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FORORD
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Den alternative didaktik
AF PETER BENDIX PEDERSEN, SKOLELEDER, FORMAND FOR DEN FRIE LÆRERSKOLE, FORMAND FOR DANSK FRISKOLEFORENING

Formændene for Dansk Friskoleforening,
Danmarks Privatskoleforening,
Efterskoleforeningen, Frie Fagskoler,
Folkehøjskolernes Forening i Danmark,
reflekterer over Undervisningspligten og
forventningerne til gode lærere.

1814-2014
200 år med undervisningspligt
i Danmark

V

erden er kompleks. Og det
komplekse udfordrer med sin
modstridende struktur, sin provokation og med lige dele rimelige og
urimelige begrundelser og argumenter.
Konkurrencestaten kan være godt for
det globale samspil, økonomisk tænkning og rationale, evne til konkurrence
og som grundlag for samfundsanalyse. Konkurrencestatens prioriteringer,
reguleringer og rammestyring udfordrer
dog synet på mennesket, så udvikling
af kompetencer og forbrugeridentitet
sker på bekostning af det almendannede perspektiv på menneskeligt liv og
medborgerskab. Selvfølgelig mærkes vi
af tidens tendens, og selv sproget ændres, så vi taler om at ”levere varen” og
optimere ”vores produkt”, så vi bedre
kan ”sælge” skolen til vore ”kunder i
butikken”. Friskolen må forstå at agere
på de markedslignende vilkår og formå
økonomisk rentabilitet som en del af
sin berettigelse. Men vigtigst af alt er
det, at en friskole formår at fremstille
sit formål og sine værdier, så det bliver
tydeligt og muligt for forældre og børn
at vælge skole.
Det gøres ved at balancere engageret
faglig fordybelse, frem for ensidigt og
målbart pligtarbejde, med personlig
dannelse i et kreativt, fleksibelt og betydningsfuldt fællesskab, frem for ligegyldigt
og ”rart” samvær på sociale medier.

Dertil kommer evnen til at forstå nye
persontyper og familieformer. Begge
dele ombrydes, men barnets nære
voksne udgør kernen i opdragelsen med
alt, hvad det indebærer af etisk, moralsk
og æstetisk dannelse. Skolen skal ikke
alene varetage opgaven, og det er afgørende, at børn er omgivet af forældre
og andre voksne, der engageret og
ansvarligt tager del i barnets hele liv.
På baggrund af evidens og viden
kan fremtidens lærere vælge metoder,
som med deres stringens og manualer
kan give vished for resultat, gennemslagskraft, arbejdsglæde, reducering af
tvivl, øget sikkerhed og samtidig skabe
et fælles sprog for praksis. Baseres
lærerens praksis og didaktik alene på
en bestemt metode, er der risici for
ensretning, og at metoden bliver et mål
i sig selv.
Lærere fra Den frie Lærerskole bør
derfor finde inspiration i evidens og
metoder, ideer og pædagogik, så der
kan udvikles en didaktik, hvor det er
muligt at tænke alternativt i undervisningens indhold og form. Tidens
tendenser udfordrer lærerens evne til
at finde former for undervisning, hvor
forskelligheden og mangfoldigheden
bliver synlig. Altså turde etablere et
læringsrum uden måling og konforme retninger, men et læringsrum, der
fører til dybere læring med faglighed,

Skolehistorisk tidslinje 1814 – 2014 for
folkeskole, friskoler og private grundskoler,
efterskoler, højskoler samt Frie Fagskoler
AF LIS TOELBERG, BIBLIOTEKAR OG LEDER AF FRISKOLEARKIVET OG
CECIL CHRISTENSEN, TIDLIGERE LEDER AF FRISKOLERNES KONTOR

udvikling af personlig identitet og gensidighed i fællesskabet. Det er derfor
nødvendigt at tænke sin undervisning
ind i friskolens formål og værdi – at sigte længere end blot til næste lektion,
men tilrettelægge og planlægge med
perspektiv og sigte på, at børn bliver
aktive borgere i et samfund med frihed
og folkestyre.
Skal det lykkes, må læreren tillige
evne det professionelle skøn eller den
professionelle dømmekraft for, hvordan
børn og voksne er sammen med hinanden. Det er ikke metoder og test, der
alene definerer pædagogik og didaktik,
men også menneskesyn, erfaring, kultur,
kendskab til børn og klassens sammensætning har betydning for at lede
undervisningen og dermed sætte fag og
indhold i fokus. Opgaven er at koble det
professionelle skøn med viden om, hvad
der virker.
En alternativ didaktik kræver solid
faglig fundering med relevant viden
som grundlag for at kunne bruge sine
færdigheder, men også mod til kreative
og frie eksperimenter, der udfordrer
indhold og form og danner baggrund
for ny praksis, dynamik og inspiration.
En måde hvorpå lærere selv opsamler
dokumentation for, hvad der virker
bedst – og får øje for det, vi ikke vidste.
Det vil udvikle pædagogikken til glæde
for børn og lærere. ◆

Der udstedes 3 anordninger om
7-årig skolepligt: ”Almueskolevæsenet på landet”, ”Almueskolevæsenet i Kjøbstæderne” og ”Reglement for
Almue- og Borgerskolevæsenet i Kjøbenhavn”. Skolepligten kan kun bortfalde efter
særlig godkendelse, når undervisningen kan
varetages af seminarieuddannede lærere,
studenter e. lign.
1814
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En god skole
er en skole, der er god for dem,
hvis skole det er!
AF KURT ERNST, FORMAND FOR DANMARKS PRIVATSKOLEFORENING

G

skolers selvforståelse: der er ikke skolepligt, men undervisningspligt i Danmark.
Det er nærmest genialt, at vi i
Danmark har udvidet undervisningens almenpædagogiske modsætning
mellem ”pligt og ret” – mellem det
obligatoriske og det frivillige – til også at handle
om selve valget af skole.
”Skolen forandrer sig altid: dens udvikling er afhængig
Skole betyder ”fristed
af både fortid, samtid og fremtid. Skolen er en fælles
for udviklende samvær
– men absolut ikke ens – erfaring for alle, og den er
og aktiviteter”. Skole har
ikke kun en central samfundsinstitution, men også en
der været til alle tider.
afgørende del af barndommen.”
Forældrerollerne har
ændret sig, men ikke
ambitionen om at gøre
børnene livsduelige. Det
er i en eller anden darwinistisk forstand
Der er meget at fejre, og folkeskolens
en eksistentialistisk pligt, som er nært
betydning kan ikke overvurderes. Det
forbundet med den af fællesskabet og
kan de frie skolers heller ikke. I 200 år
almenvellet givne (og for nogle især
har de frie (grund)skoler med afsæt
trosbetingede) ”ret til at være”. Foræli værdimæssige (religiøse/politiske)
dre har altid ”skolet” deres børn, men
ideer og/eller pædagogiske/didaktiske
samfundet har siden Ansgars første ”inmodeller og teorier konstant tilbudt
stitutionaliserede” skole omkring år 830
andre ”svar” – især når ”mainstream”
i varierende grad villet overtage eller i
molesterede. De frie skoler er en del af
det mindste udgøre en større eller mere
samfundsinstitutionen barneskolen. Vi
dominerende del af denne socialisering,
deltager meget gerne i fejringen, og
som det hedder på nudansk.
festens fokus er jo netop kernen i de frie
rundskolen fylder 200 år i 2014.
Siden 1814 har det været en ret
og pligt for alle børn i Danmark
at blive undervist. Christine Antorini har
opsummeret baggrunden for jubilæet
således:

I den jyske Stænderforsamling
taler bonden Ole Kirk mod
skoletvang og for almen ret til
hjemmeundervisning.
1836
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Enevældens myndigheder giver
de stærke jyder ret til at holde
børnene fra almueskolen, hvis de
på anden vis drager omsorg for undervisningen. Dette afsluttede en periode med
tvangsfjernelse af børn samt bøder og
fængselsstraffe til forældrene.
1839

Det er i dette perspektiv – modsætningernes afbalancering – vi skal forestå
jubilæets dybde – og samtidig den
udfordrende fremtid. At afbalancere
skoletilbuddet uden at ensrette det – at
frisætte og samtidig fordre, forvente,
forlange. Det er ikke let at forstå – og
sværere at forestå. Modsætningen er
klassisk og kalder på de største kompetencer inden for balancegang. Balance
er et andet udtryk for stadige vægt- og
indholdsforskydninger, og i min opfattelse er det lykkedes for alle interessenterne på grundskoleområdet at finde
en enestående balance mellem hensynet til individet og familien i forhold til
samfundets rimelige krav til borgerne.
Vi rammer dybt ind i livets og fællesskabets største ideologiske og filosofiske forestillinger, der her må kortes ned
til nogle kontante spørgsmål, som der
ikke kan gives endegyldige og autoriserede svar på. De findes nemlig ikke.
Derimod er det af eksistentiel betydning
for individet, for det nære og for det
store fællesskab, at disse spørgsmål stilles
til alle tider. Svarene ændres, forfines eller
slides, taber mening og udvikles igen og
igen! Liv og skole er en kamp – barsk og

Den første højskole
oprettes i Rødding
(Sønderjylland) som
led i den nationale strid om
Slesvig. Skolen er præget af
N. F. S. Grundtvig.
1844

Frisen ved sydindgangen til Fortet på Den frie Lærerskole. Udført af billedhuggeren John Rud i 1989.
Ophavsmanden til teksten i frisen ”Virkeligheden er al tings prøve”,
er præsten og digteren Jakob Knudsen.

skøn på samme tid? Når svarene forstener,
så gør skolen det samme!
Så: Hvis er du, lille barn?
Du er forældrenes, de opdrager og
oplærer dig. Og de vælger en skole til
og for dig. MEN du er også samfundets! De frie skoler (”fristederne”) er det
institutionelle svar på spørgsmålet – og
ejerskabets deling.

Hvem er du?
Det finder man ud af hjemme og i
skolen, med sig selv og sammen med de
andre! Og med fordel i et værdifællesskab. Du er ikke alene, du er/skal være
en del af fællesskabet! MEN det er de
andre også! Vi skylder hinanden et liv.

Med grundloven af 5. juni vedtages følgende skoleparagraf:
“De Børn, hvis Forældre ikke
have Evne til at sørge for deres Børns
Oplærelse, ville erholde fri Underviisning i
Almueskolen”. Grundloven var i sin tanke
på linje med anordningerne fra 1814.
1849

I et demokratisk samvær har du (eller
skolen) ikke ret til den anarkistiske frihed, der begrænser livsvilkår og rammer
for dine medmennesker.

Hvad vil og kan du?
Det bestemmer du selv. Din skole giver
dine drømme fylde. MEN hvis du kan og
vil noget, skylder du også fællesskabet en
del heraf, ligesom din skole ikke kun skal
servicere dig og din familie. Fælleskabet/
samfundet har ret til at forvente noget af
dig – og af din skole, som skal undervise
dig – ”oplære” og forberede dig på det
komplekse liv. Den frie skole tager også
et ansvar for helheden, samfundets (ud)
fordringer – og fællesskabets!
Vi skal i et udvidet fællesskab hele

tiden sammen med og i forhold til
forældrene, eleven, skolen, samfundet
finde svarene, og undervisningspligten
deles vi om: Vores børn skylder vi alt!
De skal være klogere og dygtigere end
deres forældre!
Der er ikke ét svar, men mange gode
svar forankres i værdifællesskaber, der
altid søger efter nye svar. Hvis du ikke
leder, er du ligegyldig! Friheden til og
muligheden for at finde svarene – det er
også det, vi fejrer.
Det hele kan måske udtrykkes i en enkelt konstatering, der fortæller alt om de
frie skolers – herunder Den frie Lærerskoles
– eksistensberettigelse og opgave:
En god skole er en skole, der er god
for dem, hvis skole det er! ◆

Christen Kold opretter den
første bondehøjskole i Ryslinge.
Denne højskole bliver model for
mange af de efterfølgende højskoler med
oplivning før oplysning. Eleverne skal lære
at elske Gud, sin næste og sit fædreland.
1851

EN GOD SKOLE
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Efterskoleformens

samfundsansvar
AF TROELS BORRING, FORMAND FOR EFTERSKOLEFORENINGEN.

