
forstå, at sigtet med en responsgivning
på Lærerskolen ikke handler om at få
de studerende til at skælve eller om at
dumpe eller bestå kommende lærere til
de frie skoler. Undervejs i specialet læste
vi flere af Oves tekster, og teksternes
kvalitet og især deres tilgængelighed
tiltalte os. Vores generelle indtryk af Ove
er i øvrigt, at han er rolig, eftertænksom, forstående og ved, at vi er ”nye”
og knap så vidende som den faste kreds

i et grundtvigsk fagmiljø. Ove var vores
førstevalg.
Vores kommunikation med Ove før
responsgivningen var enkel. Vi mailede
til Ove et par gange og havde telefonisk
kontakt en enkelt gang. I mails og via
samtalen blev forventninger til responsgivningen afstemt. Vi fik præsenteret
vores fokus og i samarbejde med Ove
fandt vi en dato, hvor fremlæggelsen
kunne ligge. Forud for fremlæggelsen
sendte vi alt vores materiale til Ove. Vi
ville gerne, at han forholdt sig til alt,
hvad vi havde lavet. Vi lavede vores udadrettede produkt og vores rapport en
måned før fremlæggelsen og responsgivningen.
På dagen for fremlæggelsen kom
Ove og andre interesserede til Lærerskolen. Det viste sig, at flere i det grundtvigske miljø havde hørt om vores projekt, for der dukkede overraskende og
dejligt mange tilhørere op til fremlæggelsen. Vi mærkede tydeligt, at alle kom
af oprigtig interesse og nysgerrighed.
I selve fremlæggelsen lagde vi vægt
på at formidle den udvikling og læring,
vi selv havde gennemgået som mennesker, som lærere og som gruppe i
løbet af det halve år, hvor arbejdet med
specialet stod på.
Vores ambition var ikke at vise, hvor
kloge vi var blevet! - vi ville derimod
gerne give medstuderende og tilhørere
indblik i det, vi havde tilegnet os.
Den bedste måde til det, mente vi, var

en personlig og reflekteret fortælling.
Det var vigtigt for os, at vores
fremlæggelse blev en nærværende og
personlig beretning og samtidig ville vi
også gerne give vores kursister indblik i
arbejdet op til den uge, hvor vi afholdt
specialekursus. Fremlæggelsen lå fredag,
den sidste dag i specialekursusugen.
Hvert gruppemedlem holdt et personligt oplæg med individuelt fokus,
derefter fik Ove ordet. Ove gennemgik
vores materiale og kommenterede forskellige passager, styrker og svagheder i
specialet og fremlæggelserne. Det gode
ved at have Ove som responsgiver var
hans overvældende faglighed, og det
var tydeligt for os, at han havde taget
sig god tid til at gennemlæse og reflektere over vores arbejde.
Jeg husker især ét godt råd. Vi havde
i specialet taget udgangspunkt i Grundtvigs tanker om “Skolen i Soer”. Ove påpegede i den forbindelse, at Grundtvigs
“Göteborgstanke” havde været mere
interessant i forhold til vores internationale fokus. Nuvel, det var respons, vi
efterfølgende kunne reflektere over.
Ove anerkendte vores arbejde, og alt
i alt var fremlæggelsen en meget positiv
og inspirerende oplevelse og et godt
punktum for specialet.
Fremlæggelsen har i andre sammenhænge tjent som et komma, for vores
studier og arbejdet med Grundtvig blev
ikke færdigt, fuldendt eller afsluttet den
junidag 2012 på Lærerskolen.

Oplevelsen af at ”omverdenen”
havde forholdt sig til vores projekt og
oven i købet syntes, det var spændende, vedkommende og relevant, var en
fantastisk oplevelse at slutte fem års
læreruddannelse af med. ◆

FOR VOKSNE

eg har aldrig set disse krav og forventninger som skræmmende eller
noget, der fik mig til at føle mig
utryg. Disse forskellige pejlemærker er
en kvalitetssikring af specialesemesteret
og i sidste ende af vores læreruddannelse.
Jeg ser specialesemesteret, forventningerne og kravene som en oplagt
mulighed for at vise Den frie Lærerskoles særlige kvaliteter frem. Vores fordybelsesevne og kreativitet skinner med al
tydelighed igennem i de specialer, der år
efter år afslutter læreruddannelsen for
de studerende.
Inspirationen til specialerne kan komme fra daglig undervisning, praktikker
eller gennem faglig samtale og fælles
refleksion med medstuderende.
Vi gjorde det, vi havde mest lyst til,
fordi vi havde muligheden. De frie rammer for specialet er en gave, men også
en opgave man som studerende skal
tage på sig. Specialet er en enestående
chance for at skabe et projekt, som
er af blivende værdi både personligt,
privat, men ikke mindst professionelt,
fagligt.
Kort sagt: så kvalificerer og dokumenterer specialet hele læreruddannelsen - fordi alle de tre dimensioner,
vi som studerende arbejder med under
vores uddannelse på Den frie Lærerskole, nemlig vores personlige, vores private
og endelig vores professionelle udvikling
er sat i spil.

Målet er viden om at iværksætte og
opbygge kurser for voksne.
Vi ønsker at skabe lysten til deltagelse
samt imødekomme og inspirere
andre voksne indenfor kurser.
Vi ønsker at skabe jobmulighed
indenfor voksenundervisning, med
udgangspunkt i egne færdigheder.

OM FAGLIG RESPONS I SPECIALET
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Munden fuld af blæk
Skriftlighed på Den frie Lærerskole
AF JOHN MASON, ENGELSKLÆRER PÅ DEN FRIE LÆRERSKOLE

Hvordan tænker vi det skrevne ord
ind i nutidens læreruddannelse?

B

D

er er blevet talt meget om
skriftlighed på skolen. Om hvilke
krav der nu om dage bør stilles
til lærerstuderende, hvilke forventninger
til deres skriftlige kunnen. I en tid hvor
teknologi skriver de tekster for os, som
vi indtaler i vores computere, kunne
man fristes til at mene, at skriftlighed er
overflødig.
Men vi kan se, at det skrevne ord fylder mere og mere. Aldrig er der blevet
skrevet så meget som nu. Hvad er det
så for en skriftlighed? Hvorfor blev der
indført en ’ny skriftlighed’ i samtlige fag
i gymnasiereformen i 2005? Er vi på vej
til en akademisering af skoleelever? Eller
er den nye skriftlighed kun tomme ord
som dækker over en mangel på fordybelse og refleksion i de nye skriftformer?
Og hvordan skal skolen nu håndtere
skriftlighed?
LUU (læreruddannelsesudvalget)
har haft emnet oppe til diskussion.
Efterfølgende er der blevet oprettet et
skriftlighedsudvalg, bestående af tre
lærere, som har udarbejdet en definition
af skriftlighed, kortlagt de relevante indvirkninger på Den frie Lærerskole, lavet
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spørgeskemaundersøgelser blandt de
studerende og inviteret professor Ellen
Krogh fra SDU til at holde et oplæg for
hele skolen, hvorefter emnet er blevet
drøftet i basisgrupperne.
Nu skal et nyt udvalg fortsætte
arbejdet. Udvalgets opgave består i, at
der ved starten af skoleåret 2014 bliver
indført en række tiltag på baggrund af
dets kommissorium. Det indebærer:
◆ at ugeopgaver på 1. og 2. årgang
gentænkes med henblik på øget
fokus på skriftlighed
◆ at hver studerende får individuel vejledning, redskaber og hjælpemidler
for at støtte progression
◆ at skriftlighed over hele uddannelsen undersøges med henblik på
harmonisering
◆ at ’hjælpegrupper’ af studerende
oprettes til støtte for andre
◆ at der drøftes hvorvidt differentiering
rentiering
skal indføres, og om skriftlighed
ghed skal
indgå i lærerrådets udtalelser
er
◆ at det undersøges om der skal
kal
oprettes et nyt fag, eller om faget
’Sproget’ skal dække nye tiltag.
tag.

FULD AF BLÆK

Hermed nogle små
tankebobler om et
emne som er stort som
verden selv…

MUNDEN FULD AF BLÆK
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Efter besøget hos Augustin og Ambrosius skal vi videre… en lille omvej forbi
Gud. I begyndelsen var jo ordet. Guds
levende ord samlet i Bibelen. Læser vi.
I starten var det skrevne ord ensbetydende med loven. (Latin legere ’at samle’ giver legō (λέγω) som bliver både til
’legal’ og ’legende’). Samfundsreglerne
var, naturligt nok, det vigtigste man
skulle skrive ned. Og inden papyrus, var
det sten, ben eller ler som bar skriftens
tegn – de første af den slags, den såkaldte kileskrift, kan stadig ses i Ugarit i
Syrien – kunne ses i hvert fald sidst jeg
var der. Hvorfor sten? Fordi ordet skulle
forblive, skulle huskes. Hvordan skulle

man ellers fastholde de beslutninger,
man nåede frem til efter uendelige
samtaler og diskussioner? Ordene slog
dét fast i sten, som hænderne slog fast
i håndslag. De kunne ikke ændres eller
forgå.
Skrevet på papyrus beholdt de i flere
århundreder den samme autoritet.
Det skrevne kom fra et højere væsen
og kunne formidles gennem mundene af udvalgte mennesker såsom
præster. Og hvem var de ’præster’?
Ordet stammer fra græsk presbus ’en
gammel mand’, som selv stammer fra
indoeuropæisk prae ’foran’ og bus
’okse’ – én som fører oksen. Præster
bar lovens tegn i ansigtet som stenen
bar ord.
Oksen kommer vi tilbage til.
Autoritas, på lige fod med autor, stammer fra oldnorsk auka som oprindeligt
betød at ’øge’. Men ordet ’autor’ fik
betydningen ’stifter’ og blev senere
også til augur eller ’profet’. For kristne
blev Bibelen dermed til ’Ordet’, Guds
ord, Gud som autor eller stifter af universet, lovgiver, alvidende, den højeste
og eneste autoritet. I begyndelse var
Ordet. Denne autoriet smittede af på
samtlige efterkommende autori eller
’forfattere’. At skrive gav (guddommelig) autoritet – og uden autoritet
kunne ingen skrive.
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Anders Sarus Nielsen

og Den frie Lærerskole
AF JENS BILGRAV-NIELSEN, DIMITTERET FRA DEN FRIE LÆRERSKOLE 1963

Kunst og
udsmykning på
Den frie Lærerskole

I Den frie Lærerskoles kursuscenter BORGEN har vi på søndage i april og maj haft
en omfattende, offentlig maleriudstilling med et udsnit af Anders Sarus Nielsens
malerier. Interessen har været overvældende. 275 gæster udefra og et stort antal
kursusdeltagere og studerende har set udstillingen.
Jens Bilgrav Nielsen, dimitteret fra Lærerskolen i 1963, har været en stor drivkraft
bag maleriudstillingen og præsentationen af den sene fynske maler.
Anders Sarus Nielsen

Anders Sarus Nielsen
1897 - 1973

”U

de af øje, ude af sind”,
hedder det i et gammelt
mundheld. Men vi glemmer
jo ikke alt, hvad vi har set og oplevet. Vi
glemmer ikke alle de mennesker, vi har
kendt, og måske har haft samvirke med.
Undertiden sker det endda, at f.eks.
historiske begivenheder og personlige
oplevelser, som ligger bag os, kan få en
meget nærværende betydning for os.
Vor store nobelprisbelønnede forfatter,
Johannes V. Jensen, mener endda, at
visse erindringer, som overleveres fra
slægtsled til slægtsled, kan få en større
betydning end den umiddelbare virkelighed. Han kalder sådanne overleverede
erindringer for en biogenetisk oplevelse.
For den fynske maler Sarus Nielsen
gælder, at han, også efter sin død i
1973, i høj grad har været til stede i
sindet især hos ejerne af hans malerier,
men også hos tidligere elever og lærere
på Den frie Lærerskole. Især i de første
år efter Lærerskolens oprettelse i 1949
kom han jævnligt på skolen, og eleverne
kom jævnligt hos ham i hans atelier i
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Fåborg. Han underviste dem i tegning
og holdt adskillige foredrag for dem.
Johannes Stræde, der nu er 92 år, var
blandt de første elever, da Lærerskolen
startede den 15. sept. 1949. Han husker
Sarus Nielsen som en engageret og
inspirerende lærer, der i høj grad evnede
at vække elevernes interesse for malerkunsten. En interesse der med årene forstærkedes hos Johannes Stræde, der har
holdt adskillige foredrag og udgivet flere
bøger om kunst, kultur og folkeliv. Senest
er det blevet til en bog om kirken i hans
barndomsby, Velling ved Ringkøbing.

Og hvem er han så?
Sarus Nielsen tog en uddannelse som
malersvend, og i forlængelse heraf
fik han tegneundervisning hos den
anerkendte tegner A.C.Tersløse i
Odense. Han var altså tidligt optaget af
at udvikle sit kunstmalertalent. Nogen
videregående kunstnerisk uddannelse
blev det ikke til. Han forblev autodidakt,
hvilket på ingen måde var en hæmning
for hans videre udvikling. Det ses af
hans brede anerkendelse, som førte til,
at han hele to gange modtog en af de

fornemste priser, en dansk kunstner
kunne opnå, nemlig Eckersberg-Thorvaldsen prisen.
I sine unge år hentede Sarus Nielsen inspiration ved rejser til en række
europæiske lande, ofte med cyklen
som transportmiddel. Men bortset fra
en række malerier, som han hentede
inspiration til, medens han opholdt sig
blandt lokalbefolkningen i Lapland,
så ser man ikke blandt hans malerier

ANDERS SARUS NIELSEN OG DEN FRIE LÆRERSKOLE
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Udsnit af Anders Saurus
Nielsens værker

konkrete udenlandske motiver. Det er
og bliver de sydfynske indtryk fra natur,
mennesker og dyr sammen med nogle
religiøst prægede motiver, der er gennemgående hos ham.
I begyndelsen af malerkarrieren
blev han mødt med en del kritik. Man
mente, at hans brug af stærke farver
misklædte motiverne. Mange af hans
værker fra den første tid bar mindelser
om den ekspressionistiske stil, som bl.a.
den tysk/danske maler, Emil Nolde, var
kendt for. Og Sarus Nielsen har da også
selv sagt, at han var en del inspireret
af Nolde. Senere ændrede hans stil sig
noget til det blidere og mere følsomme,
og i takt hermed steg anerkendelsen af
ham.
Han oplevede endog, at to af hans
malerier blev købt og givet som gave til
kongehuset. Det gælder et maleri med
Motiv fra stranden med et hus (jagthytte/sommerhus) og viber, som i 1959
blev givet som 60-års fødselsdagsgave
til kong Frederik den Niende. Og det
gælder et maleri med To taffelænder
på vandet, der i 1964 blev givet som
bryllupsgave til prinsesse Anne Marie og
kong Konstantin.
Samvirket mellem Lærerskolen og Sarus
Nielsen ebbede ud lidt efter lidt og hørte
helt op, efter at han og hustruen i 1968
flyttede til Augustenborg. Og i de følgende år fortonedes erindringen om ham.
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At han på Lærerskolen havde efterladt
sig et varigt minde i form af et maleri –
Høstarbejde - gik efterhånden også mere
og mere i glemmebogen, trods maleriets
fremtrædende placering, nu i skolens
spisesal, hvor det hænger centralt over
indgangspartiet.

