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Virkeligheden er
al tings prøve
AF LAUST RIIS- SØNDERGAARD

Grundtvig har gennem tiden været leveringsdygtig i et
stort antal personligt forfattede værdilinjer til danskernes udvikling, vækst og livsoplysning. Mange af dem er
indskrevet på indgangsportaler, vægge og i foredragssale på de frie skoler. F.eks. ”Ord i Mund og Skrift i Bogskal vor Ungdom Lære” eller ”Ja, tal nu sandt om småt og
stort og jævnt om alt det høje! Thi godt er alt, hvad Gud
har gjort, og klart er barnets øje.”
På Den frie Lærerskole har vi også en praktisk påmindelse der pryder indgangen til undervisningsfløjen fra
sydsiden: I granitfrisen over døren står ”Virkeligheden
er altings prøve” - og det er nu også blevet billedet på
forsiden af Refleksioner 2016. ”Virkeligheden er altings
prøve” er i en anden sammenhæng formuleret af forfatteren Jakob Knudsen og siden brugt og fortolket på
mange forskellige måder. Granitfrisen på undervisningsfløjen er udformet af billedhuggeren John Rud og sat op
ved Lærerskolens 40-års jubilæum i 1989.
At netop denne praktiske læresætning er fundet frem til
Den frie Lærerskole, forekommer umiddelbart oplagt og
naturligt. Det ligger på linje med andre sproglige udtryk

som” Ord skal ikke siges - ord skal leves” og pædagogiske
læresætninger som: ”Hvad jeg hører, glemmer jeg. Hvad
jeg ser, husker jeg. Hvad jeg gør, forstår jeg”. ”Virkeligheden er alting prøve” er en dynamisk og aldrig færdigfortolket påmindelse. Virkeligheden eksisterer både i den
måde læreruddannelsen tilrettelægges og udmøntes på
i hverdagen på Den frie Lærerskole og den findes på de
skoler og i de klasserum, hvor mødet mellem lærer, elever,
kolleger, ledelse og forældre finder sted. Vekselvirkningen
mellem disse virkeligheder er vigtig at få gennemdrøftet
hele tiden. Det er ikke et simpelt regnestykke eller en ligning, der kan stilles op og efterfølgende efterleves punkt
for punkt. Der er langt dybere perspektiver på færde når
lærer og elever mødes i undervisningen på en fri skole.
Refleksioner 2016 kredser med forskellige temaer om
de virkeligheder vi befinder os i. Et af hovedtemaerne
omhandler bl.a., ”Den ”frie” under luppen - om skolesyn,
faglighed, uddannelsespolitik og studieidentitet”. Der er
både interne og eksterne blikke i luppen og det er der
kommet interessante iagttagelser og refleksioner ud
af. Hvad er god faglighed og undervisning? Hvad skal
lærere kunne i fremtiden? De øvrige temaer i magasinet
relaterer sig alle til de forbindelseslinjer, der på forskellig
vis levendegøres mellem Lærerskolen og omverdenen.
I del 2 af Refleksioner findes en opdateret beskrivelse
af Den frie Lærerskole som en moderne, eksamensfri
læreruddannelse med rod i de frie skolers traditioner og
erfaringer. Desuden kan læseren danne sig et godt overblik over efter-videreuddannelse på forskellige niveauer
ved Den frie Lærerskole.
Fotoillustrationerne i magasinet er inspireret af temaet
”Faglighed”. Ligesom et sprogligt udsagn kan rumme
dybe erfaringer og visdom, så kan fotoet og kunstens
virkemidler sætte sindet i bevægelse og åbne for nye
horisonter.
God læselyst og imens: ”Memento vivere” - Husk at leve.

LIV I REFORMERNE
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Forord

Der er en lang dansk tradition for at arbejde med sproglige udtryk og indhold, der kan maksimere den sproglige
effekt, så det står lysende klart i et skolemotto, hvad der
er meningen med livet og en skoles formål og målsætning. Det er værdi-, livs-og visdomsord som er langtidsholdbare – måske kan de stå til evig tid? Mange udtryk
kendes ligeledes fra antikken, f.eks. ”Kend dig selv”, der
blev indhugget i væggen i Apollontemplet i Delfi og efter
sigende var en dyb inspirationskilde for Sokrates. Det
var før den systematiske, videnskabelige fremstilling var
mulig og derfor blev disse erfaringsfyldte læresætninger
praktiske påmindelser om væsentlige ting, man skulle
huske. Mange af de sproglige udtryk påkalder opmærksomheden på det uafvendelige ”Memento mori”, der
betyder ”Husk, at du skal dø”.