E

fterskolerne styrker elevernes
selvtillid, selvværd og selvagtelse. Det sker gennem skolernes
pædagogiske miljø med intensive relationer og forpligtende samvær i såvel
undervisning som fritid med en stor
flok jævnaldrende og med engagerede
lærere i alle døgnets timer. Efterskolerne giver de unge viden, holdninger og
perspektiv på livet. Og ruster dem til
at indgå i fællesskaber og blive engagerede samfundsborgere. Dette gør vi
gennem efterskolens formålsbestemmelse: Livsoplysning, folkelig oplysning
og demokratisk dannelse.
I efterskoleformen oplever jeg i
stigende grad, at vi bliver udfordret på
nødvendigheden af dannelse. Hvor et
efterskoleophold før i tiden blev set som
et vigtigt år for unge mennesker, der
af forskellige årsager havde brug for et
ekstra skoleår i nye rammer, bliver efterskolen nu i stigende grad omtalt som et
”frihjulsår”.
Intet kunne være mere forkert, og
det er et udtryk for den diskurs, der

dominerer debatten om vores uddannelsespolitik i øjeblikket.
Vi fortæller hinanden – og vores børn
– at vi bør skamme os over vores evner
og resultater. At vi skal frygte for fremtiden, og at der skal drastiske midler
tid, hvis vi ikke skal ædes af de asiatiske
tigernationer.
Vi fokuserer i stigende grad på test
og målinger, for det er vigtigt, at vores
unges åndsevner skal kunne kortlægges,
tælles og kategoriseres.
Vi tror, at øget kontrol med vores
unge er det eneste middel, vi har, hvis
vi i fremtiden skal kunne klare os i den
globale konkurrence.
Det er en meget alvorlig glidebane
for vores samfund.
Ingen kan være i tvivl om, at det er
essentielt at kunne skrive og regne, og
at det er tvingende nødvendigt, at vi
forbereder vores unge til et arbejdsmarked, der stiller høje krav til deres faglige
kompetencer. Hvad vinder vi, hvis vi med
kronisk skelen til Asien bygger vores uddannelsessystem på frygt for at tabe?

Den seminarieuddannede lærer, Christen Kold,
opretter sammen med forældre på Hindsholm
den første egentlige friskole. Den private
børneskole i Dalby er inspireret af de folkelige bevægelser, N. F. S. Grundtvigs tanker om folkeoplysning og
børneskole samt Kolds personlige erfaringer med en
levende undervisning.
1852
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Vi skal i stedet for være modige
og tro på de styrker og kvaliteter, vi
igennem mange år har opbygget i det
danske uddannelsessystem.

Læreren er en nøgleperson på en
efterskole
De unge er dybt afhængig af, at vi voksne er rollemodeller ”for det ordentlige
menneske”, som de kan spejler sig i.
De unge må kunne forvente, at
vi tilrettelægge deres dannelse – og
uddannelsesvej, så de alle kommer i spil
med deres forskellige ”talenter”– uanset højde, drøjde, evner, farve, kultur,
religion og nationalitet.
Hvis vi definerer dannelse ud fra at
kunne omgås andre mennesker, så er
det det vigtigste i hele verden. De
mennesker, der markerer sig som
individer og uden at markere individualismen så kraftigt, at de bortkaster
minimumskravet til fællesskabet med
andre mennesker, kan vi kalde nutidens
mestre.
Hvis vi skal være et dannet menneske

Chr. Kold nedlægger sin
højskole i Ryslinge og
samler sin skolevirksomhed i Dalby. Anders Poulsen Dal
flytter med til Dalby, hvor han tager
hovedparten af timerne i friskolen.
1853

i dag, skal vi hele tiden
være ufærdig, vi skal hele
tiden være på vej, hele tiden
være i udvikling og kunne
begå os i alle mulige forskellige
sammenhænge og ikke kun i én
sammenhæng.
Jeg forventer, at en læreruddannet fra Lærerskolen, som søger
ansættelse på en efterskole, er fuld
bevidst om ovenstående, og om hvad
vores hovedsigte er. En efterskolelærer
har et specifikt stærkt fagligt ståsted,
kan italesætte almendannelse, har et
samfundssyn og kan indgå i teamwork.
Vi har eleven i meget kort tid, og der
er ingen tid at spille – kan man sige.
At være efterskolelærer er som at
løbe et maratonløb; der skal trænes, og
du skal yde det allerbedste i begrænset
tid. Du kommer ud i alle kroge af sjæl
og krop og hele dit følelsesregister
kommer i spil, og det er fantastisk at
komme i mål.
Sådan er det at være efterskolelærer. ◆

Undervisningspligten indføres reelt først med
skoleloven af 2. maj 1855. Den giver alle ret til
hjemmeundervisning og dermed oprettelse af frie
og private skoler. Forældrene skal erklære, at de selv tager
ansvar for undervisningen, og børnene skal møde til overhøring i den offentlige distriktsskole. Skolepligten indtrådte
på ny, hvis overhøringen ikke var tilfredsstillende.
1855

Lærerne på Rødding Højskole
flytter til Askov nord for den nye
Kongeågrænse mellem Danmark
og Tyskland. Under ledelse af Ludvig
Schrøder opbygges den højskole, som indtil
1960’erne blev opfattet som den ledende i
højskoleverdenen.
1865
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Lærerstuderende fra Den
frie Lærerskole i offensiv for
lærerne og læreruddannelsen
i København i 2006.
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Fremtiden
kræver moderne
gøremålsundervisning

Frie Fagskoler vil nytænke
højskoletraditionen
AF JETTE RØNNE, FORMAND FOR FRIE FAGSKOLER

F

rie Fagskoler har i de senere år
arbejdet på at udvikle koncepter,
der bygger på moderne gøremålsundervisning. Det har vi gjort, fordi
dansk uddannelsespolitik de seneste
årtier har været præget af et ensidigt
akademisk fokus på teoretisk-boglig
undervisning, som ikke i tilstrækkelig
grad har anerkendt og understøttet
unges praktiske potentialer. De negative
følger heraf har man bl.a. kunnet måle i
stort frafald på ungdomsuddannelserne
og øget mangel på faglært arbejdskraft.
Frie Fagskoler har gentagne gange
slået et slag for at skabe mere plads til
praksisnær gøremålsundervisning overalt
i uddannelsessystemet. I Frie Fagskoler er
vi ikke i tvivl om, at motivation og større
gennemførelsesprocenter handler om at
udvikle og tilbyde nye praktiske undervisningsforløb som et alternativ til bl.a. den
tavletunge undervisning i folkeskolen.
Her har den uformelle og frie uddannelsessektor en særlig vigtig opgave i at
nytænke sit tilbud i et praktisk perspektiv,
der kan udgøre et nødvendigt alternativ
og supplement til den formelle sektor.
Men svaret er ikke blot mere praktisk
undervisning. Netop derfor er vi i Frie
Fagskoler i gang med at nytænke højskoletraditionen – herunder modernisere
vores lange erfaring med gøremålsundervisning i et nyt praktisk og virkelighedsnært perspektiv.
Frie Fagskoler er midt i et omfattende
udviklingsarbejde med det formål at
tilbyde alment dannende og målrettede
tilbud til forskellige grupper af praktisk

interesserede unge. Unge, som har brug
for en livspraktisk og erhvervsrettet
trædesten fra grundskolen til ungdomsuddannelse og job. To hjørnestene i
denne udvikling er vores praktiske 10.
klasse og EUD-forberedende forløb.
Frie Fagskoler vil være moderne
kostskoler for alle unge, der ønsker den
praktiske vej til uddannelse, arbejde og
liv, og vi er meget bevidste om, at den
praktiske vej er (og bør være) forskellige
afhængig af tilbud og målgruppe.
Udviklingsarbejdet skal bidrage til at
afdække de faglige arbejdsformer og
metoder, der fremadrettet skal kendetegne Frie Fagskolers praksisorienterede
undervisning og således definere gøremålsundervisning anno 2014.
Vi har foreløbigt udpeget en række
fælles områder for alle vores tilbud, som
vi anser for de allervigtigste at udvikle
yderligere:

Ud-af-huset
• Vi tager ud til virksomheder, institutioner, natur og by.
• Vi læser op for de ældre på plejehjemmet for at øve højtlæsning
inden FS10-prøven.
• Vi udforsker byrum for selv at bygge
en idealmodel i skalaforhold.

Produktorientering
• Vi har afgrøder, vi kan måle, veje og
lave mad af.
• Vi laver film om spændende emner.
• Vi designer en smart sko i et computerprogram.

Tværfaglighed
• Vi lærer matematik og dansk på højt
niveau andre steder end i klasseværelset – i køkken, metalværksted,
systue, boldbane og i naturen.

Praksisfællesskabet
• Vi socialiseres i inkluderende praksisfællesskaber og lærer at gøre brug af
hinandens forskellige styrker, når vi
samarbejder om konkrete opgaver i
undervisningen. Den sociale og faglige
udvikling går hånd i hånd, og vores
tilegnelse af faglig viden er ikke kun
begrænset til skemalagte lektioner.

Fysisk-kropslige
undervisningsaktiviteter
• Vi bruger vores hænder, bygger,
svejser, syr og rører i gryder, mens vi
lærer at måle, veje og læse.
• Vi laver læringsrollespil.
• Vi lærer med hele kroppen og bevarer
forbindelsen mellem hånd og ånd.
Det er en daglig udfordring for en
lærer altid at tænke i gøremål, og det
kræver en stor faglig ”værktøjskasse”
og stort overblik over det faglige stof
at virkelighedsgøre undervisningen.
Nøglen hertil er langt hen af vejen
evnen til at kunne indgå i tværgående
teamsamarbejder. Derfor ser vi tværfaglige samarbejdskompetencer som en
væsentlig lærerkompetence på en Fri
Fagskole i fremtiden. ◆

Grundtvigs tanker om en statshøjskole i Sorø drøftes på et højskolemøde i Tivoli. Tanken kunne fortsat
ikke realiseres, men resulterede i bred opbakning til en udvidet højskole med videregående
undervisning på Askov Højskole. Den udvidede
højskole blev i realiteten center for uddannelse
af mange fri- og efterskolelærere.
1878

Lærerinder får adgang til
lærerembeder i folkeskolen,
men med reduceret løn i
forhold til de mandlige lærere.
1867
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Kommunale
og private
realskoler kan
gennemføre undervisning
frem mod en almen forberedelseseksamen med
betegnelsen præliminæreksamen.
1881
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Højskolepædagogisk praksis
AF HELGA KOLDBY CHRISTENSEN, FORMAND FOR FOLKEHØJSKOLERNES FORENING I DANMARK

N

år vi i år – og med god grund –
markerer 200-året for undervisningspligtens indførsel i Danmark, kunne man lidt frækt foreslå, at vi
udvider skolefesten og tillige fejrer, at det
er 170 år siden, at undervisningslysten
så dagens lys. Helt præcist i 1844, da
Grundtvigs visioner om en dansk folkehøjskole førte til oprettelsen af Rødding
Højskole. Det var Grundtvigs tanke, at
skal man holde skole, er det ikke pligten,
men lysten, der skal være i højsædet.
Spørgsmålet er, om højskolerne med
deres bragesnak om en folkelig og
demokratisk dannende livsoplysning i
en fri og levende vekselvirkning uden
tvang og eksamen stadig er relevante i
en tid, hvor de, der fører ordet, taler om
fremdrift, evidens og konkurrenceevne
i en global vidensøkonomi? Og – kunne man efterfølgende spørge – er det
danske uddannelsessystem anno 2014
i stand til at uddanne lærere, der inden
for rammerne af en undervisningspligt
kan fremkalde elevernes lyst til at lære?

Højskolens sprog og højskolens
pædagogik
Højskolebladet har bedt højskolelærere
og forstandere om at beskrive højskolen med fem ord. De 10 mest anvendte
ord blev fællesskab, personlig udvikling,
dannelse, faglighed, venskaber, fordybelse, livsglæde, livsoplysning og samvær.
Det er flotte ord, som er svære at være
uenige i, men hvad, de i praksis dækker
over, er straks sværere at svare på.