Høstarbejde
Klarhed over sammenhængen mellem
Sarus Nielsen og høstbilledet kom der
imidlertid, da denne artikels forfatter
blev opfordret til at finde ud af, hvem
kunstneren bag maleriet var.
I Lærerskolens årsskrift 2011 har jeg
redegjort for, hvorledes jeg fandt frem
til, at kunstneren var Sarus Nielsen.

Udstillingen i Borgen
Hermed var der på Lærerskolen skabt
en fornyet interesse for Sarus Nielsens
malervirksomhed.
Hvem var han? Hvori bestod hans
relationer til Lærerskolen? Hvad har han
malet ud over det flotte maleri i spisesalen? Og igen lød opfordringen til mig:
”Det kan du lige finde ud af!”
Det stod hurtigt klart for mig, at der
fandtes mange malerier af Sarus Nielsen
- især på Sydfyn. Og efter en værdifuld
kontakt til Sarus Nielsens datter, Lone
Sarus Essendrop, opstod ideen til at
søge at lave en udstilling. Lærerskolens
ledelse var meget interesseret i projektet, og det nyrestaurerede hus, Borgen,

SARUS NIELSEN OG DEN FRIE LÆRERSKOLE

blev udpeget som den oplagte ramme
for en sådan udstilling.
Udstillingen af Sarus Nielsen-malerierne var aktiv i perioden fra 5. april
til 5.maj i år. I skrivende stund kendes
besøgstal og reaktioner ikke. Men ud
fra forhåndsinteressen at dømme må
det antages, at udstillingen blev både
velbesøgt og vel modtaget.
Hvilke personlige meninger, den
enkelte så kan have om malerierne,
kunstnerens motivvalg, teknik og stil, ja
det er jo netop en personlig sag. Selv er
jeg imponeret af Sarus Nielsens evne til
at male med en stærk indføling, hvor
landskaber, mennesker og dyr indgår,
uden at det på nogen måde bliver naivt
eller romantiserende. Dertil kommer, at
han med brede penselstrøg og stærke
farver skaber et drama i mange af sine
malerier. I nogle af hans malerier med
dagligdags motiver opstår der undertiden en atmosfære af næsten religiøs
art. Man kan fornemme hans ydmyghed
og ømhed over for motivet.
Går man tæt på malerierne, kan man
se, at der ofte ikke er malet helt ud til
rammen, eller også er rammen blevet
lavet lidt for stor. Mange af rammerne har
han fået lavet af gamle dørgerigter, som
han fik skåret til på det lokale savværk og
selv malede. Og lærredet er ofte udskåret
af den type lærred (jute), der brugtes til
sække. Det robuste materiale står godt til
de brede penselstrøg og de stærke farver.

Det er fin kunst på en rustik baggrund.
Til to af malerierne knytter der sig en
særlig historie. Det gælder Kurèren og
Same-pigen.

- Bring folket og fogederne melding!
Og skjalden stod op at styre sin kås,
Indtil lydherrens vilje var sket.

Same-pigen
Kurèren
Maleriet, Kurèren, har Sarus Nielsen
malet efter inspiration fra Nis Petersens
digt, Sangeren.
I et foredrag, han i 1950 holdt på Lærerskolen, fremhævede han digtet som
et udtryk for det, den gode og ægte
kunstner drives af.
Han sagde bl.a.:
”Gennem gode og onde tider har
kunstnerne skabt værk på værk ud af
deres trang til at skabe noget ud over
det dagligdags. De har drømt deres
drømme og arbejdet og slidt for at få
materialet til at lystre, så deres værker
dog kunne nå op imod det, som de i
deres bedste øjeblikke drømte om.
Disse kunstnere har følt sig i pagt
med det fineste og højeste, ja som bud
fra en højere magt, som Nis Petersen
skriver i sit digt om kurèrvejen”.
I digtet står der bl.a.:
En skjald er kurèr for en herre,
hvis åsyn han aldrig har set.
af ham fik han hemmeligt budskab
at holde med hesten beredt.
En dag lød den korte befaling:

Maleriet, Same-pigen, har Sarus Nielsen
malet efter inspiration fra en oplevelse i
Lapland, hvor han i en længere periode
opholdt sig. Da han vendte hjem, var
skitsebogen og nethinden fyldt med
motiver. Til et af motiverne knytter der
sig en særlig historie.
I et interview i Politiken 19/4 1960
siger Sarus Nielsen:
”Oppe i Lapland var jeg engang en
tindrende frostdag gået ind på et gæstgiveri, for at få noget at spise. Ind ad
døren kom nogle lapper, der på grund
af kulden var formummede som pelsdyr.
Pludselig slog en af dem pelsværket til
side, og frem kom det vidunderligste
lappepigehoved.
Flere år senere, dukkede dette hoved
lyslevende op i min erindring, og jeg
malede det. Det var meningen, at jeg
ville have beholdt billedet til min død,
men Fåborgs eks. borgmester, Th. Engelund, har fået det lokket fra mig.”
Da jeg fandt denne beretning, var jeg
næsten færdig med at indkredse de malerier, der skulle indgå i udstillingen. Men
så tænkte jeg: Maleriet af samepigen skal
findes. Og det lykkedes. Efter mange omveje og blindveje kom jeg på sporet ved at

ringe til den dengang for mig tilfældige,
Svend Engelund på Langeland. Det viste
sig at være en værdifuld tilfældighed.
Svend Engelund præsenterede sig
som barnebarn af tidligere borgmester
Thorvald Engelund. Og ikke nok med det.
Svend huskede, at han hos et familiemedlem havde set maleriet. Og det var der
stadig - i Allerød. Og vi måtte gerne låne
det til udstillingen.
Således blev Same-pigen udstillingens
maskot.
Som tovholder på opgaven at etablere
udstillingen af Sarus Nielsens malerier
kan jeg sige, at det har været en meget
stor oplevelse at være med. Lærerskolens og de mange maleriejeres engagement har været stort. Især to personers
medvirken har været helt afgørende for
resultatet. Det gælder Sarus Nielsens
datter, Lone Sarus Essendrop, Åbenrå,
som foruden malerier beredvilligt har
stillet en betydelig samling fotografier,
dokumenter og foredrag til rådighed
for opgaven. Afgørende for resultatet
har også været indsatsen fra Hans Peder
Andersen, Fåborg, som er den person,
der er ejer af den største samling af Sarus Nielsen-malerier, og som har gjort et
stort stykke arbejde med at registrere og
samle de fleste af de malerier, der indgik
i udstillingen.
Stor tak til alle. ◆

ANDERS SARUS NIELSEN OG DEN FRIE LÆRERSKOLE
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Formning/Billedkunst
udsmykker ”Hugin”
AF ELIN ØSTERGAARD, BILLEDKUNSTLÆRER, DEN FRIE LÆRERSKOLE

”H

ugin” hedder Den frie
Lærerskoles nye kursistbolig. Lækre værelser med
supersenge, nye badeværelser, godt
fællesrum med sofaer og minikøkken.
Rigtigt fint og appetitligt. Men der
manglede noget. Noget at kigge på.
Noget atmosfære.
Derfor fik Formning/Billedkunst opgaven at udsmykke ”Hugin”. Opgaven
passede godt ind i fagets områder ”rum
og æstetik” og ”entreprenørskab”.
Entreprenørskab handler om at gå fra
idé til handling, og om at producere
noget, der kan være til glæde for andre.
Når vi arbejder med ”rum og æstetik”,
handler det ikke alene om, at ting skal
være smukke for øjet. Det handler om
påvirkninger af alle vore sanser: om at
se, høre, lugte, føle og smage. Der er
æstetik – eller æstetiske oplevelser – i alt
omkring os. De oplevelser påvirker os og
måske endda meget mere, end vi tror.
”Æstetik” har altså stor indflydelse på
os, og på hvordan vi trives.
Vores tese var således, at hvis vi forbedrer de æstetiske rammer, så får vores
kursister forhåbentlig en endnu bedre
oplevelse af at være på kursus hos os.
Forløbet foregik på den måde, at vi
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besigtigede værelserne for at få overblik
og ideer. Derefter granskede vi Hugin og
Munin-myterne, lavede skitser, undersøgte teknik, lavede eksperimenter og lagde
endelige planer for udsmykningen.
Vi blev enige om, at der skulle være
et gennemgående grafisk udtryk, og
at en farveholdning skulle gå igen. De
gennemgående motiver skulle være
ravnen og træet. Inden for disse rammer
var det så op til den enkelte at fortolke
og visualisere indholdet.
Nogen skrev citater fra nordisk
mytologi direkte på væggen, nogen
skar ravne ud i rustent jern og lavede
skulpturer. Alle lavede grafiske tryk med
ravne og indrammede dem. Træet blev
fortolket meget varieret.
Hver studerende fik sit eget værelse
at dekorere. Sabina fortæller f.eks. om
sin udsmykning:
”Da jeg så mit værelse, brugte jeg
første dag på bare at sidde der og
mærke rummet, og stille og roligt kom
der en masse idéer frem. Mine primære
overvejelser var, at det her skulle være et
inspirerende rum, som også var hjemligt
og hyggeligt, nu når man var et fremmed sted. Der skulle gerne være stof til
eftertanke (i form af skrift) og smittende
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UDSMYKKER ”HUGIN”

kreativitet (i form af billeder). Når man
er på kursus på Den frie Lærerskole,
kommer man for at lære en masse nyt
og blive inspireret; dette
må også gerne afspejle
sig i rummet, bare med
Hugin som omdrejningspunkt.”
Projektet blev afsluttet med en fernisering
for hele skolen. De studerende var begejstrede for såvel proces
som resultat. ”Det gav os også et godt
holdsammenhold”, fortalte
Gwen i talen ved ferniseringen.
Vi håber så, at det vil glæde
vores kursister. Forhåbentlig vil
det også kunne give inspiration
til, hvordan man kan udsmykke rum. Men allervigtigst: de
studerende vil kunne gå ud i
deres kommende skoler, fokusere på det æstetiske undervisningsmiljø og bidrage til at
skabe rammer, som fremmer
læringen. ◆

DEN GODE FORTÆLLING OG LEGENDE LÆRING

Den frie Lærerskoles kursistbolig HUGIN er blevet udsmykket med et
gennemgående grafisk udtryk på gangene og værelserne. Denne opgave har
1.årg. Formning/Billedkunst løst i nært samarbejde med Elin Østergaard,
der er billedkunstlærer. Elin Østergaard fortæller her om processen.
Illustrationerne på siderne i magasinet Refleksioner er venligst
udlånt af 1.årg. Formning/Billedkunst.

Gruppen er delt op og
arbejder i elevkurset med:
1) Aspekter indenfor
museumsdidaktikken. Metoder
til at bruge museumsdidaktikken
i andre fag end dem, der
ligger lige for. Emnekasser,
hukommelsesteknikker og den
levende fortælling.
2) Legende læring – udskolingen.
Igennem specialet har
vi arbejdet med legende læring.
Spil i undervisningen, energizers
og faglige aktiviteter- i form af
kreative input til den almene
undervisning.

FORMNING/BILLEDKUNST UDSMYKKER ”HUGIN”
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Solceller på Den frie Lærerskole

Kunstneriske og æstetiske
arbejdsprocesser i forbindelse med
udsmykning af HUGIN. 1.årgang
Formning/Billedkunst.

1.årg.Formning/Billedkunst. Angelie Siff Andersen, Siv Birkenfeldt, Ida Ellingsgaard, Sabina Caroline Heck,
Kristian Sølager Jacobsen, Gwen Block Eeg Justesen, Rasmus Engel Damkjær, Jønsson, Käte Rosenlund Nielsen,
Marianne Nicolajsen, Danni Nørgaard, Samara Kramer Kildahl Sørensen, Thilde Kramer Vig.

22 | R E F L E K S I O N E R

2013

| FORMNING/BILLEDKUNST

UDSMYKKER ”HUGIN”

XXX

| REFLEKSIONER

2013

| 23

Vi producerer sEL
ELv
200 KW solcelleanlæg på Den frie Lærerskole
AF OLE PEDERSEN, FORSTANDER, DEN FRIE LÆRERSKOLE

H

er i april 2013 er der ved at blive
lagt sidste hånd på etableringen
af solcelleanlægget. Første tredjedel - knap 70 KW - blev installeret på
tagene af Musikhuset og Fortet og var i
drift i uge 8. Efter at frosten slap sit tag
i os alle, er der nu planeret og lagt perlesten ud på et 1200 m2 areal mellem
Frejas Hus og Hugin og Munin.
Stolperne til at bære anlægget er
monterede. Der er ført et kabel så tykt
som en arm tværs gennem skolens
grund ned til el-skabet ved Borgen, og
i løbet af de næste par uger forventes
den sidste del af anlægget at være monteret og i drift.
Anlægget er projekteret til at skulle
kunne producere den strøm, vi bruger i
køkkenet og undervisningen på skolen.