Tema 1

Den “Frie” under luppen
Skolesyn - Faglighed - Uddannelsespolitik - Studieidentitet

4 | REFLEKSIONER

2016

| DEN

"FRIE" UNDER LUPPEN

Et bud på hvad faglighed er
på Den frie Lærerskole
AF RUNE HOLM, SEMINARIELÆRER, DEN FRIE LÆRERSKOLE

For nylig havde vi, foranlediget af besøg af københavnske
pædagogikstuderende, en kortvarig debat om man på Den
frie Lærerskole er studerende eller elev. Debatten blev
ikke afklaret, så jeg vil give et bud på sagen. Man kan ikke
stemme sig til afklaring, problemet stikker dybere, det
hænger nemlig sammen med, hvordan vi opfatter læring og
faglighed på Lærerskolen.

lektier, den baggrundslitteratur, der er i spil til næste time,
og selvfølgelig læser mange også bredt og frit, optaget af
lærerfagets mange udfordringer, fagligt som pædagogisk.
Men man går ”i skole” i rigtig mange timer, ligesom elever;
for de fleste er dagen besat med timer de fleste semestre.

Lighederne med både skole og akademiske uddannelser
er således klart til stede, men forskellene er til gengæld
indlysende. Nuværende forstander, Ole Pedersen, har forFagligheden på Den Frie Lærerskole er snævert forbundet
søgt sig med at bruge betegnelsen ”lærlinge”, ”mesterlære”
med den måde, vi betragter hinanden på, lærere og elever/
og ”tavs viden”, ikke mindst på baggrund af den stærke
studerende/lærerstuderende. Læring på en fri skole opfatbinding til praktik og praktisk skolearbejde. Men den går alter i princippet deltagerne i processen som lige personer,
ligevel ikke, vores lærerstuderende går ikke i hælene på en
men selvfølgelig med forskellig mål, erfaring, viden og
lærer og aflurer lærergerningens hemmeligheder, som lærkompetencer. Der er ikke tale om et autoritært forhold,
lingen på et værksted, uddannelsen er for sig og praktikken
men om at sætte alle elementer i spil, så alle får udbytte af
for sig. Ganske vist har vi mere praktik, når årspraktikken
læringssituationen, hver på sin måde og med sit mål.
medregnes, end i den statslige læreruddannelse, men der
er langt til mesterlære, og i årspraktikken er
På DFL er man derfor hverken studerende
Fagligheden på Den frie
man på egen hånd som ny lærer.
eller elev, men noget helt tredje. I mange år
Lærerskole er snævert
holdt ”eleverne” stædigt og fuldt bevidst
forbundet med den måde,
Det centrale i DFL- fagligheden er dialogen,
fast på at være elever, nok for at markere en
vi betragter hinanden på,
den levende vekselvirkning, samtalen om
forskel til statsseminariernes tendens til at
lærere og elever/ studerende man vil, i klasserummet omkring stoffet,
akademisere læreruddannelsen. Forstander
/lærerstuderende
lærer og studerende imellem. Det kan være
Ole Pedersen gjorde i første del af 90’erne
tekster, dramaaktiviteter, kor og sammenspil,
en ihærdig indsats for at ændre betegnelsen
it-aktiviteter, et billede osv. Stoffet, indholtil ”studerende” – han kom fra Silkeborg og
det, aktiviteten kan formidles på mange måder af læreren,
Århus seminarier. Siden har der hersket blandede begreber,
af medstuderende, i en mundtlig redegørelse, en fortælfor det lykkedes ikke helt for ham. Og med god grund, for
ling, via medier, gennem oplevelse, skolebesøg, praktik og
studerende i akademisk forstand er man ikke på Lærerskopraktiske øvelser. Det afgørende er, at der skal sættes ord
len. Der studeres ikke meget på kollegieværelset, der læses
på, så dialogen kan sættes i gang.
i almindelighed ikke mange og svære bøger, og der skrives
ikke mange opgaver og rapporter. Vi har som bekendt 3
Gennem dialogen tygges alt igennem, vurderes kritisk og
regulære skriftlige opgaver i løbet af uddannelsen, alle 3