170 års
undervisningslyst
– det kræver sin lærer

Derfor indledte højskolerne og
Folkehøjskolernes Forening i Danmark i 2013 et udviklingsprojekt, der
har til formål at undersøge, udvikle
og udbrede højskolepædagogikken.
Projektet har deltagelse af næsten 2/3
af højskolerne, og på baggrund af en
række pædagogiske dage, ideseminarer
og en elevundersøgelse er der indsamlet
et omfattende materiale, der synes at
tegne billedet af en særlig højskolepædagogisk praksis. Ikke sådan forstået,
at skolerne er ens, eller at der findes én
sand metode, men i den forstand at der
på tværs af skolerne anes en særegen
måde at skabe rammerne for et møde,
hvor den enkelte ved at blive udsat for
noget andet (faglighed) og nogle andre
(fællesskab) end sig selv, får mulighed for
at blive klogere – på tilværelsen og på
sig selv. Denne dannelsesproces foregår
selvfølgelig mange andre steder end på
højskolerne, men det lader til, at syntesen af en eksamens- og pensumfri undervisning og et værdibåret samvær rummer
en pædagogisk praksis, der er værd at
undersøge nærmere – forhåbentlig også
for andre end højskolerne selv.
At holde højskole – og skole i det
hele taget – er ikke nogen overkommelig opgave og må aldrig blive det. Nogenlunde sådan formulerede Løgstrup
det i sit foredrag “Skolens formål” fra
1981. Skolen er stedet for den aldeles
uoverkommelige opgave, det er at
sætte scenen for, at vi sammen finder
ud af tingene. Det kræver sin pæda-

Anders Poulsen Dal tager den første
egentlige efterskole i brug. Allerede fra
1879 har han i tilknytningen til højskolen
i Galtrup på Mors drevet fortsæt-telsesskole for
den konfirmerede ungdom. Det var almindeligt
for både offentlige og private lærere at tilbyde
fortsættelsesundervisning, men Poulsen Dal fik
allerede i samtiden æren for at have oprettet den
første efterskole.
1882

gogik. Og det kræver højskoler, der tør
være sig selv og gå sin egne veje uden
at blive virkelighedsfjerne og sig selv
nok. At holde fast i det sprog, som er
højskolens uden at fremstå uforståelige
overfor andre; det er udfordringen, hvis
højskolerne også i fremtiden skal gøre
sig gældende og gøre en forskel.
Fra lærer til faktura?
Når man ser på de politiske reformer,
der i disse år omkalfatrer hele skole- og
uddannelsesområdet, er det slående, at
de er fremlagt med henvisning til pædagogisk forskning og læringsteori, der
ved hjælp af evidensbaserede metoder
gør pædagoger og undervisere til læringsagenter for finanspolitisk fastsatte
læringsmål. Realiseringen af disse mål
skal sikre forsat forøgelse af nationens
kognitive kapital, så vi kan tage føringen
i klodens videnskapløb. Vi skal jo være
verdens bedste!
Hvis vi ønsker, at den danske skole
skal bidrage til andet og mere end
uddannelsesræset, er det nødvendigt,
at der uddannes lærere og undervisere med indsigt i den danske skole- og
oplysningstradition. Lærere med frihed
og mod til at sætte sig selv i spil; der
tør insistere på lyst og engagement som
forudsætning for at lære eleverne det,
de har brug for. Så de både kan begå
sig på arbejdsmarkedet, men så sandelig
også for at kunne indgå i og bidrage til
de fællesskaber, de er en del af – lokalt,
nationalt og globalt. Det kræver sin
lærer. Og gerne en fri én af slagsen. ◆

Der vedtages ”Lov om
statstilskud til Højskoler og
Landbrugsskoler” til afløsning for tidligere finanslovsbevillinger,
hvor fordelingen havde vist sig sårbar
for politiske stridigheder i de første
provisorieår.
1892
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Fortsættelsesskoler/efterskoler drevet i
privat regi fik en mindre
bevilling på Finansloven.
1894
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Meningsfulde
læringsrum

inde og ude

AF LARS HANSEN, SEMINARIELÆRER I HÅNDVÆRK OG MATEMATIK, DEN FRIE LÆRERSKOLE

M

atematikholdet på 2. årgang
på Den frie Lærerskole har
undervisning i udematematik.
Læringsmiljøet er den lokale Brugs, som
de alle kender fra de daglige indkøbsture. Brugsuddeleren taler med en gruppe
studerende, der ønsker at vide, om der
en sammenhæng mellem opstillingen af
varerne og butikkens omsætning. En anden gruppe finder varen med den procentvis mindste rabat blandt alle varer
med rabat. Andre på holdet konstruerer
matematikopgaver til mellemtrinnet.
Opgaverne skal give mellemtrinselever
mulighed for at lave matematiske undersøgelser ved at bruge deres viden og
færdigheder inden for statistik.
Efter arbejdet i Brugsen samles vi
alle i matematiklokalet og diskuterer
udbyttet af undervisningen i Brugsen.
Vi kommer frem til, at det er vigtigt
at organisere brugsundervisningen, så
personalet er til rådighed for elevernes
spørgsmål. Det er også vigtigt, at der er
sammenhæng mellem undervisningen
på klassen og undervisningen i Brugsen.
Vi taler om, at eleverne skal være vant til
at matematik foregår på andre lokaliteter, så de ikke forestiller sig, det er fritid,
og at de er på indkøb. De studerende

Sorø Husholdningsskole oprettes som
den første i landet.
Skolen blev idémæssigt støttet af Jutta Boysen-Møller,
formand for Dansk Kvindesamfund.
1895

Udeskole i
læreruddannelsen
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bliver mindet om forskningsresultater,
der viser, at læringens kontekst har betydning for, hvordan man kan anvende
det, som man har lært. Undervisningen
fortsætter med et gruppearbejde, hvor
de studerende bliver bedt om at beskrive, hvordan man kan opnå en større
forståelse for matematiske begreber
gennem undervisning i Brugsen.

Udeskole i alle fag
Det er ikke kun i matematik, der skabes
sammenhæng mellem verden inden for
og uden for klasselokalet. I alle fag kan
der skabes en sammenhæng mellem det
faglige skolestof og verdenen uden for
skolen:
I billedkunst kigger linjefagsholdet
på streetart og laver installationer i
byrummet.
Historieholdet tager på museum
i Svendborg, kigger på byens gamle
bygninger og skaber fortællinger ved
voldanlægget.
I linjefaget religion tager de studerende på kulturelle studieture hvor de
arbejder antropologisk; fx laver de ofte
kvartersanalyser, hvor de undersøger,
hvordan religion påvirker byrummet.
Specialegrupper undersøger nye

Det besluttes årligt at optage
en bevilling på finansloven,
der efter ansøgning kan
tildeles friskoler som statstilskud, hvis
undervisningen anerkendes som svarende til den lokale folkeskoles. Skolen
skal endvidere modtage kommunalt
driftstilskud.
1899

begrundelser for læring i uderummet og
udvikler spændende udendørs aktiviteter.
Et linjefagshold overtager en friskole
et par dage og underviser i dansk og
matematik gennem udendørs rollespil.
Mangfoldigheden er stor, og den bunder ofte i en stor nysgerrighed efter at
afprøve, om udeskole virkelig har nogle
svar på udfordringer i tiden. Kan udeskole skabe fornyet interesse for læsning
af historiske romaner eller skabe gode
e-bøger, fordi eleverne skriver om egne
oplevelser? Eller kan udeskole-autentiske miljøer give en større forståelse og
interesse for verden uden for skolen?

Hvad er udeskole egentligt?
Udeskole bygger på vekselvirkningen
mellem undervisning på lokaliteter uden
for skolen og den tilknyttede indendørs
bearbejdning. Vi er i udeskole, når det
giver mening og i indeskole, når det er
nødvendigt. Papir, bøger, læsehygge i
sofahjørnet og fremvisninger og arbejde
på en skærm sker bedst inde. Undersøgelser af trafik, inspiration af fra udstillinger, arbejde med stranden og engens
natur og det gysende mørke i skoven
bør opleves ude. Der skal være mening

”Almueskolen” bliver
til ”Folkeskolen” ved ny
skolelov, der fastsætter
timefordelingsplan og normtimetal.
Fagkredsen blev for byskolers vedkommende udvidet med bl.a. sløjd
og fysik samt matematik og moderne
sprog. Fattige børn kan få udleveret
gratis bøger.
1899
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med læringsmiljøet og arbejdsformerne
skal tilpasses, så elevernes udbytte bliver
så stort som muligt.
Udeskole har størst værdi, når lærerens klasseledelse bliver tydelig. Der
skal sættes rammer og tillæres sociale
arbejdsformer, som er tilpasset de nye
læringsrum. Læreren skal huske at skabe
meningsfuld sammenhæng mellem
indeskole og udeskole. Eleverne skal forberedes til at kunne forstå og indhente
informationer fra andre læringsrum end
skolen. Oplevelser og faglige iagttagelser
skal efterfølgende bearbejdes. Det har
vist sig at have stor betydning for en velfungerende udeskole, at eleverne regelmæssigt undervises uden for klasseværelset. Går læreren kun ud med sin klasse
en gang imellem, opnår eleverne ikke at
få det nødvendige kendskab til de nye
rutiner og arbejdsmåder i uderummet.
Egentlig er det pudsigt at tænke sig,
at nogen kan forestille sig, at læring om
og til virkeligheden kan foregå afsondret
i et klasselokale. Der er heldigvis sket
rigtigt meget med skolens undervisning,

siden vi havde skolebygninger, hvor
vinduerne sad så højt, at eleverne ikke
kunne kigge ud. I dag foregår der en
alsidig og motiverende undervisning indendørs på skolen. Udeskole har fundet
sin nuværende form som en yderligere
variation til den traditionelle skoletænkning. I samtalen om den gode udeskole
tales der således om klasseledelse, CL,
inklusion og faglige trinmål.

Hvorfor udeskole?
Forskning i udeskole har vist, at elever i
udeskole har mere dialog og anvender
flere faglige begreber. De er mere fysisk
aktive, hvilket ifølge det svenske Bunkeflo-projekt giver bedre forudsætninger
for læring. Eleverne oplever også færre
indbyrdes konflikter og får andre muligheder for at arbejde med deres sociale
kompetencer. Det fysiske undervisningsmiljø lider ikke under inde-skolens larm
og indelukkede luft, men kræver i stedet
varmt tøj, solbeskyttelse eller regntøj
for, at alle føler sig tilpasse. Der er ikke

Det Sthyrske Cirkulære
udkom i forlængelse af skoleloven af 1899 og må betragtes som den første centrale læseplan
for folkeskolen. Målet var at skabe en
større ensartethed mellem skolerne i en
fastsættelse af anvisninger og rammer
for undervisningen. Der blev udarbejdet
såkaldte anskuelsestavler.
1900
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entydige forskningsresultater, som viser
et større fagligt udbytte, men erfarne
udeskolelærere taler om oplevelser og
situationer, der huskes af eleverne.

Hvorfor udeskoleundervisning på
Lærerskolen?
Der er som ovenfor beskrevet mange
gode begrundelser for at beskæftige
sig med udeskole i læreruddannelsen.
Det kan også begrundes i, at antallet
af skoler, som har udeskole, er vokset
støt gennem de sidste ti år. Undervisningsministeren fremhæver desuden
udeskole som et af elementerne i den
nye folkeskolereform. De frie skoler har
i vid udstrækning taget udeskole til sig.
På nogle friskoler tænker man måske,
at ”sådan har vi altid undervist”. Andre
friskoler ser udeskole som noget nyt,
som de har lyst til at gøre til en del af
skolens dagligdag. Det er ofte ildsjæle
blandt lærerne, der er initiativtagere til
udeskole på den enkelte skole. Mange
af dem nyder selv at være ude og begejstres af mulighederne i omgivelserne

Af 180 rigsdagsmedlemmer har
55 gennemført
et højskoleophold. Næsten
1/3 af lovgiverne havde
altså et højskoleophold som
baggrund.
1902

Med lov af 2.maj
1902 gives tilskud
til Private Realskoler.
Loven udvides året efter til
at omfatte den nyoprettede
mellemskole.
1902

og bringer engagementet ind i deres
undervisning.

Fremtiden
Fremtiden for udeskole kan gå flere
veje. Måske får udeskole en mere
fasttømret form med bestemte typer
undervisning, som vil afspejle nogle af
de tendenser, der er i indeundervisningen? Måske bliver udeskole i endnu
højere grad indskolingens tværfaglige
læringsrum?
Udeskole har dog et langt større
potentiale. I nutidens skole har vi gode
muligheder for at inddrage den omgivende verden. Via elektroniske medier,
bøger og lærerens fortællinger bringes
den omgivende verden ind i skolen.
Eleverne kan selv indsamle oplysninger,
når de har udeskoleundervisning, og de
kan allerede der afprøve og anvende
den etablerede viden. I de autentiske
læringsmiljøer kan de være entreprenante og sætte deres viden i spil i forhold til
personer og fysiske omgivelser. Udeskole kan være længere undervisningsfor-

Forstander Laurs Rasmussen,
Ringe Fri- og Efterskole, opretter
en Uddan-nelsesskole for lærere
og lærerinder. Med støtte fra staten gennemføres fri læreruddannelse for friskoler
og efterskoler indtil 1915. Statsstøtten
overgår i 1917 til Elbæk Lærerskole, nedlagt 1969.
1902

løb, der foregår i samarbejde med lokale
virksomheder og organisationer.
Et eksempel kan være en lokal jagtforening, som beder en efterskoleklasse
hjælpe med at kommunikere foreningens
værdier til unge. Efterskoleeleverne arbejder med interviews af jægerne, med brug
sociale medier og slutter måske forløbet af
med et event ude på jagtområdet.
Et andet eksempel kan være en lokal
virksomhed, som ønsker at en klasse på
mellemtrinnet afprøver et nyt design.
Eleverne fotograferer produktfremstillingen, snakker med designeren og tester
brugen af produktet. Forløbet afsluttes
på virksomheden, hvor eleverne præsenterer deres erfaringer og får respons
på deres arbejde.
Med denne brede forståelse af udeskole, hvor der i fagene skabes sammenhæng mellem det faglige i indeskole og
det faglige i udeskole, kan det være godt
at huske på forudsætningerne for, at det
lykkes: Eleverne skal opleve en rutine og
regelmæssighed, som gør undervisning
uden for skolen til en selvfølgelighed.