Optakten
2012 blev året, hvor alle talte om
solceller, og rigtig mange fik dem. Den
store interesse og investeringslyst havde
baggrund i den såkaldte netto-målerordning, den daværende regering
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indførte i juni 2010. Efter denne ordning
kunne produceret strøm fra solcelleanlæg sælges til elselskaberne, til den
samme pris som husstanden ellers skulle
købe den for. Mange husejere har siden
kunnet fryde sig over at stå helt stille i
lang tid og se på, hvordan deres elmåler
løber baglæns, hver gang solen skinner.
Ordningen var en del af regeringens
målsætning om, at vi gerne skulle nå
op på 200MW solcelleanlæg inden år
2020.
Denne ordning, sammenholdt med et
markant prisfald på mere end 50 % på
et solcelleanlæg, medførte en eksplosiv
udvikling i antal af private solcelleanlæg.
Ved udgangen af 2010 var der
installeret ca. 2,4 MW i Danmark. Ved
udgangen af 2012 var det tal steget til
330MW hvoraf de 300 MW blev anmeldt i 2012 – af dem blev de 176MW
anmeldt i årets sidste tre måneder!
På Lærerskolen blev vi også nysgerrige efter at vide, hvorvidt vi som
institution kunne få den samme afregningsordning. I foråret 2012 holdt vi

PR O D U C E R E R S E LV

nogle orienterende møder med et firma,
som kunne oplyse om regler, forklare
forskelle i de forskellige typer af anlæg,
og ikke mindst kunne antyde hvad et
solcelleanlæg i den størrelse vi talte om
på lærerskolen ville koste.
Vi forestillede os, at taget på Valhal
ville være ideelt til montering, og det
kunne sagtens bære de godt 200 KW vi
regnede med i overvejelserne.

Energifællesskab
I sommerferien blev vi kontaktet af Jens
Fabricius fra Vester Skerninge Friskole.
Han inviterede os til at være med i det
initiativ han havde taget til at samle en
del solcelleinteresserede fri- og efterskoler her i det sydfynske. Tanken var,
at hvis vi samlet gik ud i markedet og
forhandlede om en pris på alle vore
solcelleanlæg, ville vi kunne opnå flere
fordele, end hvis vi hver især skulle
forhandle. Det viste sig at holde stik. Vi
kunne forhandle et fælles tilbud hjem
ud fra en samlet etablering af ca. 600
KW på de fem skoler.

Den største købsaftale er indgået
med firmaet CO2frit.dk men også Ollerup El leverer anlæg til en af skolerne.
Både Lærerskolen og de andre skoler
har sørget for, at der kan trækkes data
fra el-produktionen til undervisningen,
og der er mulighed for at følge med
både via internetbaseret adgang til tal
og grafer for solhøsten og på skærme
på skolerne.

Etableringen
Efter sommerferien drøftede vi etableringen af et solcelleanlæg i den størrelse
i skolens styrelse. De var positive og
besluttede hurtigt, at vi kunne bruge af
vores indestående kapital til formålet.
Herefter inviteredes alle interesserede
til at deltage i beslutningen om, hvordan
og hvor anlægget skulle placeres.
I løbet af efteråret blev vi klar over,
at Valhal under ingen omstændigheder
kunne bruges. Taget blev i sin tid lagt
som et kassette-system, hvor dampspærren er en såkaldt hygrodiode. Det
var en ny og meget brugt teknologi i
1990-erne, og allerede i begyndelsen
af 2000-tallet kom de første store
erstatningssager til skader på den type
tag. Kort fortalt optager taget fugt
om vinteren, som bliver presset ud af
konstruktionen igen om sommeren, ved
at solen opvarmer taget til over 60 – 80
graders varme. De steder, hvor der er
skygge på denne type tage, rådner det
meget hurtigt op.
Efter denne opdagelse gennemgik
vi så hele skolens område for at finde

ledige tagflader, der kunne anvendes.
Men kun Musikhuset og taget over
Billedkunst viste sig egnet.
Derefter undersøgte vi, hvor vi kunne
etablere ca. 135 KW på jorden. Der blev
peget på området ved Frejas Hus, og
det viste sig at rumme nogle helt nye
potentialer.
Det eksisterende shelter var dårligt
placeret i et fugtigt område. Det er
nu fjernet, og der er sat et nyt ved
bålpladsen uden for dramasalen. Det
fugtige område er nu en lille sø. I det
hele taget tog Ingvar, Lars og friluftsfolket etableringen af anlægget som en
udfordring til at skabe et endnu bedre
uderum for undervisningen. Lige nu er
der noget byggeplads over området,
men jeg er sikker på, at det bliver godt
fremover.

Nyt land
På Lærerskolen har vi en ambition om,
at så mange som muligt af vore studerende skal kunne håndtere uderummet
som en del af deres undervisningsrum.
Det ser jeg frem til at vi, med hele
denne nyetablering og nytænkning
af udearealerne, får som en væsentlig
sidegevinst til solcelleanlægget.

Bæredygtighed – det handler om
dannelse
Udover det økonomiske incitament har
det haft stor betydning for beslutningen, at vi på den måde selv er med til at
pege på, at det er nødvendigt med nye
løsninger på de meget store og vigtige

spørgsmål om energiforsyning og klimaforandringer.
Personligt er jeg meget godt tilfreds
med den helt konkrete udfordring i, at
vi skal tænke os om og indrette grønne
udeområder rundt om 1200 m2 højteknologi i aluminium og glas. Efter min
mening er etableringen af solcelleanlægget endnu et udtryk for, at Lærerskolen også skal være et lærestykke for
studerende. Bæredygtighed er ikke kun
tekniske tiltag langt væk, men er i bund
og grund en grundindstilling til hvordan
vi vil indrette os. Det begynder der, hvor
vi bor og lever hver især. Skolerne skal
fremover opdrage børn og unge til at
leve i en fremtid med færre og færre
fossile brændstoffer. Det handler på den
måde både om vores forbrug af energi,
og hvordan vi producerer energi.
De ca. 330 MW solceller i Danmark
udgør knap 0,5% af vores samlede
energiforbrug. I den optik kan vi vælge
at kalde det en dråbe i havet. Alligevel
kan vi se, hvordan solceller i Tyskland
efterhånden har et omfang, hvor det er
betydende for landets energiproduktion.
Jeg tror på, at der er rigtig meget
fremadrettet, fortidsbestemt nutidighed
i at rette opmærksomhed på alle de
steder, hvor vi dels kan reducere energiforbrug, dels kan anvende højteknologi
til lokale løsninger.
Jeg håber Lærerskolen med dette
tiltag er med til at pege på, at der også
skal handling til, at vi selv må investere
tid, penge og omgivelser, hvis vi i det
små vil påvirke og skabe udvikling. ◆
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Den 1. september 2012 holdt Elevforeningen og Tillidsmandskredsen fælles møde på
Den frie Lærerskole. I denne forbindelse var der om formiddagen afsat tid til en officiel
indvielse af BORGEN - Den frie Lærerskoles Kursuscenter. BORGEN var fyldt til
bristepunktet til dette festlige og på mange måder historiske øjeblik.
Laust Riis-Søndergaard, seminarielærer ved Den frie Lærerskole og tilknyttet
kursusafdelingen samt Nationalt Videncenter for Frie Skoler, var blevet bedt om at
holde en tale ved indvielsen. Her kommer den skriftlige udgave.
.

En historisk-poetisk ramme
om efter-videreuddannelse
AF, LAUST RIIS-SØNDERGAARD, DEN FRIE LÆRERSKOLE

BORGEN er en arkitektonisk perle med rødder til
højskolebevægelsen og den levende folkelighed, som
bygningen har dannet rammen om siden opførelsen i 1906.

N
Efter- videreuddannelse
ved Den frie Lærerskole
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u i 2012 indgår dele af ”Borgen” som en ny ramme om
efter-videreuddannelse ved Den
frie Lærerskole. Efter-videreuddannelse
er en fuldt integreret del af det formålsbestemte sigte, der ligger til grund for
Lærerskolen. Der er i dagens anledning god grund til at tænke lidt over
mulighederne og perspektiverne i det
kommende efter- og videreuddannelsesarbejde, som vi ønsker at ”Borgen” skal
indgå i.
Starten på processen med oprettelsen af Den frie Lærerskole, kan læses i
Friskolebladet ”Bavnen” 7. januar 1943,
hvor tankerne om en fri nordisk lærerskole, byggende på Grundtvigs menne-

skesyn, videnskabssyn og skoletankerne,
så dagens lys.
Meningen var, dengang som i dag,
at danne og uddanne lærere til de frie
skoler. Senere kom der også et stigende
behov for at kunne udbyde efter-videreuddannelse, samt få etableret et folkeligt bibliotek, arkiv og en forskningsdel
som grundlag for at de enkelte frie skoler og de forskellige skoleformer kunne
understøttes i at udvikle deres skolearbejde. I de sidste 20 år har der i de frie
skoler og folkelige kredse været en del
ihærdige initiativer for at konkretisere
ideen om et fælles sted, hvor der kunne
frembringes og reflekteres over ny viden
om de frie skoler. Ikke kun viden som vi

kender den fra den akademiske forskning ved universiteterne, men en mere
anvendelsesorienteret viden i form af
udviklingsarbejde, der i højere grad er i
vekselvirkning med praksis på skolerne.
Med ”Borgen” har bestyrelse og
ledelse realiseret et målrettet ønske om
at etablere en bygning for efter- og
videreuddannelsesinitiativer, som vi har
intensiveret ved Den frie Lærerskole i
de senere år. Derfor kan vi i dag fejre,
at der nu er skabt en god ramme for
efter-videreuddannelse ved Den frie
Lærerskole. Den historiske bygning og
ånden på stedet taget i betragtning, kan
det godt sammenfattes med, at der er
en historisk- poetisk ramme for efter-vi-
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At reflektere i
virkelighedens skæve spejl
3 nye PD moduler i drama på Den frie Lærerskole
AF HANNE KIRK, DRAMALÆRER PÅ DEN FRIE LÆRERSKOLE

niversity College Lillebælt og
Den frie Lærerskole i Ollerup
udbyder fra efteråret 2013 tre
dramamoduler under overskrifterne:

U

PD-uddannelsen ser i overskrifter
således ud:

Teaterteori, dramaturgi og
teaterproduktion

Onsdag den 11.9.2013 kl. 12.00
– fredag d. 13.9.2013. kl. 13.00
Onsdag den 30.9.2013 kl. 12.00
– fredag den 1.10.2013 kl. 13.00

Dramapædagogik
Drama/teater og
børne-ungdomskultur.

dereuddannelse ved Den frie Lærerskole. Forudsætningerne for at rammerne
også kan fyldes ud er ligeledes til stede.
Det ses i den 5-årige frie læreruddannelse, en bred vifte af efter-videreuddannelse til de frie skoler og endelig
etableringen af Det Nationale Videncenter for Frie Skoler i 2010. Sidstnævnte er
dannet i et partnerskab mellem University College Lillebælt, University College
Syddanmark og Den frie Lærerskole.
Hensigten er at indhente viden om praksis i de frie skoler og få denne viden sat i
omløb, så den ikke forsvinder i glemsomhedens store og altopslugende hav.
”Borgen” kan her være mødestedet for
undervisning og fordybende samtaler
med baggrund i interessant viden om
og et oprigtigt ønske om udvikling af
praksis i de frie skoler.
De frie skoler eksisterer på, og er
afhængige af, en levende fortælling om
det frie og umistelige i skoletraditionen.
Disse kronjuveler kan også udsættes
for iltsvind og stivne i forudsigelighed
og nedgroede vaner. De frie skoler og
deres medarbejdere står med en kæmpe
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udfordring i overhovedet at få tid til at
gribe fat i egen selvforståelse og den
nødvendige tid til at lave god og perspektivrig skoleudvikling, der kan bringe
skolen videre og ind i en ny tid.
”Borgen- Den frie Lærerskoles kursuscenter” er velforberedt til at støtte de
frie skoler og enkeltpersoner i sådanne
overvejelser og ønsker.
Vi ser for os et kursuscenter, der bringer mange og nye muligheder med sig:
◆ større kontakt til alle frie skoler, lærere, ledere i hele landet.
◆ Rammen om forskelligartet mødevirksomhed: bestyrelser, foreninger,
politiske møder, virksomhedsmøder
og møder i kommunalt regi.
◆ Skoler der henlægger pædagogiske
dage og udviklingsseminarer
Desuden holder vi os ikke selv tilbage
med at udbyde en vifte af kurser, PD-uddannelser og konferencer:
◆ Faglige kursusforløb, Ollerupkurset,
kurser i samarbejde med De frie
skoleforeninger, Den pædagogiske
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diplomuddannelse i de frie skolers
tradition og pædagogik og drama.
Begge uddannelser udbydes i et
tillidsfuldt samarbejde med University
College Lillebælt.

Afsluttende
Tak til alle dem vi samarbejder med i
kursusafdelingen: Det omfattende og
kompetente netværk af undervisere fra
hele landet, tidligere, nuværende og
kommende kursusdeltagere, til de frie
skoleforeninger, pædagogiske udvalg
og kursusudvalg, til alle medarbejderne, ledelse og studerende på Den frie
Lærerskole, fordi det lader sig gøre at
fortsætte med at indfri de drømme og
visioner det hele startede med.
Så lang tid vi stræber efter at virkeliggøre længsler, drømme og visioner,
lever vi.
Tillykke med ”Borgen - Den frie
Lærerskoles kursuscenter”. ◆

Vi har høje ambitioner med denne
efteruddannelse i drama og teater,
som henvender sig til lærere, ledere,
pædagoger og andre interesserede med
tilknytning til de frie skoler. Vi vil sætte
fokus på den reflekterende drama- og
teaterpædagogiske praktiker. Målet er,
at de studerende skal opøve en bevidst
æstetikholdning og blive i stand til at
navigere på et højt dramapædagogisk
og teaterfagligt niveau.
”Teater er som at holde et spejl op
for menneskeheden” siger Hamlet.
Det er netop et spejl, som i bedste fald
åbner nye sider og forståelser af virkeligheden. Teatret spejler ikke kun som en
kopi, men er det skæve spejl, der vinkler
virkeligheden med en æstetik. Dermed
åbner drama og teater nye rum med
mulighed for undren og fortolkning. Og
bagved enhver kunstnerisk fortolkning
ligger et æstetisk hierarki, som den
gode drama- og teaterlærer må have øje
for. Dette udfolder Janek Szatkowski,
som er en af PD’ens undervisere, i sin
artikel ”Kunstens talebesvær” på de
følgende sider.

Modul 1: Teaterteori, dramaturgi
og teaterproduktion

Indholdsområder i overskrifter:
◆ Dramaturgisk analyse, forestillingsanalyse og tekstkendskab.
◆ Teaterhistorie, skuespilteknik og
dramatisk grundtræning.
◆ Teaterprocesser fra ide til forestilling,
herunder instruktion.
Ansøgningsfrist til modul 1: 14. juni 2013.

Modul 2: Dramapædagogik
Onsdag d. 29.1.2014 kl. 12.00
– fredag den 31.1.2014 kl. 13.00.
Onsdag d. 19.3.2014 kl. 12.00
– fredag den 21.3. 2014 kl. 13.00.
Indholdsområder i overskrifter:
◆ Dramapædagogikkens teori, historie
og metoder
◆ Tilrettelæggelse og gennemførelse af
dramapædagogiske processer
◆ Dramapædagogikkens læringspotentialer og æstetikteori
Ansøgningsfrist til modul 2: 1. november 2013.