undersøgende, hvad kan det bruges til, på hvilket niveau,
holdt nede på et beskedent sidetal, resten af skriftligheden
hvordan kan det serveres? Hvad mener læreren, hvad siger
er funktionel i forbindelse med projekter og løbende unde medstuderende, hvad sker der, når vi prøver at formidle
dervisning. Og skriveopgaverne skal primært dokumentere
på denne måde osv.? Det skaber et levende, pulserende
og træne, så at man behersker genrer og arbejdsmåder, der
læringsmiljø med mange inputs, ideer, refleksioner, persenere skal undervises i ude i skolerne.
spektiveringer, sammenligninger, nye tanker, ny info, som
i dag lynhurtigt hentes fra nettet således, at stoffet ikke
Elever, skoleelever, er man heller ikke. Der foreligger ikke et
kun er viden, placeret i hovedet på den enkelte, men fælles
fast pensum styret ovenfra, som læreren formidler, arranviden og praktisk kunnen transformeret til lærerfaglighed
gerer og efterfølgende tester. Men selvfølgelig læses der
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og sat ind i en større sammenhæng. Denne form for læring
ændrer også deltagerne, man er ikke helt den samme før
og efter en konstruktiv dialog. Alle har lært noget nyt.
Læringssituationen på DFL er således nærmest at sammenligne med et seminar, hvor man mødes om et fælles
emne, projekt, problem, hvor der forelægges, diskuteres
osv. Alt sammen med henblik på at undersøge, hvordan
et stof, nogle kompetencer kan formidles til skoleelever
på den bedste måde. Man kan øve sig på værelset eller i
værkstederne, men lærerfaglig kunnen skabes i fællesskab
gennem dialog.
Og det gør man på Den frie Lærerskole gennem 5 år. Der er
dermed skabt basis for dybtgående faglige forståelser, solid kunnen og en lærerfaglig identitet. Da de ”studerende”
hverken studerer, som på et University College eller udsættes for arrangeret læring som i en skole, men arbejder
seminarbaseret, er den mest rammende betegnelse derfor
seminariestuderende eller seminarister.
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Dermed er den hellige gral ikke velforvaret, for to ting må
være i orden, hvis den centrale dialog skal lykkes. Alle
skal være velforberedte, læreren såvel som de seminariestuderende, og alle skal deltage aktivt og være til stede
i rummet. Det er ikke uden grund, vi har mødepligt på
DFL, men mødepligt gør det ikke alene. ”Kom som du er”
pædagogik uden skriveredskaber og faglig indsigt rækker
ikke til seriøs faglig og pædagogisk dialog og udvikling.
Så hjemmearbejde er uomgængeligt, ikke kun som det at
sætte sig ind i en teori, en metode, et indhold, en praktisk
kunnen. Hjemmearbejdet har afgørende funktion i forhold
til mødet i klasserummet med resten af holdet. Man
studerer ikke for sig selv for senere at gå til en eksamen,
men for at mødes i samtalen mellem lige, frie, engagerede
og vidende deltagere.

B U D PÅ H VA D FA G L I G H E D E R PÅ D E N F R I E L Æ R E R S KO L E

0g UPS blev til…
– En nyopstartet studiekreds på Den frie Lærerskole sætter tidens
uddannelsespolitik og egen studieidentitet under luppen
AF ASBJØRN LUND GROVE, LÆRERSTUDERENDE, ÅRGANG 2014, PÅ VEGNE AF UPS

I foråret 2015 satte en gruppe studerende på Den frie
Lærerskole sig sammen og udvekslede idéer og holdninger, som så mange lærerskolestuderende har gjort det før.
Snakken faldt bl.a. på den nuværende uddannelsespolitik, og
på hvordan man fra politikernes side ser uddannelse i dag.
På den uforbeholdne og knap så højtidelige dagsorden var
hverken mødeleder, referent eller ordstyrer, kun den rene
idégenerering og holdningsudveksling.