Eleverne skal beherske de redskaber, der
skal til for at flytte oplevelser og viden
mellem forskellige læringsmiljøer, og
de skal opleve, at læreren befinder sig
godt med at undervisning foregår andre
steder end i klasseværelset.
Den frie Lærerskole kan forhåbentlig
bidrage med færdiguddannede lærere,
som vil slutte sig til gruppen af engagerede og fagligt dygtige udeskolelærere.

Litteratur til udeskole
• www.udeskole.dk Her er samlet det
meste viden om udeskole. Her kan
du finde de nyeste forskningsresultater, artikler om velfungerende udeskolepraksis, erfaringer fra de andre
nordiske lande, anmeldelser af bøger
om udeskole og inspiration til selv at
starte udeskole.
• www.skoeveniskolen.dk Masser af
konkrete forslag til undervisningsforløb i naturen.
• UdeskoleNet. Forening for folk
med interesse i udeskole. Se mere
på udeskole.dk. ◆

Med en reform af gymnasieskolen blev mellemskolen
(6. – 9. årgang) indført som
kommunalt supplement til folkeskolen,
med optagelse i gymnasiet som formål.
Efter den 4-årige mellemskole kunne
også afsluttes med realeksamen via
1-årigt forløb i den såkaldte realklasse.
1903

UDESKOLE I LÆRERUDDANNELSEN

Staten beslutter at
give statstilskud til
den frivillige Understøttelseskasse, som Dansk
Friskoleforening i 1888 havde
oprettet for at kunne yde en
mindre pension til syge og
gamle lærere samt deres enker.
1905
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Præsentation af idrætsfaget
på Den frie Lærerskole

God idrætslærer i en

mangfoldig virkelighed
i de frie skoler
AF JAKOB BIRK, IDRÆTSLÆRER, DEN FRIE LÆRERSKOLE

FORMÅLET med linjefaget idræt er at uddanne gode idrætslærere til de frie skoler.
Ved gode idrætslærere forstår vi fagligt dygtige formidlere af idrætsundervisning og
idrætsglæde. Lærere der har en personlig idrætsidentitet, og som kan tilrettelægge
forløb og aktiviteter med mål og mening. Ikke bare aktivere elever på en sjov måde.
For os er det afgørende at uddanne idrætslærere, der kan bruge idræt og bevægelse
professionelt, og som kan deltage kvalificeret og kritisk i debatter om idrættens formål
og berettigelse i skolen. Uddannelsen til idrætslærer har et omfang af 320 timer.

Hvad er god idrætslæreruddannelse?
Det er et stort spørgsmål og ligger naturligvis langt udenfor rammerne af et
par siders præsentation af idrætsfaget
på Den frie Lærerskole. Alligevel er det
startspørgsmålet, og det er tanker og
diskussioner om det spørgsmål, der tegner idrætsfaget på Den frie Lærerskole.
Nogle af disse tanker og diskussioner får
lov at pr drætsfaget i denne udgave af
refleksioner.

Friskolernes finanslovsbevilling
hæves betydeligt. Tilskud kan nu
opnås, hvis skolens undervisning
anerkendes af skolekommissionens tilsyn,
og skolen fører forsømmelsesprotokol.
1908

Idrætslærer på de frie skoler
God idrætslæreruddannelse er en
uddannelse, hvor det man lærer på Den
frie Lærerskole gør, at man bliver en god
idrætslærer i virkeligheden. Det, man
lærer, skal være brugbart i et kommende
idrætslærerjob. Det virker som banale
konstateringer, men pointen er, at de
krav, der stilles til en god idrætslærer på
de frie skoler, er meget forskellige. Der
er forskel på at være idrætslærer på en

friskole, på en efterskole eller på højskole.
Der er også afgørende forskel på at
undervise almen idræt på en efterskole
sammenlignet med at undervise f.eks.
håndboldlinjen på en idræts-efterskole
eller -højskole.
For at lave god idrætslæreruddannelse forsøger vi at forstå denne forskellighed. I undervisningen bruger vi bl.a.
følgende figur som udgangspunkt for
en nuanceret diskussion af de forskellige

Beklædningsfagskolen, nu Odense Fagskole, blev oprettet.
Den er måske Danmarks første egentlige håndarbejdsskole,
idet faget havde været almindeligt på højskoler i en årrække.
Denne skole var tænkt som et sted, hvor sypiger kunne få en egentlig
uddannelse inden for skrædderi, lærergerning, hjemmets syning m.m.
kombineret med højskoleånd.
1910
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Figur 1: Justeret fra Rønholt, Peitersen: Idrætsundervisning – en grundbog i idrætsdidaktik, kap. 4.

Skole

Frie skoler

Forening

Obligatorisk deltagelse

Frie grundskoler, almene
efterskoler og højskoler

Frivillig deltagelse

Heterogene grupper (køn,
niveau, interesse)

Homogene grupper (køn, alder,
niveau, interesse)

Indholdet er forskelligt, evt. ubekendt

Almen idræt

Indholdet er det samme og bekendt

Læreren er underviser og pædagog

?

Træneren er træner og mesterlærer

Almene udviklingsorienterede mål

Idræts-efterskoler og højskoler

Specifikke produkt- og
udviklingsorienterede mål.

Kropslig og almen udvikling
Forberedelse til livet

Specialidræt

Optimering af præstation
Forberedelse til konkurrence

præmisser hvorunder forskellige skoler
driver idrætsundervisning.
Figur 1 er taget fra bogen Idrætsundervisning, og vi har tilladt os at tilføje
en smule. Oprindeligt har figuren kun
de to yderste kolonner og illustrerer
forskelle mellem skoleidrættens og fritidsidrættens kontekster. Vi har kilet en
kolonne ind, som giver plads til diskussioner om, hvad der er på spil for idrætsundervisningen på de frie skoler. På en
friskole har idrætten i mange tilfælde de
samme præmisser som i en almindelig
folkeskole. Det er obligatorisk at deltage
og hvad køn, kunnen og interesse angår, er det ofte en meget blandet flok,
man underviser. Det samme kunne gælde, det man på nogle efterskoler kalder,
fællesidræt. Derimod ser det anderledes
ud på en idrætsefterskole eller højskole,
hvor idrætten mange steder er specialiseret, og hvor skolerne profilerer sig på
bestemte idrætsdiscipliner og har delt

Forstander Jens Nylev oplyser, at der da
eksisterede 27 skoler, der fortjener betegnelsen (private) efterskoler. De fleste blev
drevet i kombination med en friskole. Der hersker dog
navneforvirring i mange år, da kommuner også drev
fortsættelseskoler, ligesom både offentlige og private
anvendte begrebet ungdomsskoler.
1911
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Grundtvigs tanker om en statshøjskole i Sorø drøftes på et højskolemøde i Odense. Højskoleforeningen modsatte sig tanken, men bestyrelsen får
vedtaget en resolution om en 3-årig udvidet
højskole i Askov. Den gennemføres med ændring af Højskoleloven (tilskudslov) i 1913.
1912

idrætsundervisningen op i valghold eller
idrætslinjer. Man kunne argumentere
for at idrætsundervisningen på disse
skoler har præmisser, der nærmer sig
foreningsidrætten – og på visse skoler
endda eliteidrætten (som måske skal
have sin helt egen kolonne?).
Sat på spidsen kræver det første
en dygtig idrætslærer, det andet en
dygtig træner. Og firkantet sagt, bør
det primære mål med idræt i skolen
være dannelse og det at præstere i
en bestemt idræt være sekundært.
I sidstnævnte vil træneren ofte have
målet om at præstere som det styrende
mål. Det forholder vi os til og forsøger
at tilrettelægge idrætsfaget på Den frie
Lærerskole derefter.

Idrætsfaget på Den frie Lærerskole
Ovenstående erkendelse kræver, at
der skabes optimal uddannelse for den
almene idrætslærer samtidig med at

vi laver 8-10 træneruddannelser – alt
afhængig af hvilke idrætslærerjobs de
studerende drømmer om. Det medfører
to væsentlige forhold:
1. At vi i undervisningen forsøger at
finde ind til de kerneområder, der er
gældende for enhver idrætsformidling. Det vender jeg tilbage til.
2. At de studerende ved, at det er vigtigt for dem at ”studere idræt” uden
for undervisningen, og at de samtidig
har gode muligheder for det. Det er
en stor udfordring, og der er helt klart
plads til forbedringer på begge punkter – men jeg synes det går ret godt!
At ”studere idræt” i fritiden, har
målrettede Lærerskole-studerende nok
altid gjort, og det gør de stadig. De
tager initiativer og engagerer sig i lokale
idrætstilbud. Dels fordi de vil øge deres
kompetencer, men nok mest fordi de
ikke kan lade være at involvere sig i det,

Grundloven revideres.
Ændringen er forberedt
under statsminister Klaus
Berntsen, tidligere fri- og højskolelærer. Undervisningsfriheden indskrives i grundloven med den stadig
gældende formulering, at undervisningen skal stå mål med, hvad der
almindeligt kræves i folkeskolen.
1915

de brænder for. Så det er ikke noget
nyt. Men det er måske nyt, at det i
faget bliver italesat, at det er vigtigt at
bruge fritidsidrætten til at profilere sig
idrætsspecifikt. I idrætsfagudvalget er
det nu en nedskrevet arbejdsopgave ”
at opfordre til – og støtte op omkring
idrætsinitiativer på skolen uden for den
skemalagte undervisning”. Det betyder
ikke, at idrætsfagudvalget nødvendigvis
laver trænerkurser, idrætsfaguger og
fodboldturneringer. Det betyder bare, at
de rigtige folk bliver prikket på skulderen, hvis det nu ikke sker af sig selv, som
det faktisk ofte gør. I år har der f.eks.
været muligt at træne springgymnastik
på højskolen onsdag aften – arrangeret i
Ollerup Gymnastikforening, men organiseret og instrueret af Lærerskole-studerende. Der har været skiturslærerkursus
i uge 2, og i fagugen blev der udbudt
DGI mountainbike basisinstruktørkursus
samt kursus i Leg og bevægelse i sam-

Friskolerne på landet
får en egentlig
tilskudslov. Tilskuddet
hæves, idet skolerne nu fik, hvad
der svarede til statens lønudgifter til folkeskolen.
1919

Understøttelseskassen
indgår i den nyoprettede Efterlønskasse for
friskolen og efterskolen. Statstilskud hæves flere gange, indtil
kassens lærere fra 1969 opnår ret
til tjenestemandspension.
1922
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Figur 2. Kerneområder i idrætsundervisning på Den frie Lærerskole

Bevægelses- og kropsfaglighed
• Anvendt anatomi og
biomekanik
• Anvendt træningsfysiologi
• Opvarmningsteori, idrætsskader,
skadesforebyggelse og
genoptræning.

(Idræts)lærerfaglighed
• Idrætsdidaktik og pædagogik
• At kunne sætte mål og udvælge indhold
• Organisering og differentiering af
undervisning
• At kunne styre energien i undervisningen
• Gøre det meningsfuldt for alle at deltage
• At kunne formidle idrætsglæde

Det gejstlige
tilsyn med
folkeskolen
ophæves. Mulighed for
dannelse af forældreråd.
1933

P25 (Pensionskassen af 1925 for
de private eksamensskoler) blev
oprettet ved en fusion af 3 ældre
pensionskasser. Kassen er parallel med Efterlønskassen.
1925
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Idræts(grens)faglighed
• Regler og træningsmetoder
• Kendskab til idrætskultur og
idrætshistorie
• Egenfærdigheder
• Identitet ( fysisk form, indstilling,
tøj og udstyr)

Friskolerne får lov til selv at vælge en tilsynsførende, der skal godkendes i Undervisningsministeriet.
Der skal undervises i folkeskolens obligatoriske fag,
men tilsynet skal kun påse, at elevernes standpunkt i dansk,
regning og skrivning står mål med folkeskolens. Tilsynet
med skolernes religions-undervisning skulle dog føres af en
forældrevalgt præst indtil 1953.
1934

arbejde med Gerlev Idrætshøjskole. Det
er også stadig muligt at tage svømmelæreruddannelsen. I fremtiden kan mulighederne gøres endnu bedre, hvis det
er muligt at lokke eksterne trænerkurser
eller idrætsforeninger ind på skolen.

Kerneområder for
idrætsundervisning
I idrætsundervisningen prøver vi som
sagt at finde kerneområder, som er
universelle for al slags idrætsformid-

ling. Vi stræber efter den undervisning,
som giver brugbar læring uanset, om
man ser sig selv som kommende almen
idrætslærer eller specialidrætslærer. For
nylig i forbindelse med en fælles brainstorm på ”Den gode idrætslærer” har 4.
årgangs idrætshold sat nogle gode ord
og kategorier på disse kerneområder.
Det er forsøgt skitseret i figur 2.
Første kolonne repræsenterer en
forståelse af, hvordan kroppen fungerer især i forbindelse med bevægelse.