Modul 3: Drama/teater og børneog ungdomskultur
Onsdag den 17.9.2014 kl. 12.00
– fredag den 19.9.2014 kl. 13.00.
Onsdag den 29.10.2014 kl. 12.00
– fredag den 31.10.2014 kl. 13.00.
Indholdsområder i overskrifter:

◆ Børne- og ungdomskultur, udtryksog teaterformer, herunder unges
kulturelle identitetsdannelse
◆ Teaterinstruktion og -produktion
med børn og unge – fra koncept til
forestilling
◆ Medier i børne- og ungdomskulturen
og i det drama- og teaterpædagogiske arbejde med børn og unge
Ansøgningsfrist til modul 3: 30. april 2014.

Undervisere:
Eva Klinting: Cand.mag. i dramaturgi og
musik. 15 års erfaring som efterskolelærer på Femmøller Efterskole. Forfatter til:
”Det store teaterprojekt i efterskolen”.
Astrid Guldhammer: Cand.mag. i
dramaturgi og oldgræsk. Børnekulturkonsulent i Århus Kommune. Arrangerer
børneteaterfestival. Tidligere dramalærer
på Herning Højskole. Timelærer og censor på dramaturgi. Det danske redaktionsmedlem i det nordiske teatertidsskrift.
Janek Szatkowski: Uddannet dramaturg i 1976 og har siden været tilknyttet
instituttet som underviser og institutleder. Endvidere Bergen Lærerhøjskole i en
periode. Sidder i Reumertkomiteen. Har
tidligere undervist på efteruddannelseskurser for lærere og på masteruddannelsen i drama.
Hanne Kirk: Cand.mag. i dramaturgi og historie. Underviser på Den frie
Lærerskoles linjefag i drama og teater.
Tidligere dramalærer på Brandbjerg
Højskole og teateranmelder på ”Det Fri
Aktuelt”. Modulansvarlig for PD-uddannelsen i drama og teater.
Du kan læse mere om PD-uddannelsen, optagelsesbetingelser, praktiske
oplysninger og økonomi på
www.dfl-ollerup.dk
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Kunstens talebesvær
AF JANEK SZATKOWSKI, UNDERVISER OG INSTITUTLEDER VED INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION, AARHUS UNIVERSITET.
JANEK SZATKOWSKI ER EN AF HOVEDUNDERVISERNE I PD DRAMAUDDANNELSEN VED DEN FRIE LÆRERSKOLE.

H

ver gang jeg prøver at tænke
over en pædagogisk problemstilling, ender jeg i undren over,
at undervisning overhovedet kan lade
sig gøre. At undervise er jo, dybest
set, en ganske umulig foreteelse. Som
underviser skal man prøve at få andre
mennesker til på samme tid at følge
en bestemt række af ræsonnementer,
tilegne sig en viden og omsætte den til
brugbar kundskab. Det umulige bunder
i, at vi som mennesker ikke har adgang
til hinandens bevidstheder, tanker og
følelser. Vi kan se og læse hinandens
kropssprog, vi kan høre, hvad der bliver
sagt, men vi har ingen præcis viden om,
hvad der foregår derinde i den enkelte
elevs psykiske system. Bevidstheden er
ikke tilgængelig. Vort psykiske system
er et lukket system. Derfor er vi
nødt til at kommunikere. Når jeg
underviser, kan jeg se, at nogle
elever er langt væk fra undervisningens rum og tema. Jeg
ved ikke, hvor de er henne og
hvad de tænker på. Jeg kan stille
spørgsmål og forvente svar for
at ”kontrollere” om de er med
mig. Jeg kan teste deres viden
og kundskaber ved prøver og eksamener, men hvilken viden og
kundskab er det muligt at teste
under sådanne forhold? Den
eksamensfri skole har valgt, at
teste og udvikle undervisningen
på andre måder. Det skal ske dér,
lige midt i undervisningen i klasselokalet. Som underviser er man
henvist til hele tiden at arbejde
bevidst med kommunikation. Denne lille
artikel hævder, at arbejdet med kunstneriske processer tilbyder en fantastisk
mulighed for at udfordre kommunikationen og sætte fokus på dens ”hvad”
og ”hvordan”. Der skal ikke så meget
til. Hvad nu hvis læreren midt i timen
pludselig selv går i stå, falder i staver,
ser drømmende ud af vinduet og lader
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klasse og undervisning være langt væk?
Mon eleverne så vågner op? Mon de
undrer sig over, hvad læreren nu har
gang i? Ved at læreren på denne måde
mimer, efterligner virkeligheden, opstår
der et nyt rum, hvorfra vi kan betragte
virkeligheden fra en anden vinkel.

Kommunikation og perception
Kommunikation er, når man tænker
over det, også en fuldstændig forunderlig ting. I den levende mellemmenneskelige kommunikation kan jeg
sætte luft i bevægelse ved at lade mine
stemmelæber og lunger samarbejde om
at forme lyd. En lyd, der opfanges af
den andens ører, sendes som elektriske
signaler til hjernen, for der at omformes
til noget, der kan knytte an til tanken og

bevidstheden. Min krop bevæger sig, og
den andens øjne opfanger dette. Vores
synssans sender omkring 10 millioner
bits (informationsstumper) pr. sekund
til hjernen. Den forarbejder det hele,
og laver et udkast til, hvordan det alt
sammen skal fortolkes. Det er et under,
at det kan lade sig gøre.
Alt dette tænker vi sjældent over.
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Det er jo så ”naturligt”. Vi har, fra vi var
ganske små, lært os kommunikationens
kunst. Spædbarnet sanser sult (information). Sulten fører til ubehag, ubehaget
bliver til gråd (meddelelsesform). Gråden
får noget til at ske: et bryst nærmer sig,
og sulten stilles (forståelsen: ubehag og
sult forsvinder, når jeg græder). Efterhånden lærer vi at skelne mellem disse
tre selektioner som al mellemmenneskelig kommunikation består af. Pointen
her er den, at al kommunikation forudsætter disse tre selektioner. Derfor må vi
skelne mellem perception og kommunikation. På vores færd gennem verden
er vi konstant omgivet af bevægelser,
lyd, lys og rum. Vort sanseapparat er
konstant i gang med at scanne omverdenen. Det kalder vi perception. Skal
man give en minimal og præcis
definition på perception, kan
man sige, at det er en lynhurtig
vekslen mellem ”overraskelse”
og ”genkendelse”. En flaksende
lyd i baggrunden: hvad er det?
(Overraskelse) nåh, det er en
sommerfugl, der basker med
vingerne ved vinduet (genkendelse). Perceptionen er lynhurtig.
Der er ikke mange (hvis nogen)
medier, der kan hamle op med
perceptionens tempo. Også
perceptionen tænker vi sjældent
over. Den er der jo bare. Min
sansning af verden er min måde
at være i verden på.
Vores perception kan føre til,
at vores bevidsthed bliver ”narret” – jeg kan se et billede og
tro det er en vase, men når jeg prøver at
vende om på figur/baggrund, bliver det
pludselig to ansigter. Vores hjerne har
lavet et udkast til virkeligheden, men
dette udkast kan korrigeres. I en sådan
situation bliver vi en kort stund bevidste
om vores perception af verden. Hvis
vi opfattede alt det, vi perciperer som
kommunikation, ville vi hurtigt blive så

totalt overbelastede, at vi sandsynligvis
ville blive skøre. Derfor er det vigtigt at
forstå, at kommunikation er noget, der
opstår, fordi vi selv beslutter os for at
gøre noget perciperet til kommunikation. Det er her, de tre selektioner træder
ind: en kommunikationshandling opstår
nemlig først når to mennesker enes om
at behandle noget som kommunikation.
En kommunikationshandling forudsætter således to mennesker (det mindste
sociale system vi kender), der foretager
tre selektioner. Under en forelæsning er
der en studerende, der klør sig i håret.
Hvis jeg nu tænker, at dette blot er en
del af almindelig hverdagstilfældige
handlinger, vil jeg ikke reagere videre på
det og altså lade det være en perception. Men hvis jeg nu synes, at denne
kløen sig i håret fx var lige lidt stor i det,
kunne det være, at jeg så det som en
meddelelsesform for en information: jeg
vælger altså at sige, ”at klø sig i håret”,
meddelelsesform , kunne betyde, at
”der er noget den studerende undrer
sig over”, information, og på baggrund
heraf vælger jeg den forståelse, at
der er noget i min forelæsning, som
den studerende ikke har forstået. Jeg
standser derfor min talestrøm, og spørger, om der er noget den studerende
ønsker forklaret. Lad os se på tre mulige
fortsættelser. Hvis den studerende nu
faktisk blot kløede sig i håret, fordi
det kløede, kan hun/han blot ryste på
hovedet. Jeg tog fejl, der var ikke nogen
intenderet kommunikation. Så slutter
kommunikationen dér. Ser vi lige situationen fra den studerendes side et øjeblik:
læreren standser op midt i det hele og
spørger mig, om der er noget, jeg ikke
har forstået. Nu er det tredje gang han
er efter mig, hvad bilder han sig ind, tror
han jeg er en idiot? Men den studerende vælger bare at ryste på hovedet. På
den måde unddrager den studerende
sig videre kommunikation. Jeg kan som
lærer ikke vide, hvad der foregår inde

i den studerende, og kan derfor ikke
skelne mellem den første og den anden
mulighed. Endelig kunne den studerende faktisk have et genuint spørgsmål, og
en videre kommunikation om det, der
står uklart kan fortsætte. I dette tilfælde
viser det sig altså, at der var tale om en
meddelelsesform med en information,
som læreren opfangede korrekt, og
som nu danner præmis for den fortsatte
undervisnings kommunikation.

Kunstens kommunikation muliggør perception af perception
Sådan er perception og kommunikation
adskilt fra hinanden, men fænomenerne
er gensidigt afhængige af hinanden,
netop i kraft af deres forskellighed fra
hinanden. Mekanismerne i og betingelserne for perception og kommunikation
bliver sjældent genstand for undren og
undersøgelse. Der er dog nogle fag, der
lever af netop at gøre dette; af at give
tid og rum for en undren over perception og kommunikation. Det drejer sig
bl.a. om de fag, der er knyttet til kunst.
Kunsten har nemlig som sit særtræk, at
den kan få os til at tænke over, hvordan
det er, vi oplever.
I billedet ovenfor gør et stykke
gadekunst, at vores perception bliver
forstyrret, og vi må lige se en gang
til for at være sikre på, hvad det er, vi
ser. Kunsten opretter en ”imaginær
realitet”, en fiktion, der er forskellig fra
realiteten, som vi kender den, og kun
derfor bliver det muligt at se på virkeligheden fra dette realitetsfremmede
ståsted. Hvis ikke vi havde bl.a. kunsten, ville alt jo bare være virkelighed.
Igennem flere årtusinder har mennesket
dyrket denne leg med virkeligheden.
Sproget og skriften er jo også en ”fordobling” af virkeligheden, der muliggør
at vi kan iagttage verden. I en pædagogisk sammenhæng byder kunsten
på mange muligheder for at stoppe op
og undersøge perception og kommu-

nikation. Kunsten tilbyder et rum, hvor
vi kan udforske og undre os. For at få
adgang til dette rum, kræver det viden
om og respekt for kunst. Den lærer, der
vil bruge kunsten i sin undervisning, må
derfor have kundskaber og kompetencer som tillader ham/hende at skabe et
kunstnerisk læringsrum. Det kræver en
viden om kunstarterne, om deres måde
at bygge den imaginære realitet op
på, om stilarter og traditioner og deres
forvandlinger gennem tiden. Videre må
kunstpædagogen også besidde en praktisk kunnen og eje glæden ved selv at
forholde sig til kunst, lade sig inspirere
af kunst og til enhver tid som mål have
ønsket om at ville lave den bedst mulige
kunst under de givne omstændigheder.

Kunstpædagogiske grundbegreber
Ganske mange års erfaring med at
undervise i kunstpædagogik (særligt i
forbindelse med teater), har lært mig,
at de første skridt i en proces, der skal
give undervisere mod til og viden om at
undervise i drama og teater, ofte består
i at udvide lærerens kendskab til teater.
Se forestillinger, læse tekster, opleve
historiske forskelle i teatrets måde at
udtrykke sig på. For på den baggrund
at begynde det langsomme arbejde
med at lade den enkelte lærer finde sit
eget forhold til teater. Hvilke former og
genrer foretrækker hun eller han, hvilke
arbejdsmetoder føler man sig tryg ved?
Det er krævende, fordi man skal investere sig selv. Ikke mindst skal man indse,
at man selv har nogle præferencer. Det
kan teoretisk beskrives på den måde, at
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ne i kunstens kommunikation. Det skal
tages alvorligt, og der skal konstant investeres i at opnå gode og tilfredsstillende
kunstneriske resultater. Noget sådant
er kun muligt, hvis man har en indsigt i
kunstens æstetiske programmer. Derfor
handler kunstpædagogiske uddannelser
om at give deltagerne de nødvendige
forudsætninger for at tilegne sig forståelse for og evne til at bruge æstetiske
hierarkier. For uden denne viden er det
ikke muligt at tilrettelægge kunstnerisk
skabende processer.
I hverdagslivet er vi hele tiden stillet
overfor valg. Mange valg træffer vi uden
at tænke nærmere over det. Vi kalder
det vaner, det, der hjælper os til at
reducere hverdagens uhyre komplekse
omverden. I den skabende kunstneriske proces stilles vi overfor krav, der
netop kræver, at vi ikke bare handler og
vælger efter vaner. For så bliver resultaterne forudsigelige og triste, og kunsten
skal jo netop overraske os. Det gælder
både, når vi skaber kunst (producerer),
og når vi oplever kunst (modtager).
I ganske særlige tilfælde kan vi med
teatret sætte processer i gang, hvor man
som deltager oplever, at man på samme
tid både skaber og modtager et værk. I
improvisationer som fx styres af en lærer
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i en rolle, kan alle deltagerne være inde
i fiktionen og spille med. På samme tid
er alle også tilskuere til de andre. Denne
dobbelte bevidsthed gør, at hver enkelt
deltager oplever, at de er ansvarlige for
at få fiktionen til leve, og for at den skal
udvikles. Hver deltager er således nødt
til hele tiden at træffe valg om, hvordan hun/han skal kommunikere. Ikke
bare ud fra sin fiktive figurs horisont,
men også ud den personlige vurdering
af, hvad der vil bringe improvisationen
fremad på en god måde. Så komplekse
processer kræver høj grad af bevidsthed og kunstnerisk sans hos dem, der
deltager i, og den, der styrer forløbet.
Hvis det lykkes, er det til gengæld en
læringsoplevelse, som de fleste deltagere vil huske i lang tid.
Tilrettelæggelsen af en pædagogisk proces eller et prøveforløb i en
teaterproduktion kræver, at man som
underviser er bevidst om, hvordan sådanne kollektive processer fungerer. Det
kan teoretisk forklares som en konstant
vekslen mellem tre elementer: Det æstetiske hierarki, konceptet og anelsen.
Vi har ovenfor antydet, hvordan det
æstetiske hierarki udgør en klar struktur,
der hjælper os til at træffe valg. At blive
bevidst om sit eget æstetiske hierar-