Udover, at der på Den frie Lærerskole hersker og altid har
hersket en interesse for at diskutere, hvad der rører sig på
den politiske scene, er det væsentlige her, at vi alle var enige
om, at der manglede en platform på skolen, hvor specielt
uddannelsespolitiske emner kunne tages op.
Et sted hvor de lærerstuderende, uanset hvilke politiske holdninger de måtte have, kunne finde deres plads i en saglig debat
på læreskolen.

OG UPS BLEV TIL
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Vi havde fra start en fælles forståelse af, at der var brug for et
forum, der kunne kigge ud over Lærerskolens ”osteklokke” og
samtidig oplyse skolesamfundet omkring den aktuelle og fremtidige uddannelsespolitiske situation med senere debat for øje.
Vi var alle rimeligt enige om, hvad vi ville med dette projekt, men
hvordan rammerne for det skulle stilles op, var stadig noget, der
skulle besluttes.
Diskussioner blev startet, opstartsmøder afholdt, og opgaver
fordelt. Her var en af vores mere karaktergivende beslutningspunkter bl.a., hvad studiekredsen skulle hedde, og hvad lå mere
lige for end Uddannelsespolitisk Studiekreds, forkortet UPS?
Vi havde en forhåbning om, at UPS kunne nå at godkendes
inden sommerferien, da det ville være et godt afsæt frem mod
det videre arbejde. Så nu skulle der handles. Vi fik et punkt på
dagsordenen til skoleårets sidste lærermøde, og der var fra
lærernes side en fin opbakning. Man fristes til at spørge sig selv,
hvorfor det var så vigtigt at blive godkendt som studiekreds, da
man måske mest sammenligner en studiekreds med noget, som
ligger i fritiden. Her ligger væsentligheden i at blive godkendt
af lærerstaben, at vi som studiekreds, modsat et udvalg, er
fuldstændig fri af lærernes indblanding og som studerende på
DFL kan have vores egne holdninger. Derudover kan en studiegruppe også søge skolen om refundering af udgifter til ture,
kopiering mm., hvilket ikke skal underkendes.

Et par dage før sommerferien indtraf, kunne vi så skåle på
den endelige tilblivelse af UPS.
Vi har valgt primært at arbejde på tre niveauer og har en
målbeskrivelse, der lyder således:
1.	Debat og oplæg indenfor gruppen
Dette gør vi for at holde os opdateret på nye tiltag og
eksisterende problematikker, som vi som kommende
lærere har godt af at have viden om og tage stilling til.
2.	En mere aktiv politisk kultur på Den frie lærerskole
Vi vil arbejde for at skabe en bredere viden samt forståelse om den eksisterende uddannelsespolitiske debat
på skolen. Det gør vi for at eleverne i højere grad bliver
i stand til at tage stilling til de forhold, de skal arbejde
under som lærere. Derudover vil vi arbejde for at gøre
flere af skolens elever nysgerrige, indignerede samt
engagerede til selv at deltage i den eksisterende uddannelsesdebat. I dette arbejde vil vi fokusere på at holde
en informativ og inspirerende tone for ikke at skabe en
negativ og ‘bør’ følelse omkring deltagelse i debatten.
3.	Deltage på den uddannelsespolitiske scene
Vi ønsker ikke kun at diskutere den eksisterende uddannelsesdebat, men også at engagere os i den. Dette
i form af læserbreve, debatindlæg, at deltage i demonstrationer etc. Dertil skal det nævnes, at vi, når vi er ude
i en sammenhæng, ikke direkte repræsenterer Den frie
Lærerskole, men vi repræsenterer os selv som elever på
Den frie Lærerskole og kan derfor være uenige i skolens
udmelding samt internt uenige i gruppen.
Når alt kommer til alt, så er Den frie Lærerskole som så mange
andre uddannelsesinstitutioner for tiden underlagt massive
nedskæringer. Både den nuværende, men også den tidligere
regering, har via nedskæringer eller dimensionering, vanskeliggjort forhåbningerne om, at Lærerskolen kan fortsætte uden,
at det får mere end økonomiske omkostninger. Det er i tider
som disse, at de frie skoler må stå sammen og koncentrere
sig om at skabe de bedste betingelser for at holde skole ud
fra et fælles værdisæt, uanset hvor meget den lovgivende
magt modarbejder os. Vi skal ikke bukke under for pres, men
i stedet opretholde troen på det vi gør – fri skole. Det er i den
sammenhæng stadig essentielt også at minde os selv om, at
vi i de frie skoler er et værdibaseret alternativ til det ordinære
skolesystem og trods alt, stadig er en del af helheden.
Alt dette er selvfølgelig et ofte diskuteret emne på Lærerskolen og måske lige præcist derfor, er der brug for Uddannelsespolitisk Studiekreds på Den frie Lærerskole. Vi har nu fået
en platform, hvor vi kan vende disse emner og tage initiativ
til at handle, hvad enten det er at organisere fællestransport
til demonstration, organisere en debataften i lokalsamfundet
før et folketingsvalg eller stille spørgsmål til uddannelsespolitikken via læserbreve mm.
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Et nyt samarbejde har set
dagens lys
- Et studiebesøg fra Uddannelsesvidenskab har sat gang i diskussionen
om, hvordan vi tænker og praktiserer skole på Den frie Lærerskole
AF ANNE LYNGGÅRD REITER, LÆRERSTUDERENDE, ÅRGANG 2015, PÅ VEGNE AF UPS