Ny folkeskolelov. Fortsat ekstra faglige krav til
byskoler. Landskoler skal indføre sløjd og kvindelig
husgerning. Parallelt med eksamensmellemskolen
oprettes en eksamensfri mellemskole (”fri mellem”). Mellemskole og realskole lægges ind i den almindelige folkeskole. Der
lægges op til centralskoler på landet, men p.g.a. 2. Verdenskrig fik lovændringerne især betydning i byerne.
1937

Hvordan får vi f.eks. kroppen til at lave
et kraftspring, og hvad skal der til for
at løbe hurtigere på en 3-kilometer? I
mangel af bedre kalder vi det ”Bevægelses- og kropsfaglighed” og vurderer,
at det er vigtigt for enhver formidler af
idræt. Opvarmningsforløb på 1. årgang
og selvtræningsforløb på 4. årgang er
eksempler på forløb, der omhandler den
faglighed. (billede af selvtræningsforløb)
Den midterste kolonne repræsenterer
en forståelse for at undervise i idræt.
Uanset hvilket forløb vi arbejder med
i undervisningen, vil der være en eller
flere aspekter fra denne kategori. Vi
evaluerer bl.a. hinanden, når vi formidler
idræt, og vi vil ofte spørge ”hvorfor”
til hvert forløb. F.eks.: ”Hvorfor skal der
spilles rundbold i skolen?” Er det for at
få sved på panden og evt. en sundhedseffekt? Er det kropslig læring f.eks. at
gribe en bold? Og kan det samme læres
bedre ved at gøre noget andet eller ved
at spille rundbold på en anden måde?
(Billede tons og tummel)
Den sidste kolonne repræsenterer
regler, træningsmetoder og færdigheder, der er knyttet til bestemte idrætsgrene. Den kategori prioriterer vi lavest
i selve undervisningen, men derfor
opfordres der som nævnt tidligere til at
profilere sig idrætsspecifikt i fritiden. For
at synliggøre og italesætte det yderligere har der på 1. årgangs idrætshold
været afsat enkelte lektioner i undervisningen til fysiske test og egenfærdighedsdiplomer. (Billede af 1. årgang til
Andersentest)
På den måde håber vi at lave god
idrætslæreruddannelse til de frie skoler,
hvor det er muligt både at få gode
trænerkompetencer og blive den gode
idrætslærer. Og måske vigtigst: at få
indsigt til at vide hvornår man skal være
træner frem for lærer og omvendt. ◆

Højskoler, efterskoler, husholdnings- og
håndarbejdsskoler, landbrugsskoler m.v. får
fuldstændig lovgivning: Lov om Folkehøjskoler og andre tilsvarende Skoler for den voksne
ungdom. Den grundtvigske undervisningsminister
(RV), Jørgen Jørgensen, involverer sig som initiativtager aktivt i lovens fremkomst.
1942
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At få fortalt

historien……
AF CHRISTIAN DYRST, MUSIKLÆRER, DEN FRIE LÆRERSKOLE

D

et er næsten som at få et barn.
Ikke helt så virkelighedsomstyrtende og ikke helt så følelsesrevolutionerende og verdenscentrumforskydende – men det ligner. Følelserne er
i samme genre. Der er naturligvis masser
af forskelle. F.eks. bemærkede en af
mine sopraner forleden, at ”selv om
tanken er besnærende, så tager det jo
ikke tre år at producere et barn”. Og en
CD får sjældent kolik, og den skal ikke
ammes om natten osv.
Til gengæld er den god nok; masser
af arbejde som man elsker at gøre,
søvnløse nætter, bekymringer, afsløring
af egne undladelsessynder – og så den
dér underlige følelse af, at man ikke et
sekund fortryder, at man var med til at
sætte det hele i vandet. Og forløsningen
er næsten vidunderlig.

Sådan gjorde vi!
Her til maj er det tre år siden, at Alice
Granum, formanden og kassereren fra
Det fynske Kammerkor og jeg mødtes
over en kop kaffe og en ”Odensetærte”

Mer end nogensinde

Den første friskolelov
vedtages. Den samler
først og fremmest
hidtidige bestemmelser og indfører forbedrede tilskudsregler
med tilskud til de fleste driftsudgifter målt efter folkeskolens
tilsvarende udgifter.
1946

En ny CD med kormusik af Christian Dyrst og fire Carl Nielsen sange i nye
arrangementer. Medvirkende på pladen er: Det fynske Kammerkor ved
Alice Granum og på udvalgte numre Henrik Goldschmidt, obo.

hjemme på vores terrasse og slog de
første streger i sandet.
Siden da er der – blandt meget andet – sket følgende:
• Der er skrevet en masse ansøgninger
om støtte, som er sendt rundt i landet, lavet en prøveoptagelse af et par
af numrene, researchet på pladeselskaber og snakket og forhandlet.
• Der er blevet udvalgt, redigeret,
ændret og rettet noder (Alice og
jeg havde vel en 10-15 møder i den
anledning).
• Der er ledt efter – og fundet – et
egnet lokale, lydmand, m.m.
• Dirigenten har analyseret og indstuderet alle numrene og øvet i koret.
• Vi har indspillet to hele weekends
plus en aften til en enkelt omtagning.
• Der er blevet klippet og redigeret,
finpudset på lyddesignet, masterert
og lagt koder ind.
• SÅ skulle det minsandten skiftes
pladeselskab midt i det hele… (!!)
• Der er designet cover og booklet, og

der skulle udvælges billede til coverforsiden, skrives tekster til bookletten og
læses korrektur, fremstilles en hjemmeside, så resten af verden kan få adgang
til noderne, trykkes plakater og flyers,
sendes 100-vis af mails ud.
• Der er blevet arrangeret og afholdt
releaseparty på Carl Nielsen Museet
– og sikkert en hel masse mere.
Og nu skal der sælges nogle plader, for
der er en del penge, der gerne skulle
hjem på hylden igen…

Hvorfor gør man sådan noget?
Som en af mine venner sagde: “Komposition er vist noget, man kun giver sig af
med, hvis man ikke kan lade være”. Deri
har han formodentlig ganske ret. Det,
der driver, er en trang til at udtrykke sig,
fortolke og fortælle, sammenholdt med
en utøjlelig kærlighed til musikken og
de veje, den kan føre en ad. Når man
så opdager, at man selv kan påvirke
pejlinger og retninger, bliver det helt
fantastisk, og man føler glæden ved det
skabende.

Den frie Lærerskole oprettes ved
over tagelse af den
tidligere Ollerup Folkehøjskole.
Bag skolen står en kreds af
personer med rod i højskoler,
efterskoler og friskoler samt
disses foreninger.
1949

1949

Den første lilleskole
oprettes, ”Den Lille
Skole” i Lyngby.

Forsidebilledet til CDèn er udført af Anette Bøtter Jensen, Galleristorm@gmail.com
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At fortælle en historie
Jeg skrev følgende som forord til
pladen:
Jeg husker det fra dansktimerne i
gymnasiet. Preben hed han, vores
dansklærer. Det var så tydeligt, at han
elskede de digte af Jæger, Bønnelycke,
Nis Petersen, og hvad de nu hed alle
sammen. Og så kom vi jo osse til det
– at elske dem. Eller jeg gjorde i hvert
fald. Ikke sådan, at jeg så straks kastede
mig over alle tilgængelige danske digtsamlinger. Slet ikke. Jeg skulle jo køre
på knallert, kysse piger, drikke øl og alt
det dér, men han – Preben – fik plantet
en bevidsthed hos mig om, at her var
der noget, som var værdifuldt, og som
jeg og resten af verden kunne få rigtig
meget glæde af.
Jeg mødte det også – måske mere
intenst – da jeg som ung tenor i Odense
Universitets Lillekor første gang sang
”Verden er våd og lys” af Morten Nielsen og Sven Westergaard. Jeg havde en
fornemmelse af, at her var jeg kommet
meget tæt på den store kunst. En fantastisk oplevelse. Jeg var helt ør, og mit
nittenårige drengehjerte svulmede til
uanet størrelse.
Jeg har altid skrevet musik. Lige
siden jeg som 10-12-årig skrev en lille
guitarsang, da barberens Ulla hellere
ville være kærester med en af mine
kammerater. Senere skrev jeg viser og
her i mit voksenliv et hav af melodier til
folkelige sange. Korsangen har været
en del af mit liv siden barndommen.
Skolekor, gymnasiekor, universitetskor
og senere de kor, jeg selv ledede. Jeg
elsker klangen, og jeg elskede harmoniserings- og arrangementundervisningen
på konservatoriet. Det er først her de
seneste 10-15 år, at det hele er gået
op i en højere enhed. Jeg begyndte at
læse digte, og jeg syntes, jeg kunne

fornemme den klang, stemning, lyd og
harmonik, der skulle til for – i musik – at
fortælle historien i digtet.
Og det er dét, det drejer sig om for
mig: At få fortalt historien…
Det er historien – fortællingen – der er
det centrale. Selve processen er i denne
sammenhæng begyndt med at nogle
meget følsomme og dygtige digtere har
skrevet deres fortællinger ned. Det er
ikke bare eventyr. Det er – for de digtes
vedkommende der er på vores plade –
alle fortællinger om livet, beretninger
og beskrivelser af dybe følelser. Det kan
være afmagt, frustration, ydmyghed,
sorg, kærlighed, glæde eller så meget
andet. Men sikkert er det, at det er
nogle følelser, der var vigtige for disse
mennesker at få sat i lyrik og så at sige
lade kunsten udtrykke, hvad de havde
på hjerte. Lade kunsten – det kunstneriske
udtryk – videregive, hvad de havde på
hjerte – eller fortælle historien, om man vil.

De tretten digtes univers
Det jeg har gjort med de tretten digte,
der er på pladen er, at jeg har sat mig
ned og læst dem igen og igen. Prøvet at
lade mig suge ind i det univers, som digteren udtrykker med sin kunst. Det store
og hjertegribende er jo, at digteren
ofte beskriver hele verdner med nogle
ganske få ord. Sådan en slags billeder –
bare med ord.
Når jeg synes, at jeg kan se/fornemme, hvad det er, digteren har på hjerte,
prøver jeg at skitsere en struktur, som
musikken kan have. Selvom mange digte er strofiske, er der ofte rigtig mange
andre måder at strukturere den samme
tekst på.
Dernæst sætter jeg mig ved klaveret
og prøver at finde de klange og strømme, som jeg synes, musikken skal have

En ny Folkeskolelov indførte ens krav i by
og på land, og mellemskolen blev efter
5. klasse erstattet af almen og eventuelt
boglig linje. Efter 7. skoleår kunne eleven fortsætte
enten i 8.-9. klasse med en afsluttende prøve eller
i en 3-årig realafdeling med mulighed for realeksamen. Efter både 2. og 3. real var der adgang
til det treårige gymnasium.
1958
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for at understrege digterens intention.
Min sensitivitet og resonans i forhold til
teksten bliver vejleder og overdommer i
min færden på tangenterne. Og så fortæller jeg historien, sådan som jeg – kan
man sige – har hørt den.
Undervejs er der en masse faglige
ting, der spiller ind. Ting som skal overholdes, og de samme ting som trodses,
fordi det lyder godt. I dette tilfælde gør
jeg også brug af mit kendskab til kor,
korsangere og deres formåen, traditioner for stemmeføring, tekstnærhed,
rytmer osv. Plus selvfølgelig hele den
teoretiske indsigt i harmoni og satsteknik,
som er en del af faget. Altså håndværket
som jeg har arbejdet med og i over 30
år. Og til sidst står man så med en sats,
som der igen bliver rettet, pudset og poleret på. Nogen gange bliver den skrevet
rent og gemt – andre gange bliver den
krøllet sammen og glemt…
Du var den fine rose
Et af de vigtigste – og korteste – digte
på pladen er Emil Aarestrups ”Du var
den fine rose”:
Du var den fine rose,
Blegrød i sommerluften,
Og jeg var atmosfæren,
Som fyldte sig med duften
Dette er for mig det ultimative kærlighedsdigt og den ultimative kærlighedserklæring. På fire små linjer får han sagt
det hele. På en gang meget stærkt og
uomtvisteligt og samtidig så skrøbeligt
og flygtigt. Så sanseligt at man kan blive
helt henført bare af at læse digtet.
Selve den kunstneriske proces kan
jeg ikke gøre bedre rede for end allerede
beskrevet ovenfor. For som Jackson
Brown en gang sagde: “Talking about
music is like dancing about architecture”.