ki tager tid, kræver mange konkrete
processer og diskussioner. I en gruppe
er der altid mange forskellige hierarkier på spil. Måske ét for hver deltager.
At forhandle sig frem til en enighed i
gruppen, om hvilke valg der skal træffes
i fællesskab, enighed om, hvilken slags
kunst man nu er i gang med at producere, kan være en smertelig og konfliktfyldt erfaring. Det er også en lærerig og
enestående mulighed for at gøre værdier synlige. Når de første bevægelser
og lyde i rummet træder frem, er man i
gang med at skabe et værk. De næste
bevægelser må vælges med omhu, for
hvad er det mon for en historie, vi er i
gang med at fortælle? Valget kræver, at
vi ser fremad mod en anelse. Anelsen er
noget der endnu ikke eksisterer konkret,
det er en vision af den forestilling, vi er
ved at konstruere. Endnu er visionen
diffus, et omrids, kun lige til at fastholde
netop som en anelse om det færdige
produkt. At få en gruppe til at dele
denne anelse er en stor udfordring for
den, der leder processerne. Også her har
deltagerne måske hver deres anelse, der
bliver forhandlet i de konkrete bud på
bevægelser og lyde. For at kunne afgøre
hvilke af de konkrete bud der skal vælges, må vi hele tiden relatere til anelsen.

Bringer den os frem mod det, vi gerne
vil? Hvordan bærer vi os så ad med at
vælge? Et svar kunne være, at vi udvikler et koncept. Konceptet er en idé, der
holder sammen på det æstetiske hierarki, der er under udvikling, og på den
anelse om det færdige produkt, som
styrer os. Konceptet er under konstant
forandring og forhandling, men det
forbinder hele tiden fortiden (det vi lige
har lavet) og fremtiden (det vi gerne vil
lave om lidt). At konkretisere konceptet
er at blive bevidst om den idé, der kan
holde værkets indhold (information) og
(meddelelses-)form sammen. Det er en
gradvis selektion af den forståelse, der
gerne skulle kommunikeres ved hjælp
af værket (artefaktet). Evolution kræver
tid, og at vi kan skelne mellem hvad
der er ”nyt” (variation/overraskelse) og
hvad der er ”gammelt” (gentagelse/
genkendelse). Kunsten lever af hele
tiden at skabe noget, der vanskeliggør
vores perception af den. Derved bliver
vi bevidste om vores egen perception.
Kunstens sprog har sit eget konstante
talebesvær, og det er dette besvær, der
gør at den kommunikerer. ◆

SKAB DIG I FÆLLESSKABET

kunstsystemet i vort samfund producerer
en uhyre mængde værker, der skal kommunikere til samfundet om samfundet.
Vi må have metoder til at skelne mellem
forskellige centrale træk i kunstens
kommunikation. I princippet er hvert
eneste kunstværk sit helt eget, det har
sine egne regler og strukturer, der udgør
et bestemt hierarki af æstetiske valg. Vi
kan, ved at studere værkerne nærmere,
godt opstille et landskab af forskellige
”genrer”, forskellige traditioner, i hvilke
vi kan samle en række værker, der synes
at have flere fællestræk i deres kommunikationsformer. De deler fx et syn på,
hvilke forventninger de har til kunstens
samfundsmæssige opgaver og formåen.
Hvad skal den gode kunst kunne? Hvert
værk er sit eget enkeltstående svar på
det spørgsmål. Og ud fra det specifikke
kunstsyn følger så en række foretrukne
metodemæssige greb. Vi taler om et
æstetisk hierarki: kunstsynet i toppen,
der bestemmer værkets greb om form
og indhold, fra de mere generelle og
til de til slut helt specifikke detaljer og
valg. Uden et indblik i disse strukturer,
er det meget vanskeligt at forestille sig
nogen undervise i kunst, og finde frem
til metoder og processer, der kan skærpe
deltagernes forståelse for udfordringer-

Teoretisk og praktisk viden
om, hvordan du som lærer kan være
med til at skabe rammer for dine
elevers selvforståelse igennem empati
og mindfulness, og dermed deres
forhold til fællesskaber. Det gør vi i
en søgen efter identitet. Det er denne
sidste betydning, der har knyttet
sig til specialeformålets ”udvikling
af elevernes selvforståelse og det at
indgå i et fællesskab”.
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Ansatte på Den frie Lærerskole pr. 1. marts 2013
FORSTANDER / LÆRERE

Ole Pedersen
Forstander

ADMINISTRATION / BIBLIOTEK

Jakob Birk
Idræt

Anette Bøtter-Jensen
Dansk / Fortælling

Christian Dyrst
Musik

Lars Hansen
Håndværk / Matematik

Lennart Simonsen
Forretningsfører

Tina Kornerup Kok
Kontorassistent

Gitte Mørkenborg Olsen
Kontorassistent

Anne Marie Hansen
Kontorassistent

Lea Pajbjerg Rasmussen
Kontorassistent

PEDELOMRÅDET

Rune Holm
Historie-Samfund /
Fortælling

John Frederick Mason
Engelsk

Lone Billeskov Jansen
Dansk

Jørn Schmidt Mathiesen
Fysik / Matematik

Hanne Kirk
Drama / Fortælling

Carsten Borbye Nielsen
Musik

Ulla Lindholm
Håndværk

Ingvar Haubjerg Nielsen
Naturfag / Friluftsliv

Gitte Tinning Madsen
Studievejleder,
praktikkoordinator, info.
medarbejder, underviser

Marianne Rasmussen
Religion

Hanne Eckmann
Bibliotekar / Webmaster

Birgit Brandt
Kontorassistent i
biblioteket

Poul Erik Slabiak
Pedel

Henrik Knudsen
Maler

Claus Jervelund
Pedelmedhjælp

Kathe Hvidtfelt Andersen
Køkkenassistent / orlov

Louise Svop Hansen
Køkkenassistent

Anja Holmsted Volder
Køkkenassistent

Kirsten Christensen
Køkkenmedhj./rengøring

KØKKEN / RENGØRING

Merete Visbjerg
Økonoma

NATIONALT VIDENCENTER FOR FRIE SKOLER (NVFS)

Laust Riis-Søndergaard
Pædagogik, Psykologi,
Didaktik.
Kursuscenter Borgen.
Nationalt Videncenter
Frie Skoler.
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Joachim Schade
Tysk

| A N SAT T E

Anita Thye
Pædagogik, Psykologi,
Didaktik.
Specialpædagogik.

PÅ D E N F R I E L Æ R E R S K O L E

Elin Østergaard
Billedkunst

Lenette Kronesgård
Køkkenmedhj./rengøring

Rikke Mortensen
Rengøring/køkkenmedhj.

Lilli Clausen
Rengøring/køkkenmedhj.

Christina Lüthi
Centerleder

A N S AT T E PÅ D E N F R I E L Æ R E R S K O L E

Heidi Skov Buxbom Junker
Projektkoordinator
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Nye tiltag i
elevforeningen
AF CARL M. NIELSEN, SANNE KRAUSE OG JULIE ANDERSEN

I elevforeningen finder der, naturligt nok, en stadig
selvevaluering sted, der altid bunder i det ene og samme
spørgsmål: hvordan kan vi gøre det bedre?

D
Elevforeningen

et gælder også nærværende skrift. Alle medlemmer af
elevforeningen får tilsendt en
papirudgave af årsskriftet. Men er alle
egentlig interesseret i det? Får alle læst
det, og er alle interesserede i at betale
de omkostninger der er forbundet med
at modtage årsskriftet med posten?
Kunne man forestille sig, at der er et
stigende antal medlemmer, der hellere
vil modtage årsskriftet digitalt og på den
måde spare penge og miljøet?
En af de ting vi gennem det seneste
år har overvejet er, om det skal være
en mulighed at vælge at få Den frie
Lærerskoles årsskrift i den ene eller
anden form, og om hvorvidt dette skal
medføre to kontingentsatser.
Noget vi betragter som en absolut
succes, er vores eksperiment sidste år
med at lægge elevmødet og tillidsmandsmødet på samme dag. En hage var en
noget presset tidsplan. Det hang imidlertid også sammen med, at der var indvielse
af nye lokaler i Borgen. Det vil selvfølgelig
ikke være aktuelt næste år. Vi håber, at
vi i år har fået skruet et mere harmonisk
program sammen og at I også oplever
sammenlægningen som en succes.
Et forbedringsområde som vi i bestyrelsen er optaget af er, at få den digitale
kommunikation til at fungere bedre og
mere hensigtsmæssigt. Derfor arbejder
vi på at få en mail-database over vore
medlemmer, sådan at vi på sigt vil kun-
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ne kommunikere med medlemmerne
via mail. Vi forestiller os for eksempel,
at medlemmer vil kunne modtage en
lille nyhedsmail med korte updates efter
vores møder i bestyrelsen.
Vi er så småt begyndt at sende små
updates ud på facebook, men vi overvejer, om vi også skal sende noget mere
direkte ud til medlemmerne.
Trods den gode opbakning til elevmødet
oplever vi dog også, at vi i foreningen
har mødt vores egen lille finanskrise.
Vi mangler simpelthen medlemmer!
Det pudsige er, at vi ikke fornemmer
det som manglende loyalitet, ej heller
manglende opbakning og interesse. Det
stiller os i nogle forskellige dilemmaer
og giver anledning til spændende refleksion og debat.
Vores debat går bl.a. på problematikken omkring medlemmer kontra
ikke-medlemmer.
Vi synes i princippet ikke, at man kan
deltage i et foreningsarrangement uden
at være medlem, da det ret beset er
medlemmernes kontingent der er med
til at holde elevforeningen i live.
Samtidig ville det føles helt forkert og
underligt ikke at åbne dørene for alle.
Men hvad er så egentlig meningen med
at være medlem, frem for ikke at være
medlem?
Som medlem af foreningen er man
med til at sikre, at der er en forening

for tidligere elever, og en bestyrelse
der varetager opgaver der har interesse for tidligere elever. Elevforeningens
bestyrelse fungerer som kontakt mellem
tidligere elever og skolen samt styrelsen,
hvor vi også har en plads. Vi går videre
med, og bakker op om, de forslag og
initiativer vi modtager fra jer.
Medlemmer får personligt besked/
invitation til elevmødet mm.
Som medlem er man også med til
at give opmærksomheder. Senest kan
nævnes Polles 40 års jubilæum, hvor
elevforeningen gav en flot gave på
vegne af alle foreningens medlemmer.
Vores “løn” for dette arbejde er betaling
af kørselsomkostningerne, mad til møderne, gratis deltagelse til elevmødet og
mange dejlige timer med hinanden og
Den frie Lærerskole.
Det er lidt af en kunst at lave et elevmøde, der rammer den blandede gruppe af
mennesker der deltager. De fleste kommer for at møde deres gamle årgang,
men også de andre som man har gået
med. Nogle vil have festmiddag og taler,
andre pizza i kælderstuen og bajer på
“Grunden”. Nogle er gået på pension,
andre studerer stadig. Nogle kommer
for at spille fodbold med Polle og andre
for at komme til sangtime.
Som noget nyt kommer der også
nogle der skal til tillidsmandsmødet.
Og måske ville andre komme hvis der
var.....?

N Y E T I LTA G I E L E V F O R E N I N G E N
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NATURLIGVIS
At styrke samhørigheden med naturen
som et grundvilkår og opnå en bredere
forståelse for vores praktisk/kreative
tilgang til naturen.
Vi vil arbejde med naturens
potentiale ud fra tre pinde:
• Inspiration
• Materialer
• Rum
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Hvad vi gør i bestyrelsen bør naturligvis
altid afspejle hele foreningens interesser.
Derfor er vi altid interesserede i at høre
meninger, forslag m.v.
Kig endelig forbi vores hjemmeside,
www.dfl-ollerup.dk. Vælg ”Organisation” i den vandrette menu og find os
derefter til venstre i den lodrette menu.
På vores hjemmeside kan man bl.a.
finde kontaktinformationer på medlemmerne af bestyrelsen, se billeder fra
elevmødet, læse foreningens vedtægter,
melde sig ind i elevforeningen, tilmelde sig elevmødet og se hvem der har
tilmeldt sig det kommende elevmøde.
På vores facebookgruppe, Den frie
Lærerskoles Elevforening, kan man finde
og samle sin årgang, debattere og dele
synspunkter samt få relevante informationer fra elevforeningen.
Vi har brug for jeres meninger og vi
håber, at I vil komme til generalforsamlingen 2013 og debattere disse emner
og mange andre med os.
Lige meget hvad, så kan man sige:
at så længe det er sjovt og det kan køre
rundt økonomisk, så vil elevforeningen
blive ved med at eksistere.
Da bestyrelsen skulle konstituere sig
efter elevmødet 2012, valgte vi at rykke
lidt rundt på posterne. Dette betyder, at
Julie Andersen er blevet foreningens nye
formand og Louise Frandsen er næstformand og foreningens repræsentant i
Den frie Lærerskoles styrelse.