Vi starter i det små
I efteråret 2015 indgik en gruppe studerende på Den frie
Lærerskole et samarbejde med studerende på Uddannelsesvidenskab fra Aarhus Universitet (afdeling i København).
Historien startede i det små: I sommerferien 2015 talte
to venner fra henholdsvis Uddannelsesvidenskab, Søren
Vernegren, og Den frie Lærerskole, Asger Madsen, om
deres uddannelser og deres opfattelse af at være under
uddannelse. Samtalen kom hurtigt til at handle om kunsten
at balancere studieliv og fritid. I denne diskussion lå også

spørgsmålet, om der er forskel på at være studerende eller
elev. Dette bragte Asger op på et møde i UPS. Der blev
tænkt, diskuteret og vendt argumenter, og lige svært var
det at komme med et klart svar.

Når ringe breder sig i vandet
Diskussionen i UPS bragte os frem til, at spørgsmålet om
vores studieidentitet er tæt forbundet med den måde,
vi tænker og praktiserer skole på. Vi fandt det derfor
nødvendigt at inddrage skolesamfundet og herfra bredte
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Samtale

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

2016

| ET

N Y T S A M A R B E J D E H A R S E T D A G E N S LY S

spørgsmålet sig blandt medstuderende og lærere som
ringe i vandet. Vi hørte os omtalt som studerende og elever
uden nogen sammenhæng mellem, hvornår de to ord blev
brugt. Det gav stof til eftertanke, og i UPS begyndte vi at
undre os: Har det overhovedet en betydning, om vi omtales
studerende eller elever? Hvorfor det er så svært at komme
med en definition, og medfører de to forskellige definitioner også forskellige forventninger til os? Vi blev hurtigt
klar over, at dette var en vigtig diskussion, som vedrørte
hele skolesamfundet.
En mørk onsdag aften i november ankom en bus fra København med 21 studerende fra Uddannelsesvidenskab. Vores
formål var at opnå en større viden og forståelse af vores
studieidentitet og starte en proces, hvor vi kunne diskutere
vores rolle i studiemiljøet på skolen. I forhold til samarbejdet
ønskede vi at give de studerende fra Uddannelsesvidenskab
et indblik i en anderledes læreruddannelse, der definerer sig
ud fra sin egen nødvendighed og det værdisæt, skolen er
bygget op omkring. Vi ønskede derfor at bruge deres friske
øjne til at belyse styrker og svagheder ved Den frie Lærerskole.