“Den Blå Betænkning” var den populære
betegnelse for den undervisningsvejledning,
der i 1960 og 1961 uddybede skoleloven. Den
Blå Betænkning betonede, at skolens opgave frem for
alt var ”at skabe harmoniske og lykkelige mennesker”.
Betænkningens udlægning af loven medførte en markant modernisering af folkeskolen.
1960

”Du var den fine rose”:
Du var den fine rose,
Blegrød i sommerluften,
Og jeg var atmosfæren,
Som fyldte sig med duften
Emil Aarestrup

Eller Mao: ”Hvis jeg kunne beskrive det
her, var der jo ingen grund til at udtrykke
sig i musik”.
Men “overskrifterne” til de teknisk/
strukturelle overvejelser kommer her:
Digtet er delt i to. “Du var” og “jeg
var”.
Melodien er delt i to, hvor temaet er
de to første linjer, og hvor de to sidste
linjer er en variation af de to første, men
med større udsving og en kulmination
på “fyldte sig med duften”. Som en
understregning med to gentagelser af
“fyldte sig”.
I de to første linjer har jeg brugt harmonikken til at sammenbinde “Du var”
og “den fine rose” dvs. jeg har brugt en
akkordfølge, som har megen fremadskridende energi. Og i sidste del har jeg
lagt et par rytmiske forskydninger ind
for at illustrere iveren efter at “fylde sig
med duften”.
Senere fik vi den idé, at der skulle

medvirke en obo på satsen. Så der blev
konstrueret et forspil og et efterspil,
hvor oboen spiller melodi og koret
akkompagnerer.
Musikstilen: Fyns Stiftstidendes anmelder Mikael Krarup rammer vist meget
godt med: ”…i slipstrømmen af f.eks.
Carl Nielsens og Otto Mortensens folketone, men som samtidig bekender sig til
en nutidig og dansk korlyrisk tradition”.
Det er i øvrigt det samme digt, der
har inspireret Anette Bøtter til det smukke
coverbillede. Anette er dansklærer på
Den frie Lærerskole og har heldigvis
også en stor passion for dansk lyrik og
ved præcis, hvad der er på færde, når
Aarestrup skriver, som han gør i digtet.
Og man kan tydeligt se det på billedet.

Fødslen gik godt!
Nu er den her så, pladen. Fødslen gik
godt, og “forældrene” har det godt og
er glade. Den er blevet vel modtaget af

De frie og private grundskoler opretter ”Frie Folkeskolers Fællesråd”, senere kaldet Frie Grundskolers
Fællesråd, FGF. Fællesrådet fik stor betydning for
samarbejdet med staten frem til 1992, hvor Dansk Friskoleforening udtrådte som følge af centraliseringstendenser i
FGF. Fællesrådet blev nedlagt i 2010, da Danmarks Privatskoleforening også havde besluttet udtræden.
1966

både anmeldere og publikum og kan
købes (/skaffes) i diverse pladeforretninger/webbutikker eller rekvireres på
www.dyrstmusik.dk, eller den kan købes
til Det fynske Kammerkors koncerter.
Som et kuriosum kan det nævnes, at
alle noderne ligger frit tilgængelige på
den samme hjemmeside, som pladen
kan købes på. Det mest almindelige er
at gå til et forlag og få dem til at udgive
og altså trykke noderne. Men det gik
op for mig, at produktet ville blive alt
for dyrt, og der ville kun være få kor,
der ville have råd til at købe noderne –
og det går jo ikke. Så i stedet kan man
altså hente noderne på hjemmesiden og
indbetale det beløb, man vil/kan/synes.
Det vigtigste er, at der bliver sunget, at
de kor, der kan og vil, synger musikken,
så historierne bliver fortalt.
Det er jo det, det drejer sig om: At få
fortalt historien…. ◆

Med vedtagelse af en særlig lov
for efterskolerne får de lovgrundlag for at afholde Folkeskolens
Afgangsprøver og gennemføre de almene
8. – 10. klasser på linje med folkeskolen.
Vedtagelsen sker efter en årrække med
intern afklaring i efterskolekredse.
1967
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Fysisk afstraffelse afskaffes
i folkeskolen,
herunder anvendelsen af
spanskrør.
1967
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”Du bliver hvad
du spiser”
AF MARTIN HORN, KOK OG KØKKENLEDER, DEN FRIE LÆRERSKOLE

M

artin – en glad ”dreng” på 41
– der efter 16 år i København
er tilbage på ”fødeøen” igen.
Bosat i Faaborg med familien; Signe
og 2 børn; Anton og Katrine.
Mad fylder rigtig meget i mit liv – er
rigtig madglad og glæder mig stort set
hver dag til, ”hvad jeg skal spise i aften”.
Er de sidste 5–8 år blevet mere bevidst
om sund mad, kalorier m.m., så jeg
gemmer dem til de gode lejligheder. Var
en ”stor dreng” som 18-årig med en
vægt på den pæne side af de 100 kg,
hvilket i dag helt sikkert har sat sit præg
på, hvordan jeg tænker mad. Har først
for alvor lært at leve rigtigt, efter jeg er
blevet kok, og en verden af grønsager,
fisk, kød m.m. har åbnet sig for mig.

Ny køkkenleder på
Den frie Lærerskole
- nærvær, respekt og overskud

Professionelt har jeg været:
• 4 år som elev/kok på Restaurant
Saison, Erwin Lauterbach, Hellerup.
• 10 år hos Claus Meyer, heraf 5 år i
Meyers Madhus, Nørrebro, København, forskellige opgaver i Meyers
Konsulentenhed og de sidste 4 år i
Middelfart Sparekasse (Meyer Kantiner driver deres kantine i Middelfart
Sparekasses hovedsæde).
Jeg er klart ”skolet” af mine tidligere
læremestre til friske, sæsonaktuelle grønsager, som tilberedes kort og præcist.

Foreningen ”Hjem og skole”
indbyder sammen med
Dansk Friskoleforening til et
”Landsskolemøde” i protest mod den
påtænkte udvidelse af undervisningspligten. Mødet bakkes op af højskoleog folkeskolekredse.
1967
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Store fyldige madsalater, fisk og kød på
samme vis, brød bagt med surdej osv.
Det, der sker i dansk gastronomi for
tiden og er sket over de sidste 20 år, er
rigtig godt. Danmark har for alvor slået
sit navn fast internationalt som et land
i den gastronomiske superliga. Mad
er blevet ”in”, og man kan knap åbne
fjernsynet uden, man ser en kok lave
mad. Det har mange sikkert en eller
anden mening om, men det er godt for
mit fag, fordi det tiltrækker dygtige,
kompetente folk, som brænder for mad
og for at gøre en forskel. Nogle som
ligeså godt kunne have læst på universitetet eller andet, men som vil faget.
For 30 år siden, var det for nogle almindeligt at ”blive noget i et køkken”, hvis
man ikke lige ellers vidste, hvad man eller
skulle, eller hvis man var lidt bogligt svag.
Opgaven her i køkkenet på Den frie
Lærerskole tiltalte mig meget. Det er
super fedt at komme ind udefra og få
udfordret mange ”gamle vaner” og få
tilført lidt fornyelse. Jeg er ydmyg overfor
opgaven at gøre 240 studerende, lærere,
ansatte med flere glade for deres daglige
frokost, opfylde de forskellige behov, der
er hos henholdsvis vegetarer, veganere og almindelige kødspisere med et
beskedent beløb til rådighed. Vi skal gøre
køkkenet til et naturligt og glædeligt
samlingspunkt for hele Lærerskolen.

I skoleåret 1969/70
indføres 5-dagsugen. Med mindre
forskydninger i tid blev den
snart indført i de forskellige
skoleformer.
1969

Mit klare mål for køkkenet er, at alle
ansatte skal bidrage til fremtidig udvikling af køkkenet. Jeg skal mærke, at de
fagligt ønsker, at vi gør en forskel. Det
skal være motiverende, at vi hele tiden
flytter os. Køkkenet er et service”organ”
for huset, og vi skal opføre os således.
Vi skal vise nærvær, respekt og overskud
– 3 ord jeg har ”lånt” fra min tidligere
arbejdsgivers vision. Ord som i den grad
giver mening, og som jeg ønsker vi lever
op til. Generelt er jeg jo tilhænger af, at
man i et køkken producerer så meget
som muligt selv. Vi skal stille og roligt have
fyldt hylderne med egne syltevarer, brød
er vi godt på vej med osv. Det skal være
en selvfølge, at vi koncentrerer os om at
smage maden grundigt til, at man hjælper
hinanden hen mod det bedst mulige
resultat, selvom vi laver mad til mange.
Der er i den grad sammenhæng
mellem en god sund frokost og undervisning/samvær. Påstanden ”du bliver,
hvad du spiser” giver jo stadig meget
god mening, så en sund, varieret,
fiberrig kost må alt andet lige også give
en mere frisk, motiveret studerende og
underviser. Set i det store perspektiv er
det fremtidens undervisere, vi servicerer.
De skulle jo gerne med tiden være gode
ambassadører for sunde, attraktive madordninger, der hvor de med tiden må
påbegynde deres lærergerning. ◆

De frie og private skoler
får en stærkt revideret
tilskudsordning, der binder
skolernes styring til staten. Til gengæld opnås en refusionsordning på
85% af en skoles tilskudsberettigede
udgifter.
1969

N Y K Ø K K E N L E D E R PÅ D E N F R I E L Æ R E R S K O L E

Fælles
lovgivning
for de frie
og private grundskoler.
Friskoleloven tilpasses
den udvidede gruppe
af skoler.
1970
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Ansatte på Den frie Lærerskole pr. 1. marts 2014
FORSTANDER / LÆRERE

ADMINISTRATION / BIBLIOTEK

Ole Pedersen
Forstander

Jakob Birk
Idræt

Lars Hansen
Håndværk / Matematik

Rune Holm
Historie-Samfund /
Fortælling

Anette Bøtter-Jensen
Dansk / Fortælling

Lone Billeskov Jansen
Dansk

Christian Dyrst
Musik

Verner Johnsen
Medie

Gitte Tinning Madsen John Frederick Mason Jørn Schmidt Mathiesen Carsten Borbye Nielsen
Studievejleder,praktikEngelsk
Fysik / Matematik
Musik
koordinator, info.medarbejder, underviser

Laust Riis-Søndergaard
Pædagogik,psykologi,
didaktik.Kursusleder.
PD-uddannelser.

Joachim Schade
Tysk

Ny fælles lovgivning for folkehøjskoler, landbrugsskoler, husholdningsskoler og efterskoler. Kritikerne
fandt, at højskolens ånd og sigte med denne
lov blev udtyndet. Det viste sig både ved en
nedtoning af det almene, ved udtømning
af almendannelsens mening og ved en øget
fremhævelse af den faglige nytte.
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Henrik Kalckar Hansen
Friluftsliv

Hanne Kirk
Drama / Fortælling

Ulla Lindholm
Håndværk

Poul Erik Slabiak
Pedel

Henrik Knudsen
Maler

Claus Jervelund
Pedelmedhjælp

Martin Horn
Køkkenleder

Kathe Hvidtfelt
Andersen
Køkkenassistent

Louise Svop Hansen
Køkkenassistent

Ingvar Haubjerg
Nielsen
Naturfag / Friluftsliv

Marianne Rasmussen
Religion

Anja Holmsted Volder
Køkkenassistent

Lenette Kronesgård
Køkkenmedhj./
rengøring

Kirsten Christensen
Køkkenmedhj./
rengøring

Rikke Mortensen
Rengøring/
køkkenmedhj.

Lilli Clausen
Rengøring/
køkkenmedhj.

René Knudsen
Rengøring/
køkkenmedhj.

PÅ D E N F R I E L Æ R E R S K O L E

Lennart Simonsen
Forretningsfører

Tina Kornerup Kok
Kontorassistent

PEDELOMRÅDET

Gitte Mørkenborg
Olsen
Kontorassistent

Anne Marie Hansen
Kontorassistent

Lea Pajbjerg Rasmussen
Kontorassistent

KØKKEN / RENGØRING

Birgit Brandt
Kontorassistent i
biblioteket

NATIONALT VIDENCENTER FOR FRIE SKOLER (NVFS)

Christina Hedegaard Lüthi
Centerleder

Elin Østergaard
Billedkunst

1970
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Bent Hansen
Dansk, Friluftsliv,
Fortælling

Seksualundervisning
bliver et obligatorisk
emne i folkeskolens
undervisning.. Skolenævn
indføres over nogle år på alle
folkeskoler.
1970

1972

Undervisningspligten udvides
fra 7 år til 9 år.

Den første Kristne Friskole,
Johannesskolen, blev oprettet i
Hillerød. En umiddelbar anledning var den obligatoriske seksualundervisning i folkeskolen, som skabte røre på
den kristne højrefløj.
1972

En ny folkeskolelov indfører kursusdelt 8. – 10.
klasse, hvorved realeksamen afskaffes. Folkeskolen
kom herefter til at bestå af en niårig grundskole,
en frivillig 10. klasse og en frivillig børnehaveklasse. Elever
kunne aflægge folkeskolens afgangsprøve efter 9. eller 10.
klasse eller folkeskolens udvidede afgangsprøve efter 10.
klasse. Formålet lægger nu vægt på demokratiske holdninger,
udvikling af lærelyst, skole-hjem-samarbejde mv.
1975
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Efter- videreuddannelse

Livssynets
rækkevidde
AF LAUST RIIS-SØNDERGAARD, DEN FRIE LÆRERSKOLE

Siden 2002 har Den frie Lærerskole haft en Pædagogisk Diplomuddannelse med en
retning, der kaldes ”De frie skolers tradition og pædagogik”. Den blev i sin tid udviklet
på et initiativ fra Den frie Lærerskole og de frie skoleforeninger samt i et samarbejde
med det daværende Skaarup Seminarium- i dag med UC-Lillebælt.
Ideen og indholdet i denne Pædagogiske Diplomuddannelse er højaktuel i lyset af de
første 200 år med undervisningspligten, og de udfordringer de frie skoler står med i
den reformivrige tid, vi befinder os i.