T I LTA G I E L E V F O R E N I N G E N

En hilsen fra
elevforeningens formand:
Jeg er blevet valgt som formand for
elevforeningen, og det er jeg meget
glad for. Til jer, der ikke lige kender mig,
kan jeg oplyse, at jeg dimitterede fra
lærerskolen i 2009. Jeg startede i elevforeningen som årgangsrepræsentant i
2008, blev valgt ind i bestyrelsen i 2009
og har siddet i bestyrelsen siden da.
Jeg er rigtig glad for, at jeg er blevet
valgt til formandsposten på et tidspunkt,
hvor Louise (red. tidligere formand) stadig er i bestyrelsen og kan bidrage med
sine store erfaringer og hjælpe med at
gøre overgangen uproblematisk. Det
er særligt rart og betryggende at vide,
at Louise er der og kan byde ind med
råd og vejledning i forhold til mine og
bestyrelsens opgaver. Louise har siddet i
bestyrelsen og været formand i mange
år, og hun kan derfor trække på en stor
erfaring, som jeg ikke har endnu.
Jeg er meget glad for og stolt over det
stykke arbejde, vi laver i elevforeningen.
Jeg er særdeles glad for at kunne
arbejde for det nære, traditionsrige og
uhøjtidelige elevmøde en gang om året.
Jeg er stolt over, at vi i bestyrelsen hvert
år formår at lave et stort elevmøde med
mange mennesker og aktiviteter, men
med få hænder til at udføre arbejdet
op til og på dagen. Heldigvis er vi godt
hjulpet af det super seje og dygtige
praktiske personale på lærerskolen. ◆

Nationalt Videncenter
for Frie Skoler

XXX
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Nationalt Videncenter for Frie Skoler – summa summarum
AF HEIDI BUXBOM JUNKER, PROJEKTKOORDINATOR

Nationalt
N
ationallt Videncenter
Videncenter for Frie Skoler har her til sommer
eksiste
eksisteret i tre år.r. Videncentret
Videnc
er dannet i et partnerskab
mellem University College Lillebælt, University College
Syddanmark og Den frie Lærerskole. Hvad beskæftiger
centeret sig med og hvordan vil fremtiden tegne sig for de
frie skolers videncenter?

I

dette forår 2013 er det tre år siden,
at videncentret tog sine første spæde
skridt og ved sommerens begyndelse
er nuværende bevilling fra Undervisningsministeriet udløbet.
Som følge af den forgangne tid er
det måske tid til at spørge, hvad har så
været, hvad skal der komme og hvad vil
forblive?
Gennem sin forholdsvis korte
levetid har videncentret set sin del af
ændringer – sagt farvel til den første
centerleder, Annette Vilhelmsen, haft et
kyndigt konstitueret lederskab af Laust
Riis-Søndergaard – samt siden februar
sidste år, været under dygtig ledelse af
videncenterleder Christina Lüthi. Der har
blæst stærke politiske vinde omkring de
frie skoler – og dermed også videncentret – dog er den vigtigste bestanddel
af videncentrets virke forblevet: at tilvejebringe systematisk og evidensbaseret
viden om de frie skolers pædagogiske
praksis og skolevirksomhed.
Af hvad der har været i løbet af de
snart 3 år, ser man netop en koncentration omkring de frie skoler pædagogiske arbejde: Hvad er det de laver ude
på skolerne, hvordan gør de det rent
praktisk og kan man ligefrem tale om
noget særegent ved denne skoleform?
Pilotundersøgelsen om Gode læringsmiljøer viste at eleverne på frie skoler
tilbydes nogle rigtig gode læringsmiljøer,
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men at der også var plads til forbedringer. Undersøgelsen omkring Evaluering på frie grundskoler omhandlede
hele evalueringsindsatsen på området.
Tallene viste, at en meget stor del af
skolerne selv foretager deres evaluering
af undervisningen samt at skolernes
værdigrundlag inddrages i evalueringen
af den samlede undervisning. Selve det
at evaluere elever kan være mange ting
og sker på mange forskellige måder
på de frie skoler. Fx viste undersøgelsen Pædagogisk praksis: evaluering og
udvikling i udskolingen på de prøvefri
skoler, at det egentlig er misvisende at
kalde dem prøvefri skoler, at begrebet
’skoler med alternative prøveformer’ måske er mere retvisende – da der foregår
et stort evalueringsarbejde
ude på skolerne. Den pædagogiske
praksis på de frie skoler omhandler dog
ikke kun grundskolerne, også højskolerne viser sig at have en helt særegen
tilgang til eksempelvis samvær. Samværets betydning på højskolen er titlen på
videncentrets første store undersøgelse,
som så sin afslutning i efteråret 2012.
Udkommet blev et kritisk syn på højskolernes samværsformer samt et oplæg til
at arbejde pædagogisk med forskellige
samværsformer.
Andre af centrets undersøgelser har
berørt emnet omkring elevernes færd
fra deres grundskoleforløb og vejen

VIDENCENTER FOR FRIE SKOLER – SUMMA SUMMARUM

videre frem. I Elevers veje fra grundskole
til ungdomsuddannelse ser man bl.a.
at af de elever, der i 2007 afsluttede
7. klasse på en fri grundskole, er 56 %
i gang med en almengymnasial uddannelse – mens tallet for folkeskolen
blot er 46,3 %. Projekt overgang – en
pilotundersøgelse af overgangen fra efterskoler til ungdomsuddannelser holder
sit fokus på det uddannelsesrelationelle
aspekt i denne fase. Undersøgelsen viser
fx, at man på en efterskole udvikler et
særligt efterskolemindset, som eleverne
bringer med ind i ungdomsuddannelsen,
og at samtale og sparring med erfarne
voksne bør have en fremtrædende plads
i den ungdomspædagogiske indsats.
Det er imidlertid ikke kun de pædagogiske aspekter der har været undersøgt
– også skolevirksomheden har videncentret set nærmere på. Medarbejderudviklingssamtaler blev evalueret af
lærerene og lederne selv i MUS på frie
skoler – og især lærerne gav MUS dumpekarakter og en del ligefrem frygtede
dem. Projektet omkring Uddannelse og
dannelse – ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie skoler tegnede et
billede af, hvem disse mennesker er ift.
uddannelse, indkomst, etnicitet og egen
grundskolebaggrund – er det tømreren
som underviser i matematik på lilleskolen, eller er han helt almindelig folkeskolelærer eller måske endda akademiker

– billederne er mangeartede og svarene
ikke som man troede.
Hvad skal der så komme i det næste
stykke tid? Videncentret har gang i en
række meget spændende undersøgelser som forventes at give interessante
resultater. Den pædagogiske praksis på
skolerne er stadig i fokus, og med hovedprojektet af Gode læringsmiljøer
næsten ved sin afslutning, forventes det
at kunne give konkrete bud på, hvordan
skolevirksomhed i Danmark kan forbedres. Der arbejdes også videre med skoler
med alternative prøveformer i undersøgelsen om Frie skoler med anderledes
afgangsprøver. Projektet forventes at
give et fuldstændigt billede af dimittender fra skoler med alternativ afgangsprøve – samt et indblik i elevernes egne
erfaringer med kompetencer erhvervet
på disse skoler med alternativ afgangsprøve – på vejen videre i uddannelsessystemet. I projektet God praksis på Frie
Fagskoler vil man bidrage til at eksemplificere, hvordan gøremålsundervisningen
får betydning for de unge, og herunder
tydeliggøre, hvad der opleves som
særligt motiverende på især de praktisk
interesserede (og skoletrætte) elever i
undervisningen på en fri fagskole. En
efterskole i Grønland har stor succes
med deres pædagogiske praksis, og
denne er i færd med at blive undersøgt,
beskrevet og dokumenteret i Projekt

af en fri grundskole undersøges også,
Grønlands ungdoms- og efterskolepæhvorfor forældre træffer de valg som de
dagogik. Højskolernes pædagogik er
gør – samtidig med, at der også vil blive
noget særligt som både kan udvikles og
tegnet et billede af, hvilke kendetegn
beskrives – det er i hvert fald udgangsforældre, der træffer de forskellige valg,
punktet for undersøgelsen om Højskohar. Lærere, forældre, elever mv. er alt
lepædagogikken og dens betydning for
sammen umådeligt vigtige
elevernes dannelse – hvor
bestanddele af den frie
videncentret varetager den
skole – men hvad er en
empiriske vidensindsamling
Det er imidlertid ikke
fri skole uden traditioner
i dette store udviklingsprokun de pædagogiske
og hvad kan den være i
jekt.
aspekter der har været
fremtiden? Disse spørgsmål
Nationalt Videncenter
undersøgt – også
stilles og søges besvaret af
for Frie Skoler har derskolevirksomheden
skoleforeningerne selv i anudover også igangsat en
har videncentret set
tologien Fri skoletradition,
undersøgelse omkring
nærmere på.
hvori ambitionen vil være at
lærerrollen i projekmarkere centrale træk ved
tet Lærerkompetencer,
en fri skoletradition overfor de frie skoler
læreruddannelser og frie skoler. Her
selv og ift. den almene pædagogiske disser man på, hvordan læreruddannelser
kussion om skolevirksomhed i Danmark.
kan opnå en forbedret balance melHvad skal det hele så ende med og
lem de kompetencer der er brug for i
vil noget overhovedet forblive? Det er et
grundskolen, og det, der uddannes til
rigtig godt spørgsmål, som ingen rigtig
på læreruddannelserne. Men ikke kun
kan svare på endnu. Men en ting er
lærere, elever og ledere gør en fri skole
sikkert. På trods af den store videnspro– også de forældre der vælger at sætte
duktion fra centret, som er tilgængelig
deres barn på en fri skole, kan bidrage
og vil forblive, findes der til stadighed en
med interessant og anvendelig viden
stor mængde viden om læring, pædafor os alle. To igangværende projekter
gogik, skolevirksomhed og traditioner
beskæftiger sig med forældrenes valg
ude på de frie skoler, som der er behov
af fri skole. I Forældres motivation for
for at indsamle og formidle. Viden som
valg af religiøs fri grundskole vil man
kan være til glæde og gavn for os alle,
bidrage med konkrete tal på forældres
så arbejde er der nok af – og fremtiden
(evt. meget forskellige) begrundelser for
kan vi kun gætte os til. ◆
valg af religiøs skole. Ved Forældres valg
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Hvem er de ansatte på de frie
grundskoler og efterskoler?
- Baggrund og dannelsesopfattelse
AF LONE REE MILKÆR, PROJEKTMEDARBEJDER I NATIONALT VIDENCENTER FOR FRIE SKOLER, CAND. MAG. I FOLKLORISTIK.

Artiklens indhold er et eksempel på et interessant og konkret
projekt som Nationalt Videncenter for Frie Skoler har frembragt.

H
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at give et indblik i, hvem de ansatte på
de frie grundskoler og efterskoler egentlig er. I undersøgelsen er der fokuseret
både på en kortlægning af uddannelsesbaggrund baseret på statistik og på en
kvalitativ refleksion over lærernes dannelsesbaggrund. En statistisk opgørelse
vil selvfølgelig altid være et kunstgreb,
som ikke siger noget om virkeligheden
på den enkelte skole eller for den enkelte lærer, men det kan give et overordnet
billede af lærere, ledere og børnehaveklasseledere.

Demografi og uddannelse
39 % af lederne på de frie grundskoler
og efterskoler er kvinder, mens 61 %
er mænd. Dette passer meget godt til
det generelle billede af kønsfordelingen blandt ansatte i de danske grundskoler. Godt to ud af tre ansatte i frie
grundskoler, såvel som i folkeskolen, er
kvinder. Andelen af mænd i frie grundskoler er faldet fra lige under 34,5 % til
lige over 33 % fra 2005/06 til 2009/10.1
Med hensyn til børnehaveklasseledere
viser denne kortlægning, at kønsfordelingen er endnu skævere, idet 25 %
er mænd og 75 % kvinder i alle frie
grundskoler samlet set.

1

UNI C Statistik & Analyse, 3. januar 2011:
Pædagogisk personale i folkeskoler og frie
grundskoler, s. 1.

I forhold til aldersfordelingen er det
værd at bemærke, at 29 % af lederne
på de frie grundskoler og efterskoler er
mellem 55 og 65 år. Det er en væsentlig
lavere andel end procentdelen af skoleledere på landsplan (både folkeskoler
og frie grundskoler), hvor 37,5 % er 55
år eller derover i skoleåret 2009/2010.
Den største procentdel (37 %) er 45-54
år, og overordnet set er lederne altså
væsentligt yngre end i folkeskolen.
Den største andel (33 %) af lærerne
er mellem 35 og 44 år. På landsplan,
gældende for både folkeskoler og frie
grundskoler, er dette også den største
aldersgruppe, men procentandelen
ligger kun på 28,5 %. Ikke overraskende
fordeler de ansatte sig overvejende i
aldersgrupperne mellem 35 og 65 år.
Lederne er, som nævnt, generelt lidt
ældre end lærerne, som også tæller 1 %
under 24 år.
Kun 76 % af alle ansattes højeste uddannelse er en mellemlang videregående
uddannelse. I denne forbindelse kunne
man vælge at tolke mellemlang videregående som en læreruddannelse. De
resterende 24 % har f.eks. en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse
som højeste fuldførte uddannelse.
Hos lederne har kun 74 % en mellemlang videregående uddannelse, men
til gengæld har 2 % en bachelor og 5 %
en lang videregående uddannelse.

E R D E A N S AT T E PÅ D E F R I E G R U N D S K O L E R O G E F T E R S K O L E R ?

I forhold til børnehaveklasselederne
fordeler tallene sig i høj grad anderledes, idet kun 72 % har en mellemlang
videregående uddannelse, men hele
11 % har en erhvervsuddannelse, og
7 % har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse.