D
”Skymåler”
Skymåler er betegnelsen for en række skulpturer, der i
kunstnerisk form reflekterer drømmesyn eller skybilleder
og holder fast i den enkeltes drøm om at leve. Skulptur af
Erland Knudssøn Madsen, Billedkunstner, Thy.

Rigsrevisionen udarbejder efter
opfordring fra statsrevisorerne
en rapport om Tvindskolernes
struktur og anvendelse af bevillinger m.v.
Rigsrevisionen finder ikke grundlag for at
rejse kritik.
1980
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Tvinds højskoler og efterskoler satser som noget nyt og
enestående på ”systematisk
datamaskinestøtte i undervisningen”.
Hver elev havde egen computer med
opkobling til skolens netværk.
1984

DIPLOMUDDANNELSE I FRIE SKOLER

Folkeskolens styrelsesregler ændres. Skolebestyrelser afløser
skolenævn, og skolekommission,
fælleslærerråd og amtsskolekonsulenter afskaffes.
1989

e fleste lærere og ledere
ved noget om, hvad en
pædagogisk diplomuddannelse
(PD) i undervisningsfagene dansk og
matematik er. Men en PD i ”De frie
skoler” og ”Tradition og pædagogik”?
Kan man lave det – og hvad kan det
bruges til?
Mulige konkrete svar på de
spørgsmål er vi blevet bedt om at
besvare flere gange i den periode, PDuddannelsen har eksisteret. Senest da
PD-uddannelsen skulle akkrediteres i
2010. Det giver absolut god mening

at besvare spørgsmålet, og det er dybt
interessant.
Altså; hvem henvender PDuddannelsen sig til, hvad er sigtepunkterne, og hvad kan en lærer og
leder bruge uddannelsen til?
Hvem er typisk målgruppen. og
hvordan anvendes den nye viden?
PD-studerende, der søger optagelse på
PD i ”De frie skolers tradition og pædagogik”, er for den største parts vedkommende i forvejen lærere og ledere på de
frie skoler og i folkeskolen. Uddannelsen udbydes på deltid. Den tilrette-

Folkeskolens lærere overgår
til ansættelse på en kommunal overenskomst. Der indbetales pensionsbidrag til en nyoprettet
pensionsordning, Lærernes Pension.
Ældre lærere forbliver dog statstjenestemænd i en lukket gruppe.

Ny folkeskolelov gennemfører den udelte folkeskole og lægger vægt på
undervisningsdifferentiering. Der
indføres Centrale Kundskabs- og
Færdighedsområder, CKF'er, til styring
af folkeskolens undervisning.

1993

1993

lægges og gennemføres i internatform.
De PD-studerende i denne uddannelse
har et ønske om videreuddannelse på et
højere niveau og vælger at gøre det på
deltid, så de stadigvæk kan være tilknyttet deres profession som lærer eller leder
på egen skole.
Derfor vil langt de fleste efter endt
uddannelse fortsætte med funktioner
indenfor den frie skoleverden og søge nye
udfordringer dér. Dvs. på friskoler, private
grundskoler, efterskoler, højskoler, Frie
Fagskoler, Lilleskoler eller i folkeskolen.
Endvidere vil man se de PD-uddannede

Lærerne i de frie og private skoleformer, bortset fra højskoler,
ansættes på en statslig overenskomst
indgået mellem Finansministeriet og Lærernes
Centralorganisation. Lærerne skal nu indbetale
pensionsbidrag til Lærernes Pension sammen
med folkeskolelærerne.
1995
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deltage aktivt i skoleformernes pædagogiske udviklingsarbejde og som inspiratorer
og drivkræfter i det folkeoplysende arbejde i bred forstand. Det er nu noget, vi ved
ud fra det mønster, der har tegnet sig af
de PD-studerende, der har taget moduler
eller hele PD-uddannelsen på Den frie
Lærerskole siden 2002.
De PD-uddannede anvender deres
kompetencer til at kvalificere sig til de
mangesidige og komplekse læreropgaver, der knytter sig til undervisningen på
de frie grundskoler og de frie kostskoler,
hvor ikke mindst det værdibaserede
og kostskoleformens udvikling vil have
deres fulde bevågenhed.
Betegnelsen ”De frie skolers tradition
og pædagogik” antyder uddannelsens
brede sigte. Det er ikke kun pædagogik,
metodik, didaktik, fag og faglig indlæring.
Det handler i lige så høj grad om det
pædagogiske og filosofiske grundsyn,
skole- og menneskesyn, dannelsessyn,
værdier, ritualer, traditioner, sprog og
sangkultur, som forbindes med den frie
skoletradition.

Livssynets rækkevidde
Tilgangen til og indholdet i denne diplomuddannelse bygger bl.a. på inspirationen fra Grundtvig og Kold, og det
livssyn der ligger til grund herfor. Der
kan rejses en række relevante spørgsmål
til, hvordan det så forstås at hente inspiration fra Grundtvig og Kold. Hvordan
er denne tradition og pædagogik blevet
forstået og organiseret i de frie skoler?
Hvordan kan den forstås og praktiseres i
dag? Hvad skal vi være opmærksomme
på, når vi laver uddannelsesplanlægning

og holder skole for børn, unge og voksne
i begyndelsen af det 21. århundrede?
At hente inspiration fra benævnte
skoletradition, er ikke det samme som at
være traditionsbærer og traditionsbunden. De frie skoler er ikke kun Grundtvig
og Kold. Denne diplomuddannelse vil
netop have en blanding af en nutidig
tilgang til historien og en historisk tilgang til nutiden. Selvforståelsen og den
indforståede diskurs med de langtidsparkerede holdninger udfordres. Derved
fremmes en forståelse for at gøre det
moderne liv til et godt grundlag for
lærergerningen og mødet med børn,
unge og voksne i de frie skoler. Til forståelse og nyfortolkning af det moderne
liv, inddrages naturligvis også andre
pædagogiske tænkere og ideer, der
kan virke frugtbart ind på det nutidige
skolearbejde og medvirke til forståelse
af nye virkelighedsopfattelser og formidlingsformer.

Fri skole er meget mere end blot ideer
og fagligt arbejde. Hele skolekulturen
og kostskolemiljøet spiller med og bliver behandlet. Det gælder ledelse og
samarbejde, faglige problemstillinger,
forholdet mellem skolen og hjemmet,
de frie skolers organisatoriske forhold
og forholdet til statsmagten, medborgerskabsaspektet og den folkelige
oplysning i det globale perspektiv, den
særlige mulighed for vejledning i kostskolemiljøet etc.
På samme måde som alle andre
Pædagogiske Diplomuddannelser skal
denne her også kunne redegøre for en

Ved særlov fratager Folketinget
32 navngivne Tvindskoler statstilskud. Dette sker parallelt med
almindelige lovstramninger, der berører alle
frie skoler. Højesteret omstødte gyldigheden af den såkaldte Tvind-lov i 1999, men
genoprettelse forhindres med de almindelige lovstramninger.

2014
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kursen og forskellige tankemønstre
og brudflader i de frie skolers tradition og pædagogik.
Kan vurdere og udfordre de frie skolers værdigrundlag og sigte.
Kan selvstændigt beskrive og vurdere
teori og praksis indenfor den frie
skoletradition med henblik på en
kvalificering og udvikling af de frie
skolers kernebegreber set i et nyt
tidsperspektiv.
Kan inddrage ny viden til selvstændigt at udvikle undervisning og læring
for børn, unge og voksne.
Kan håndtere komplekse undervisningssituationer, hvor den folkelige
oplysning, dannelse, folkestyre, demokrati og medborgerskab i lyset af
moderniteten, demografiske ændringer og globaliseringen nyfortolkes.
Kvalificeres til at deltage og være
medansvarlig i skolens udvikling og
være repræsentant og eksponent for
skoleformen.

RÆKKEVIDDE

målsætning samt hvilke viden- færdigheder og kompetencer den PD-studerende forventes at komme i besiddelse
af. Det har været ganske udfordrende
at skulle beskrive dette i et såkaldt lettilgængeligt sprog, som kunne forstås og
accepteres i en akkreditering i Undervis-

Debatten om
højskolernes
golfkurser, den
såkaldte ”golfkrig”, blev
afsluttet med et krav om,
at mindst halvdelen af en
højskoles kurser skal have
bred almen karakter.
2000

Undervisningsministeriet
indfører vejledende ”Klare
Mål”. Begrundelsen er stigende kritik af folkeskolens resultater ved internationale undersøgelser.
I 2003 ændres de vejledende mål
til obligatoriske, nationale trin- og
slutmål, ”Fælles Mål”.
2001

ningsministeriet og i Danmarks Evalueringsinstitut.
I nedenstående beskrivelse kan det
ses, hvordan opgaven er løst. Der er
først selve målsætningen for hele PD’en
i ”De frie skolers tradition og pædagogik”.
Dernæst har det været nødvendigt at

Efter megen røre
blev det fastsat
ved lov, at frie
grundskoler skulle undervise efter ”Fælles Mål” eller
udarbejde egne slut- og
delmålbeskrivelser med
beskrevet progression.
2005

sætte flere ord på, hvad der menes med
de fine ord i målsætningen.
Målet med diplomuddannelsen i ”De
frie skolers tradition og pædagogik”
er, at den uddannede:
 Har fået omfattende viden om dis-

Folkeskolen skal gennemføre nationale,
elektroniske test fra skoleåret 2006-07.
Disse test er adaptive, randomiserede
og selvscorende og omfatter læsning i 2., 4., 6. og
8. klasse, i matematik i 3. og 6. klasse, i engelsk i
7. klasse og i naturfagene i 8. klasse. Testresultaterne indgår i individuelle elevplaner, som danner
grundlag for den fortsatte undervisning og for
samarbejdet med forældrene.
2006

Uddybende kommentarer til den
overordnede målsætning for
PD-uddannelsen
PD-uddannelsen i ”De frie skolers tradition og pædagogik” er vokset ud af
en nødvendighed i de frie skoler. Det er
ønsket om at have en PD-uddannelse,
der kan dække et behov for, at lærere
og ledere kan tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer på nogle helt
vitale områder, der især knytter sig til
virkeliggørelsen af skolesyn, værdier og
pædagogik på en ny tids vilkår. Det er
vigtigt at understrege det aktuelle og
fremadrettede i denne PD-uddannelse.

Folkeskolens afgangsprøver bliver
obligatoriske i alle grundskoler fra
foråret 2007. Hver elev skal herefter
gå til prøve i mindst syv fag: dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi samt to prøver i fag
afgjort ved lodtrækning fra hhv. den humanistiske og den naturfaglige fagblok; hertil kommer
prøver i valgfag. De frie skoler kan dog fortsat
erklære sig for prøvefri.
2007

LIVSSYNETS RÆKKEVIDDE

| REFLEKSIONER

2014

| 37

Nye skibe i søen!
I det følgende er de seks overordnede
uddannelsesmål struktureret efter den
nationale kvalifikationsrammes termer:
Viden, færdigheder og kompetencer.
Efterfølgende er de efterfulgt af korte
uddybende kommentarer.

Viden
 Har fået omfattende viden om diskursen og forskellige tankemønstre
og brudflader i de frie skolers tradition og pædagogik.
Uddybning: Det sprog, de frie skoler
generelt omtaler sig selv og deres egen
historie og tradition med, kan for nye
generationer virke meget indforstået.
En lukket diskurs kunne man sige. Den
lukkede diskurs har haft gode vækstbetingelser i den Grundtvig og Koldske
skoletradition. Forskellige tankemønstre
henviser til virkningshistorien – dvs. de
ideer om menneskesyn, samfundsindretning, skole, kirke, mv., som er blevet
udmøntet i de sidste 200 år. Deraf giver
det også mening at tale om viden om
brudfladerne i den frie skoletradition.
Det er brudflader, hvor noget nyt satte
sig igennem og fik betydning for mennesker og skole i samtiden. F.eks. de
gudelige vækkelser, oprettelser af frie
skoler med en anderledes pædagogik
og tilgang til mødet med eleven, den
mundtlige fortælletradition i de frie skoler osv. Denne historie om de frie skolers
tradition og pædagogik kan ikke blot
berettes ureflekteret i dag. For at den
uddannede kan udfordre traditionen
og pædagogikken samt egen praksis,
må vedkommende besidde omfattende

Den 9-årige
undervisningspligt udvides
til 10 år, da børnehaveklassen fra 1. august blev
gjort obligatorisk.
2009
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teoretisk og udviklingsbaseret viden på
området.

Færdigheder
 Kan vurdere og udfordre de frie skolers værdigrundlag og sigte.
 Kan anvende ny viden til selvstændigt
at udvikle undervisning og læring for
børn, unge og voksne.
Uddybning: At opnå færdigheder i at
kunne anvende metoder og redskaber
til at vurdere skolens værdigrundlag og
efterfølgende implikationer og pædagogiske praksis er vigtige forudsætninger
og færdigheder for at kunne indgå i
skoleudvikling og forskellige former for
evalueringer, dokumentation og formidling til omverdenen. Den uddannede
skal ligeledes besidde solide færdigheder for at kunne arbejde selvstændigt
med udviklingen og formidling af undervisning og læring samt for at være en
kompetent vejleder og samtalepartner
i mødet med børn, unge og voksne i et
tæt forbundet skolemiljø, som kendetegner en fri grundskole og kostskole.

Kompetencer
 Kan selvstændigt beskrive og vurdere
teori og praksis indenfor den frie
skoletradition, med henblik på en
kvalificering og udvikling af de frie
skolers kernebegreber set i et nyt
tidsperspektiv.
 Kan håndtere komplekse undervisningssituationer, hvor den folkelige
oplysning, dannelse, folkestyre, demokrati og medborgerskab i lyset af
moderniteten, demografiske ændrin-

Friskoler og private
grundskolers tilsyn
skal nu varetages af
en certificeret tilsynsførende
eller gennemføres ved en omfattende selvevaluering under
ministerielt tilsyn.
2010
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ger og globaliseringen nyfortolkes.
 Kan deltage og være medansvarlig i
skolens udvikling og være repræsentant og eksponent for skoleformen.
Uddybning: Den uddannede skal
kunne udvikle sin egen pædagogiske
praksis, men dertil også kunne indgå
selvstændigt i fagligt, tværfagligt og
organisatorisk arbejde under stigende
kompleksitetspres.
I punkt 2 og 3 er det kompetencer
for overordnede målformuleringer, der
sigter på de frie skoler i dialog med nye
omverdensforståelser. I de overordnede
målformuleringer i de to punkter ligger
de helt store udfordringer for den uddannede. Dels at kunne bære et medansvar og indgå i tætte samarbejdsrelationer indadtil med henblik på skoleudvikling og dels at kunne bidrage udadtil,
at de frie skoler ikke stivner i selvgodhed
og tilbageskuende retorik, men befinder
sig der, hvor fællesskabets problemer
trænger sig på i en moderne tid.
Det er lærerigt og inspirerende at
udarbejde uddannelsesbeskrivelser, der
kan være præget af et skole- og livssyn.
Det er dynamiske processer i dialoger
mellem myndighederne, enkelte institutioner, studerende og undervisere. Det
er bestemt ikke en selvfølgelighed, at
muligheden eksisterer!
Et spritnyt PD-uddannelsesforløb starter
i januar 2015, hvor det obligatoriske
modul ”Pædagogisk viden og forskning” udbydes. Se oversigten i efter-videreuddannelse i DFLINFO eller følg med
på hjemmesiden www.dfl-ollerup.dk. ◆

Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne moderniserer deres
arbejdsgrundlag og vælger i
samarbejde med Undervisningsministeriet
betegnelsen Frie Fagskoler. Fagligheden
konkretiseres indenfor 7 fagområder: Mad
/Design /Krop /Pædagogik /Håndværk /
Forbrugerøkonomi /Idræt.
2011

AF CHRISTINA LÜTHI, VIDENCENTERLEDER.

Nationalt Videncenter for Frie Skoler har fået en ny treårig bevilling.
Nye projekter vil sættes i søen. I år arbejdes der med tre grundtemaer:
Digitale læringsmiljøer, udeskole samt dannelsesaspektet.

D

Videncentret vil dels indsamle
viden om hvordan frie skoler
arbejder med udeskole, dels formidle viden om hvordan Den frie
Lærerskole klæder kommende
lærere på til at kvalificere udeskoleundervisning i fremtiden.

et er mig en stor glæde at
fortælle at videncentret har fået
en nyt treårig bevilling. Dermed
fort-sætter videncentret det vigtige
arbejde med at indsamle og formidle
viden om frie skoler.
I år vil videncentret arbejde med
projekter inden for tre kerneområder:
Digitale læringsmiljøer, udeskole og
dannelse. Alle tre projekter vil være illustrative for videncentrets videre arbejde.

Dannelse

Digitale læringsmiljøer
I den offentlige debat diskuteres det
ofte, hvordan it kan anvendes som en
slags forstærker til læ-ring. Særligt i
politiske sammenhænge er der i forbindelse med den nye folkeskolereform
store forventninger til, at it kan styrke
kvaliteten i undervisningen og forbedre
elevernes kompetencer (Illum, 2013).
Men det er et problem, at de frie skolers
arbejde med digitale læremidler er mere
eller mindre fraværende i debatten. Derfor vil videncentret indsamle og formidle
viden, der kan bidrage til at informere
debatten om de digitale læremidlers
rolle for elevernes læring. Projektet vil
fokusere på, hvordan de frie grundskolers arbejde med digitale læremidler, og

Efterskolerne har nu
ca. 27.000
elever. Af alle elever i
10. klasse gik 41 % på
en efterskole. For 9.
klasses vedkommende
var den tilsvarende
andel 13 %.
2011

fremtrække ”god praksis” der kan stå
som eksemplariske modeller for digitale
gode digitale læringsmiljøer til inspiration
for andre skoler og skoleformer.

Udeskole
Det andet grundtema, som videncentret
vil beskæftige sig med, er udeskole.
Et fænomen, der henviser til at en
regelmæssig aktivitet uden for klasselokalet i naturen eller lokalmiljøet (Bendix,
2013). En hel del projekter om udeskole
beskæftiger sig med folkeskoleområdet
og ikke frie grundskoler eksempelvis.
Baggrunden for projektet er at bidrage
med supplerende fortællinger om hvordan udeskole kan praktiseres.

Højskoleloven omfatter fra
2014 kun folkehøjskoler.
Frie fagskoler og efterskoler
forventer ny lovgivning. I formålsparagraffen for folkehøjskoler fastslås:
”Undervisningen skal have en bred
almen karakter. Enkelte fag eller
faggrupper kan have en fremtrædende plads, men aldrig på bekostning af
det almene...”
2013

Undersøgelser som for eksempel
PISA og PIRLS har i de seneste år
sat mere fokus på elevers boglige
færdigheder, fremfor kompetencer som fx demokrati og deltagelse.
Dermed kan man risikere at skole- og
uddannelsestænkningen kommer til at
gå på ét ben. For at bidrage til en mere
nuanceret og mangefacetteret debat om
de 21. århundredres kompetencer, er
videncentrets tredje fokus på dannelse.
Projektet vil samle informationer om, hvordan dannelse tænkes aktuelt defineres og
manifesterer sig i de frie skoler.

Referencer
Illum, Thomas (2014). Digitale læremidlers
rolle i folkeskolereformen (in print).
Bendix, M. (2013). Slip dem ud! En vejledning om udeskole og naturklasser. Lokaliseret på www.skoven-i-skolen.dk ◆

Ny folkeskolelov gennemfører helhedsskolen med en
længere og mere varieret
skoledag. Der indføres bl.a. ”understøttende undervisning”. Den skal sikre, at
eleverne møder endnu flere forskellige
måder at lære på, at de får tid til faglig
fordybelse, og at de får mulighed for at
arbejde med et bredere udsnit af deres
evner og interesser.
2014

NYE SKIBE I SØEN

Hugin og Munin
flyver hver dag
over jordens flade.
Jeg ængstes for Hugin
at mer' han ej kommer;
dog mere jeg ængstes for Munin
( Fra den ældre Edda)
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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

Den frie Lærerskole

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,
o 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,
o 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,
o så du kan indgå i et professionelt praksisfællesskab med dine kollegaer,
o så du kan formidle din viden i dine fag, fortælle
og ikke mindst,
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o 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,
o 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,
o 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
2014 / 2015.

Velkommen til Den frie Lærerskole
Ole Pedersen, forstander

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 Lærerskoles 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.

Formål
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
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.
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

Faglighed og
undervisningskompetencer
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 ugeopgaveopgave 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

3-ugerspraktikken
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
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.

Årspraktikken
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

4 | INF OR M AT IONER

Undervisningsplanens fag er organiseret 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 tilrettet 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 opstå 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. 01.01.2014:

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.

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.

Torsdag den 6. november 2014
Tirsdag den 20. januar 2015
Torsdag den 5. februar 2015

Program for dagene:
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. 13.800
kr. 8.760

Fritid

Åbent Hus Arrangementer
På Den frie Lærerskole
Skoleåret 2014-2015

Undervisningsafgift
Kost (obligatorisk)

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, stipendium og lån fra
”Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte” 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. Ellers
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
skole og dannelsessyn, undervisningens indhold samt
de pædagogiske og didaktiske overvejelser læreren
bestandig må være i gang med.
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
Nationalt Videncenter for Frie Skoler.(NVFS)
Vi tilrettelægger efter- og videreuddannelsesforløb inden for følgende områder:
◆ Pædagogisk Diplomuddannelse i ”De frie skolers
tradition og pædagogik” og i Drama.
◆ Årskursus for friskolelærere og pædagoger
◆ Vejledning i efterskolen
◆ Pædagogiske dage
◆ Skoleinterne kurser
◆ Konferencer
◆ Ollerupkursus

◆ Valgmoduler i ”De frie skolers tradition og
pædagogik”
o Grundtvig og Kolds ideverden (10 ECTS)
o Fortællekultur – fortælling og det narrative (10 ECTS)
o Barnets møde med skolen, skole- og hjemsamarbejde (10 ECTS)
o Vejledning i efterskolen, kostskolepædagogikkens
muligheder (10 ECTS)
o Ledelse og samarbejde i de frie skoler (10 ECTS).
◆ Valgmoduler i Drama
o Teaterteori, Dramaturgi og teaterproduktion
o Dramapædagogik
o Drama/teater og Børne- og Ungdomskultur
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.

Pædagogisk Diplomuddannelse
Den frie Lærerskole udbyder i samarbejde med University College Lillebælt formelt kompetencegivende pædagogisk diplomuddannelser i ”De frie skolers tradition
og pædagogik” og i Drama med følgende struktur og
moduler:
◆ Struktur
o Pædagogisk viden og forskning (obligatorisk, 10
ECTS)
o Tre eller flere valgmoduler (i alt 30 ECTS)
o Undersøgelse af pædagogisk praksis (obligatorisk,
5 ECTS)
o Afgangsprojekt (obligatorisk, 15 ECTS) – skal ligge
sidst i studieforløbet.
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PD-Moduler
2014
◆ Drama modul 3
onsdag den 17. september – fredag den 19. september
onsdag den 29. oktober – fredag den 31. oktober
◆ PD modul:
Vejledning i efterskolen – kostskolepædagogikkens
særlige muligheder
Introforløb mandag den 1. september
Internater:
Onsdag den 24.september – fredag den 26.september
Onsdag den 12.november – fredag den 14.november

2015

Efterskolerne

PD-uddannelsen i ”De frie skolers tradition og pædagogik” udbydes igen og starter i januar med det obligatoriske modul. I forbindelse med Ollerupkursus 2015
udbydes modulet ”Grundtvig og Kolds ideverden”. De
øvrige moduler udbydes løbende i de efterfølgende
semestre fra efteråret 2015 – 2018.

◆ Basiskursus for vejledere i Efterskolen
onsdag den 1. oktober – fredag den 3. oktober 2014
onsdag den 19. november til fredag den
21. november 2014
(se endvidere PD-modulet i vejledning i efterskolen)

◆ Pædagogisk viden og forskning (obl.)
onsdag den 14. januar – fredag den 16. januar
onsdag den 4. marts – fredag den 6. marts
◆ Grundtvig og Kolds ideverden
Dette modul udbydes i forbindelse med Ollerupkursus 2015 fra søndag den 22. marts – fredag den
27. marts.

Andre kurser
Friskolerne
◆ Årskursus for friskolelærere og pædagoger
Dansk Friskoleforening udbyder i samarbejde med Den frie
Lærerskole et 80 timers årskursus, hvor der bliver arbejdet i
dybden med inklusion. Målgruppen er lærere, pædagoger
og ledere på friskolerne. Årskurset tilrettelægges over fire
internater, der placeres i efteråret 2014 og foråret 2015.
Internat 1:
Onsdag den 27. august 2014 kl. 12.00 til fredag den
29. august 2014 kl. 13.00.
Internat 2:
Onsdag den 26. november 2014 kl. 12.00 til fredag
den 28. november 2014 kl. 13.00.
Internat 3:
Onsdag den 4. februar 2015 kl. 12.00 til fredag den
6. februar 2015 kl. 13.00.
Internat 4:
Onsdag den 22. april 2015 kl. 12.00 til fredag den
24. april 2015 kl. 13.00.

Ollerupkursus 2015
Søndag den 22. marts til
fredag den 27. marts
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.
I forbindelse med Ollerupkurset har interesserede
mulighed for at tage PD-modulet ”Grundtvig og
Kolds ideverden”.
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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