Dannelse som element i lærerens
selvopfattelse
Men udover uddannelse og demografisk
baggrund spiller dannelsesopfattelsen
også en stor rolle i tegningen af billedet
af den ansatte på en fri grundskole
eller efterskole. Som begreb bevæger
dannelsen sig mellem dels at blive set
som en pædagogisk norm, der sætter
rammerne for valg af indhold i opdragelse og undervisning, dels som en
social norm, der udpeger en bestemt
adfærd, væremåde, opførsel og viden
som dannet og dermed underforstået
kvalitativt bedre end andre væremåder
og viden. Brugen og opfattelsen af
begrebet kan beskrives som et fleksibelt
system, hvor hver enkelt dannelsessituation eller -erfaring placeres individuelt
og kontekstuelt, snarere end som en
fast fikseret definition, hvor noget dømmes som dannet og andet ikke.
Dannelsesbegrebet bliver i denne

undersøgelse dobbelttydigt i mere end
én forstand – man kunne kalde det
tredobbelt. For det første er dannelsen
både proces og resultat, både refleksion
og normer. For det andet indeholder
dannelsesbegrebet både de erfaringer
og værdier den enkelte lærer har som
sin baggrund og den dannelse, som
han eller hun gerne vil give videre til
sine elever. Interviewene i undersøgelsen viser, at disse to sidstnævnte dele
er mere sammenhængende end man
måske forestiller sig, og at nok er der
fokus på dannelse i uddannelsessystemet og især i de frie grundskoler, men
dannelse dækker over et bredt spektrum
af oplevelser, påvirkninger og milepæle i
lærernes liv, der lige så meget er knyttet
til familien og andre sfærer, som det er
knyttet til uddannelse.
Lærerens egen dannelse er ofte ikke
et parameter, der medtages når man
taler om dannelsens rolle i undervisning og pædagogiske processer. Men
undersøgelsen viser, at den i høj grad er
et parameter i forhold til motivation og
tilrettelæggelse af undervisningen for
den enkelte lærer. ◆

FRILUFTSTURE

vis der skulle tegnes et overordnet billede af de ansatte på de
frie grundskoler og efterskoler
anno 2012 på baggrund af denne
undersøgelse, ville det se nogenlunde
således ud:
Lederen på en fri grundskole eller
privatskole er en mand. Han er mellem
45 og 54 år gammel, og har en mellemlang videregående uddannelse og tjener
brutto lige knap 500.000 kr. om året.
Han er af etnisk dansk oprindelse og har
selv gået i folkeskolen.
Den typiske lærer på en fri grundskole eller privatskole i 2012 er en kvinde
på mellem 35 og 44 år. Hun har en
mellemlang videregående uddannelse.
Hun er også af etnisk dansk oprindelse
og har selv gået i folkeskole. Hun tjener
brutto ca. 375.000 kr. om året.
Børnehaveklasselederen er en etnisk
dansk kvinde mellem 35 og 44 år, der
selv har gået i folkeskolen. Hun tjener
brutto knap 325.000 kr. om året og har
en mellemlang videregående uddannelse, men muligvis også en erhvervsuddannelse.
Disse billeder bliver nuanceret
gevaldigt i rapporten ”Uddannelse og
dannelse – ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og
efterskoler”, som Nationalt Videncenter
for Frie Skoler udgiver i foråret 2013.
Formålet med undersøgelsen har været

Formålet er at dygtiggøre os som
friluftslivslærere indenfor de 3
hovedområder: Alsidig planlægning
og udførelse af ture i Norden,
shelterbygning og (træ)klatring. Vi vil
blive sikre i at praktisere kompetent
og forsvarlig undervisning i friluftsliv.
Herunder vil vi bl.a. beskæftige
os med gruppedynamik og sociale
kompetencer, så eleverne bedre kan
samarbejde. Vi vil finde ud af, hvorfor
man skal tage eleverne med ud og
bedrive friluftsliv.
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DEN FRIE LÆRERSKOLE
Scan koden og læs udførligt om
Lærer-og videreuddannelse
ved Den frie Lærerskole

Svendborgvej 15,Ollerup
5762 Vester Skerninge
www.dfl-ollerup.dk

Du er nu i gang med at læse om en særlig
Læreruddannelse – på en Lærerskole!
Den frie Lærerskole (DfL) er en moderne,
eksamensfri læreruddannelse med rod i de frie
skolers traditioner og erfaringer.

Læreruddannelsen på

Den frie Lærerskole i Ollerup

Den frie Lærerskole i Ollerup er en selvejende uddannelsesinstitution oprettet i 1949, som uddanner lærere
fortrinsvis til de frie skoler. Dvs.
– friskoler og øvrige frie grundskoler
– efterskoler og frie fagskoler
– højskoler
Uddannelsen er statsanerkendt og er lovgivningsmæssigt en del af Lov om professionshøjskoler for
videregående uddannelser.
Staten yder tilskud til uddannelsen, og de studerende
kan få SU som ved øvrige videregående uddannelser.
Den færdigt uddannede lærer fra Den frie Lærerskole
har desuden de samme muligheder for at videreuddanne sig som lærere uddannet på University Colleges.
På Den frie Lærerskole lægger vi vægt på, at du som
studerende opnår en høj lærerfaglighed.
Du opnår som studerende på Den frie Lærerskole:
Et højt fagligt vidensniveau og evne til at anvende
fagenes terminologi og metode,
så du kan være en del af den fag-faglige diskussion
om udviklingen inden for dine fag.
Didaktisk kompetence og viden og erfaring om
læringsledelse,
◆ så du kan begrunde, hvad der skal- og hvad der ikke
skal være i skolen, for at kunne skabe den sammenhæng der gør at skolen lykkes.
Kommunikative færdigheder,
◆ så du kan indgå i et professionelt praksisfællesskab
med dine kollegaer,
◆ så du kan formidle din viden i dine fag, fortælle og
ikke mindst,
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◆ så du kan indgå i en positiv dialog med elever,
forældre, bestyrelsen og andre interessenter i og
omkring din kommende skole.
Personlig udvikling og udvikling af evner til at
indgå i og udvikle relationer,
◆ så du har forudsætninger for at kunne forholde
dig til et stort medansvar for og stor indflydelse på
hvordan dine elever kommer i gang med at udvikle
og bruge deres evner senere hen i livet,
◆ så du som lærer kommer til at besidde gode sociale
kompetencer, varsomhed og personlig integritet.
Den danske tradition med frie skoler som kulturbærende undervisningsinstitutioner er et udtryk for noget
af det fineste i det danske demokrati. Som en del af
denne tradition er Den frie Lærerskole en uddannelse,
hvor reel indflydelse, medbestemmelse og ansvar både
vægtes højt og er organiseret i det, vi kalder folkestyret på skolen.
Der udspiller sig et meget aktivt og engageret studieliv på Lærerskolen. Ca. 175 af de ca. 250 studerende bor i kollegier på skolen eller i skolens umiddelbare
nærhed. Det giver et inspirerende højskoleliv med foredrag og interessegrupper af mange slags, samt mange
muligheder for at dyrke dine interesser sammen med
andre i et åbent skolemiljø. Du kan desuden deltage i
og præge et aktivt kulturliv på Sydfyn.
På de næste sider kan du få mere at vide om Den
frie Lærerskole og læse om aktiviteter i studieåret
2013/2014

Velkommen til Den frie Lærerskole
Ole Pedersen, forstander

Den frie Lærerskole
Den frie Lærerskole blev oprettet i 1949, da det
lykkedes folk fra de frie skoler at indsamle tilstrækkeligt med midler til at købe den da nedlagte Ollerup
Højskole. Skolen blev oprettet for at skabe en læreruddannelse målrettet de frie skoler.
Den frie Lærerskole blev idémæssigt funderet i
traditionen efter N.F.S. Grundtvig og Kr. Kold, og den
arbejder på grundlag af det syn på skole, menneskeliv
og folkeliv, som udspringer heraf.
Vi lader os til stadighed inspirere af disse tanker og
ideer i forsøget på at udforme og udvikle en tidssvarende læreruddannelse, der forholder sig til samtidens
udfordringer, nye pædagogiske landvindinger og de
undervisningsteknologiske muligheder.
Det er både et særligt og et enestående godt arbejde at være lærer i de frie skoler. Det kræver naturligvis
de samme faglige kundskaber som i andre skoleformer
– men det kræver også, at man vil være lærer på en
engageret og personlig måde.
De frie skolers frihed til at udvikle et særligt læringsmiljø på den enkelte skole, giver grobund for at du
som lærer kan prøve mange muligheder og ideer af i
et stærkt fællesskab – og stiller derfor også store krav
til at du kan kommunikere, samarbejde og udvikle skolen i samspil med elever, forældre, kollegaer, ledelse,
bagland m.fl.

fællesskabs- og folkestyreorienterede aktiviteter, som
udgør en væsentlig del af uddannelsen – eksempelvis
stormøde, årgangsmøde osv.
Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole er eksamensfri. Uddannelsen afsluttes med, at der udstedes
et afgangsbevis med udtalelser for de gennemførte
linjefag, den faglige hovedopgave, det afsluttende speciale samt en række andre fag. Lærerrådet udfærdiger
i fællesskab en udtalelse om den studerendes engagement og aktivitet i folkestyre og fællesskab.
Derudover vedlægges afgangsbeviset en udtalelse fra
den skole, hvor den studerende har været i årspraktik.

Formål

Faglighed og
undervisningskompetencer

Den frie Lærerskole har til formål at:
◆ uddanne lærere til friskoler, efterskoler og højskoler
samt andre skoleformer,
◆ inspirere til folkeoplysning, aktivt medborgerskab og
global forståelse
◆ inspirere til at deltage i og lede forenings- og netværksarbejde
◆ tilbyde og udvikle videreuddannelse

Læreruddannelsen
Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole er en femårig uddannelse, som er direkte henvendt til de frie
skoler – friskoler, frie grundskoler, lilleskoler, efterskoler, frie fagskoler og højskoler. I uddannelsens tredje år
indgår en etårig lønnet praktik.
På Den frie Lærerskole er det en forudsætning, at
de studerende er til stede og engagerede såvel i den
obligatoriske og selvvalgte undervisning som i alle de

Den 5-årige studietid på Den frie Lærerskole er
opdelt i tre perioder
◆ Underbygningen på 2 år
◆ 1 år med lønnet praktik i en skole eller anden
form for undervisningsinstitution
◆ Overbygningen på 2 år
Selve uddannelsen er opbygget af fire
hovedområder
◆ Faglighed og undervisningskompetence
◆ Folkestyre
◆ Fællesskabsaktiviteter
◆ Praktik

Undervisningen på Den frie Lærerskole er kendetegnet
ved engagement og høj faglighed. Der er fuld tilstedeværelse af undervisere i alle forløb. I opgaveskrivning,
projekt og speciale, er der tilknyttet en vejleder. De studerende indgår med ideer og erfaringer i den konkrete
udformning af de faglige forløb.
◆ Obligatoriske fag
◆ Liniefag
◆ Valgfag
◆ Projektforløb på 2. årgang
◆ Afsluttende specialesemester på 5. årgang
◆ Faguger og elevkurser på hver årgang
◆ 3 ugers praktik på 1. og 2. årgang
◆ Årspraktik på 3. årgang
◆ Skriftlig ugeopgave på 1.og 2. årgang
◆ Faglig hovedopgave på 4. årgang
◆ Studiekredse
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Undervisningsplanen
Folkestyret

Praktik i uddannelsen

Folkestyret er en vigtig del af læreruddannelsen på
Lærerskolen. De studerende skal kunne give udtryk for
deres meninger og holdninger og tage del i beslutninger om udvikling af den uddannelse de er i gang med.

I læreruddannelsen på Den frie Lærerskole indgår tre
praktikperioder. To 3-ugers perioder på hhv. 1. og 2.
årgang og en periode på et år på 3. årgang.

Folkestyret på Lærerskolen er bygget op om:
◆ Stormødet, der ligger hver anden uge
◆ Fagudvalgsmødet, der ligger en gang om måneden
◆ Ugentlige årgangsmøder
◆ Møder i diverse udvalg med forskellige sagsbehandlings- og beslutningsområder
◆ Elevmødet der indkaldes efter behov

Formålet med 3-ugerspraktikkerne er at den studerende skal stifte bekendtskab med livet på en fri skole, og
deltage i skolens læringsaktiviteter i såvel undervisning
som fritid. Tanken er at den studerende kan observere
og efterfølgende diskutere undervisning og læringsaktiviteter med erfarne lærere, og selv få lov til at
overtage undervisningen på de givne vilkår.

Fællesskabsaktiviteter

Årspraktikken

På de frie skoler er den daglige undervisning spundet
ind i et årshjul af tiltag, arrangementer, fester og særlige begivenheder, der udfordrer skolerne til at udfolde
fantasi og prøve grænser af, og hvor deltagerne kan
engagerer sig på nye måder.
Som studerende på Lærerskolen indgår man på
samme vis i en uddannelseskultur om at skabe traditioner i fællesskab. Hver årgang får en opgave med at stå
for et af skolens traditionsrige arrangementer. Ligesom
årgangene og lærergruppen på skift varetager morgensamlinger.
At være studerende på Lærerskolen bliver på den
måde et lærestykke i at være medskaber af en skoles
fællesskabskultur.

3-ugerspraktikken

Læreruddannelsens krumtap er årspraktikken, som
ligger på 3. årgang. Vi arbejder målrettet med at forbedre kvaliteten af årspraktikken. Det gør vi bl.a. ved
at forberede både studerende og skolerne grundigt,
og ikke mindst ved at inddrage erfaringerne fra praktikåret i de to sidste studieår. Det giver en helt særlig
retning på studiet, og kvalificerer de studerende til alle
sider af deres fremtidige lærerarbejde.
Årspraktikken defineres som en arbejdspraktik. De
studerende er på en og samme tid både i uddannelse
med en tilknyttet praktikvejleder, og er ansatte – og
aflønnede - som lærere ude på skolerne.
Læs mere om praktik på Den frie Lærerskoles
hjemmeside: www.dfl-ollerup.dk eller kontakt vores
praktikkoordinator på: vejleder@dfl-ollerup.dk

Læs mere om praktik på Den frie Lærerskoles hjemmeside: www.dfl-ollerup.dk
eller kontakt vores praktikkoordinator på: vejleder@dfl-ollerup.dk
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Undervisningsplanens fag er organiserede
på fire forskellige måder:
◆ Fællesfag
◆ Linjefag
◆ Valgfag
◆ Særlige undervisningsforløb.

Fællesfag (obligatoriske)
I uddannelsens første to år skal de studerende deltage
i 6 obligatoriske forløb, som er rettet mod at udvikle
de studerendes professions-identitet. Vi vil fra starten
af uddannelsen lægge vægt på at reflektere over, hvad
det vil sige at være lærer – hvad det vil sige for dig
- og hvordan gør man det på en måde, der bliver til
glæde i livet, og som kan vare hele livet.
De 6 forløb er:
◆ Fælleskabet: Demokrati og medborgerskab Historie og folk
◆ Balancen: Natur og menneske - Krop og sundhed
◆ Tanken: Menneskesyn, etik og livsoplysning Erkendelse og filosofi
◆ Sproget: Identitet og sprog - Tekst og fremtrædelse
◆ Samarbejde og Kommunikation:
Team-samarbejde, klasserumsledelse, konfliktløsning
◆ Fortælling: Historierne, poesien, performance –
fortælleren
Ud over de nævnte 6 forløb i studiets begyndelsesfase,
skal alle have Pædagogik, Psykologi og Didaktik (PPD)
gennem hele uddannelsen. I læreruddannelsen lægges
der stor vægt på indsigt i og viden om pædagogik,
psykologi og didaktik. Den obligatoriske del af faget
er fordelt over tre semestre i uddannelsen. Derudover
skal der vælges mindst et (der kan vælges to) semester
rettet mod bestemte målgrupper – Undervisning af
børn // Undervisning af unge // Undervisning af voksne
// Undervisning af elever med særlige behov.
Den omfattende undervisning i PPD skal resultere i
en uddannelse hvor du tilegner dig en omfangsrig og
praksisnær lærerfaglighed.

Linjefag (hver studerende skal vælge 4 linjefag)
Dansk // Matematik // Historie/samfundsfag // Religion
// Engelsk // Tysk // Fysik/kemi // Naturfag // Friluftsliv // Drama // Medie // Musik // Idræt // Formning/
billedkunst // Håndværk.
Ud over arbejdet med den almindelige faglighed,
arbejdes der hele tiden med fagenes didaktik, metodik
og udvikling.

Valgfag
Tværfaglig musik // Svømning // Seksualundervisning
// Aktivt medborgerskab // Filosofisk metode // Basis
IT // Æstetiske læreprocesser // Skriftlig fremstilling //
Udendørspædagogik.

Særlige undervisningsforløb
◆ 3 ugers introduktionsforløb.
I uddannelsens tre første uger sætter vi fokus på
læreruddannelse, studieteknik, lærerarbejdet, de frie
skoler og den grundtvig-koldske skoletradition.
◆ 4 faguger
Hvert år udbydes i en bestemt uge en række forskellige faglige temaer eller studierejser, som de studerende deltager i på tværs af årgangene.
◆ 4 ugers projektperiode
På 2. årgang arbejder de studerende eksemplarisk
med projektarbejde som undervisningsform, med
fokus på at kunne tilrette og gennemføre problemorienterede undervisningsforløb
◆ 2 ugeopgaver
På 1. og 2. årgang udarbejder den studerende en skriftlig opgave om et selvvalgt undervisningsrelateret emne.
◆ Faglig hovedopgave
På 4. årgang udarbejder den studerende en større,
skriftlig, faglig opgave, som skal tage udgangspunkt
i et af de linjefag, den studerende har valgt.
◆ Speciale
I hele det afsluttende semester på 5. årgang arbejder de studerende i grupper med et selvvalgt didaktisk emne i relation til et eller flere af deres linjefag.
Specialet skal munde ud i en specialerapport, en
fremlæggelse af arbejdet overfor en ekstern opponent, et skriftligt produkt (artikel, undervisningsmateriale eller lign.) samt tilrettelæggelse og gennemførelse af en uges undervisning inden for specialets
fagområde af medstuderende på de andre årgange.
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Studiemiljø

Den frie Lærerskole har sin egen kultur
som uddannelsen udfoldes i - dvs. sprog,
traditioner og vaner osv.
I det følgende peges kort på visse elementer
af betydning i Lærerskolekulturen.

Økonomi

Fællesspisningen

Fester og traditioner

Skolepenge

Optagelseskriterier:

Alle skolens studerende, lærere og øvrige medarbejdere spiser sammen hver dag til middag. Vi anser
det som et vigtigt samlingspunkt for det almindelige
samvær i skolens hverdag. I forbindelse med middagsspisningen gives der fælles beskeder og meddelelser.
Ligesom der her er mulighed for at rejse sager, der
senere kan behandles i et stormøde.

At være lærer i en fri skole indeholder også et væsentligt moment af at kunne tage del i og være med til at
udvikle skolens kultur og traditioner. Skolerne arbejder
bevidst med det fællesskab, der opstår på tværs af
alder og årgange, når elever inddrages i årshjulets tilbagevendende begivenheder. Vi gør det samme hvert
år på samme tid – men det bliver hele tiden til noget
nyt, med de forskellige mennesker der fylder traditionerne ud. Det bliver du også en del af som studerende
på Den frie Lærerskole.

Du skal betale skolepenge for at gå på Den frie
Lærerskole. Det er en ekstra udgift i forhold til andre
uddannelsessteder. Til gengæld er det muligt at bo
forholdsvis billigt i skolens boliger. Det betyder at du
som studerende har stort set de samme penge at gøre
med som studerende andre steder i landet.
Skolepenge består af undervisningsafgift og kostpenge.
De udgør pr. 01.01.2013:

For at begynde uddannelsen skal du:
◆ være fyldt 20 år ved studiets begyndelse
◆ have gået 10 år i skole
◆ have afsluttet en gymnasial uddannelse eller kunne
sandsynliggøre, at du besidder realkompetencer på
niveau hermed eventuelt fra andre ungdomsuddannelser. Det er især vigtigt, at du behersker det
danske sprog i skrift og tale.
◆ have livserfaring fra højskoleophold, foreningsliv, udlandsophold, faglig uddannelse og/eller erhvervsarbejde eller lignende i et omfang svarende til mindst ét år.

Morgensamling og fællessang
Tre dage om ugen begynder vi dagen sammen med en
fælles morgensamling. Studerende og lærere fordeler
ansvar og opgaver med at fortælle og vælge morgensang mellem sig. Det er en fin og udbredt tradition i
alle frie skoler, at vi går ind i dagen ved at være sammen om at synge og lade os oplive af kloge eller sjove
ord og tiltag, som nogle har forberedt til fællesskabet.
Sangen har en vigtig plads i skolens dagligdag, og
bruges hvor det falder naturligt.

09.30-10.10

10.10-10.35
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Velkomst i foredragssalen
v/ forstander Ole Pedersen.
Oplæg om læreruddannelsens indhold
og organisering.
Præsentation af “tutorer” i spisesalen.
Orientering om dagens skema v/
nuværende studerende.
Kaffe/te + frugt.

kr. 13.600
kr. 8.630

Fritid
Størstedelen af de studerende på Den frie Lærerskole
bor i kollegier på skolens område eller lige i nærheden.
Nogle af boligerne er indrettede så der kan bo familier
med børn.
Det giver et helt særligt miljø omkring skolen, når så
mange unge bor og lever sammen. Der er således et
meget levende og varieret udbud af fritidsaktiviteter på
stedet. En stor de af de studerende er også engagerede i foreningsliv og kulturarrangementer på egnen.

Åbent Hus Arrangementer
På Den frie Lærerskole
Skoleåret 2013-2014

Undervisningsafgift
Kost (obligatorisk)

Tirsdag den 12. november 2013
Torsdag den 23. januar 2014
Tirsdag den 4. marts 2014

10.35-12.35
12.35-13.35
13.35-15.00
15.00-16.00

Undervisning.
Frokost i spisesalen.
Skolen er vært for frokost.
Undervisning.
Fagcafé i spisesalen.
Information om linjefag m.v.
Generel information, studievejledning,
rundvisning. Kaffe/te + kage.

Skolepengene dækker undervisning, formiddagskaffe
og middagsmåltid på alle undervisningsdage.
Ud over ovennævnte beløb skal man regne med ca.
kr. 2.000-3.000 pr. år til bøger, materialer m.v.

SU
De studerende ved Den frie Lærerskole kan på lige fod
med øvrige studerende modtage Uddannelsesstøtte,
stipendium og lån fra Styrelsen for Videregående Uddannelser efter gældende regler. Uddannelsen er normeret til 47 SU-klip. Læs mere om SU på www.su.dk.

Optagelse
Det kræver modenhed og selvdisciplin at være studerende på Den frie Lærerskole. Vi inviterer derfor alle
ansøgere, som opfylder optagelsesbetingelserne, til en
samtale med to lærere inden optagelse på studiet. Det
gør vi for at kunne danne os et helhedsindtryk af den
nye studerende.

Den frie Lærerskole optager ca. 75 studerende om
året. Du kan søge om optagelse ved at benytte den
koordinerede tilmelding (KOT) som skal søges elektronisk på www.optagelse.dk. Her kan du også vælge at
uploade din motiverede ansøgning samt bilag. Eller
sendes det særskilt til Den frie Lærerskole.
Ansøgningsfristen er d. 15. marts.
Ansøgning om optagelse efter 15. marts sendes
direkte til Den frie Lærerskole.
Besked om foreløbig optagelse gives medio maj, og
besked om endelig optagelse gives, efter reglerne om
den koordinerede tilmelding, den 30. juli.
For yderligere information og praktiske oplysninger
kan du læse mere på www.dfl-ollerup.dk eller henvende dig til:
Den frie Lærerskole
Svendborgvej 15, Ollerup
5762 Vester Skerninge
Tlf: +45 62241066
E-mail: dfl@dfl-ollerup.dk
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Efter- og videreuddannelsen
I kursusafdelingen ved Den frie Lærerskole ønsker vi
at fremme en dynamisk og holdningspræget videreuddannelse, der stiller skarpt på samspillet mellem
skolesyn, undervisningens indhold og de overvejelser
læreren bestandig må gøre.
I efter- og videreuddannelsen ved Den frie Lærerskole har vi et intenst fagligt miljø med et vidtforgrenet
netværk af samarbejdspartnere indenfor alle frie skoleformer samt til universiteter, forskningsverden og det
nyoprettede Nationale Videncenter for Frie Skoler.

Moduler fra uddannelsen kan kombineres med moduler fra de øvrige pædagogiske diplomuddannelser
og – som led i en Fleksibel Diplomuddannelse – med
moduler fra andre diplomuddannelser. Hele diplomuddannelsen kan erhverves på deltid og kan gennemføres
inden for rammerne af 3 år. Der studeres 1- 2 moduler
pr. semester. Undervisningen finder sted på Den frie
Lærerskole og alle modulerne er tilrettelagt som internatforløb.

Kommende PD-moduler
Vi tilrettelægger efter- og videreuddannelsesforløb inden for følgende områder:
◆ Pædagogisk Diplomuddannelse (PD)
◆ Højskolepædagogisk Uddannelse
◆ Friskolepædagogisk Uddannelse – Årskursus for
friskolelærere
◆ Vejledning i efterskolen
◆ Pædagogiske dage
◆ Skoleinterne kurser
◆ Konferencer
◆ Ollerupkursus

Pædagogisk Diplomuddannelse
Den frie Lærerskole udbyder i samarbejde med University College Lillebælt en formelt kompetencegivende
pædagogisk diplomuddannelse med følgende struktur
og moduler:
◆ Struktur
- Pædagogisk viden og forskning (obligatorisk, 10
ECTS)
- Tre eller flere valgmoduler (i alt 30 ECTS)
- Undersøgelse af pædagogisk praksis (obligatorisk,
5 ECTS)
- Afgangsprojekt (obligatorisk, 15 ECTS) – skal ligge
sidst i studieforløbet.
◆ Valgmoduler
- Grundtvig og Kolds ideverden (10 ECTS)
- Fortællekultur – fortælling og det narrative (10 ECTS)
- Barnets møde med skolen, skole- og hjemsamarbejde (10 ECTS)
- Vejledning i efterskolen, kostskolepædagogikkens
muligheder (10 ECTS)
- Ledelse og samarbejde i de frie skoler (10 ECTS).
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2013
◆ Drama modul 1
onsdag den 11. september – fredag den 13. september
onsdag den 30. oktober – fredag den 1. november
◆ Fortællekultur – fortælling og det narrative
onsdag den 11. september – fredag den 13. september
onsdag den 30. oktober – fredag den 1. november
◆ Pædagogisk viden og forskning
Onsdag den 25. september – fredag den 27. september
Onsdag den 6. november – fredag den 8. november
◆ Vejledning i efterskolen – kostskolepædagogikkens særlige muligheder
mandag den 2. september
onsdag den 25. september – fredag den 27. september
onsdag den 6. november – fredag den 8. november
◆ Vejledning i fællesskaber og gruppevejledning
(tilmelding v. VIA UC)
mandag den 2. september
Onsdag den 9. oktober – fredag den 11. oktober

2014

Efterskolerne

◆ Ledelse og samarbejde i de frie skoler
onsdag den 29. januar – fredag den 31. januar
onsdag den 19. marts – fredag den 21. marts

Basiskursus for vejledere i Efterskolen
onsdag den 2. oktober – fredag den 4. oktober 2013
onsdag den 27. november – fredag den 29. november 2013
(se endvidere PD-modulet i vejledning i efterskolen).

◆ Drama modul 2
onsdag den 29. januar – fredag den 31. januar
onsdag den 19. marts – fredag den 21. marts
◆ Vejledning i fællesskaber og gruppevejledning
(tilmelding v. VIA UC)
mandag den 3. februar
onsdag den 5. marts – fredag den 7. marts

Højskolerne
◆ Højskolepædagogisk Uddannelse (I samarbejde
med Folkehøjskolernes Forening i Danmark)
Internat mandag den 8. september – fredag den 12.
september 2014

◆ Grundtvig og Kolds ideverden
mandag den 7. april – fredag den 11. april
torsdag den 1. maj – fredag den 2. maj
◆ Barnets møde med skolen og samarbejdet
mellem hjem og skole
onsdag den 17. september – fredag den 19. september
onsdag den 29. oktober – fredag den 31. oktober
◆ Drama modul 3
onsdag den 17. september – fredag den 19. september
onsdag den 29. oktober – fredag den 31. oktober

Andre efteruddannelseskurser for
frie skoler og andre interesserede

Friskolerne
◆ Introduktionskursus for nye friskolelærere
Mandag den 30. september – tirsdag den 1. oktober 2013
◆ Musikkursus
tirsdag den 8. oktober – fredag den 11. oktober 2013
◆ Friskolepædagogisk Uddannelse – Årskursus
for friskolelærere (4 internater på i alt 80 timer)
1. Internat: Onsdag den 4. september – fredag den
6. september 2013
2. Internat: Onsdag den 20. november – fredag den
22. november 2013
3. Internat: Onsdag den 5. februar – fredag den 7.
februar 2014
4. Internat: Onsdag den 30. april – fredag den
2. maj 2014

Ollerupkurset 2014
Internat fra mandag den 7. april –
fredag den 11. april 2014
Ollerupkurset henvender sig til lærere, ledere,
pædagoger og andre interesserede. Det er et
intensivt fagligt kursusforløb med mulighed for
fordybelse og for at møde ny viden og inspiration.
Der udbydes en lang række kurser i denne uge, og
af disse vælger man to, som man følger. Der kan
også vælges heldagskurser.
Den frie Lærerskole danner rammen om
Ollerupkurset, der udover de faglige kurser også
indeholder foredrag, debat, musik, teater og
cafeer.
For yderligere information og praktiske oplysninger kan du læse mere på www.dfl-ollerup.dk
eller henvende dig til:
Den frie Lærerskole
Svendborgvej 15, Ollerup
5762 Vester Skerninge
Tlf: +45 62241066
E-mail: dfl@dfl-ollerup.dk
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