Ud over vores egne refleksioner og diskussioner kom
Uddannelsesvidenskab også med deres analyse af Den frie
Lærerskole. Her blev det blandt andet fremhævet, at der for
mange ligger en udfordring i at balancere det sociale fællesskab og det faglige fællesskab, så deltagelsen i fællesskabet
uden for undervisningen ikke vægter højere end forberedelsen til og deltagelsen i undervisningen. Dette er ikke en
overraskende pointe, da vi både ser muligheder og udfordringer ved at gå i skole og bo det samme sted. I tråd med dette
fremhæver Uddannelsesvidenskab også en særlig kritik, idet
de påpeger “... Dog synes der at være en forventning om, at
man skal være aktiv og deltagende, for ikke at blive stemplet
som uengageret”. En skole baseret på et folkestyre kræver
at alle bidrager til fællesskabet, men citatet påpeger en
udfordring ved vores fællesskab. Vi må derfor spørge os selv,
om alle skal deltage lige meget, og hvordan vil vi forholde os
til deltagelsen? I værste fald skaber det en polarisering og
kan bidrage til et stressende studiemiljø.

Summa summarum kan vi på nuværende tidspunkt sige, at
vi er en særlig uddannelse og derfor vil definitionen af vores
studieidentitet også være noget særligt. Som studerende
er vi ikke blot modtagere af undervisning; vi
Fuld fart over feltet
er med til at forme vores egen uddannelse.
Summa summarum kan vi på
Besøget har derfor givet os et indspark til
nuværende tidspunkt sige,
UPS udrullede det helt store program af
diskussionen om skoleværdier, hvordan vi
at vi er en særlig uddannelse
arrangementer, hvor uge 45 blev udnævnt til
praktiserer skole, og hvordan vi kan praktisere
og derfor vil definitionen af
UPS-uge. På ugens stormøde var der oplæg
skole.
vores studieidentitet også
og videre diskussion i basisgrupperne om
være noget særligt. Som
vores studieidentitet. Torsdag var dagen hvor
Fremadrettet
studerende er vi ikke blot
Uddannelsesvidenskab for alvor kom på bamodtagere af undervisning,
nen. De observerede undervisningen, afholdt
I 2016 ønsker UPS at blande sig mere i den
vi er med til at forme vores
en workshop for 2. årgang med det formål
offentlige debat. Beskæringer og stramninegen uddannelse.
at igangsætte en selvrefleksion over egen
ger på uddannelsesstudieidentitet, lavede fokusgruppeinterview
området tydeliggør nødvendigheden af en
om studieidentitet, og de deltog i en debataften, hvor Udskarp diskussion om, hvor uddannelserne er på vej hen, og
dannelsesvidenskab og Den frie Lærerskole satte hinanden
hvad vi vil med vores uddannelser. Derfor har UPS også
i stævne. Aftenens emne var Fremtidens skole, og der var
en aftale med Uddannelsesvidenskab om, at begge parter
en ivrig diskussion om værdier og visioner. Skolesamfundet
har interesse for et fremtidigt samarbejde. I UPS ønsker vi
mødte talstærkt op, og mange efterspurgte mere debat og
at arrangere debataftner på tværs af de to uddannelser om
samarbejde i fremtiden. Fredag var opsamlingsdag og bearden aktuelle uddannelsespolitik og om fremtidsvisioner for
bejdning af empiri for Uddannelsesvidenskab, og dagen blev
uddannelse og dannelse.
afsluttet på højskolemanér med en spændende volleyballkamp, hvor Uddannelsesvidenskab løb med sejren. Sejr såvel
som nederlag blev fejret på Undergrunden i højt humør.
Citater til kommentarboks
- Studerende, fordi vi har ansvar for egen læring her!
På Den frie Lærerskole er vi…
-	Når underviseren kalder sig lærer, føler jeg mig som
en elev. Men når jeg siger, hvad jeg laver, siger jeg, at
Debatten om vores studieidentitet er en tilbagevendende
jeg er studerende (på DFL).
diskussion, men besøget fra Uddannelsesvidenskab har
- Jeg er en elev, jeg bliver studerende.
skærpet vores opmærksomhed på det råderum, vi har på
- En studerende elev.
skolen og i vores fremtidige virke som lærere. Desuden har
- Det ene udelukker ikke det andet.
debatten også bidraget med ny viden om fællesskabet i og
- En DfL’er er sin egen.
omkring skolen. Det blev tydeligt, at en definition af vores
studieidentitet langt fra er enkel, hvilket kommentarboksen
understreger.
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Den frie Lærerskole
– det dobbelte internat
AF SØREN VERNEGREN KIRK OG LUCAS ANTHONY CONE, STUDERENDE UDDANNELSESVIDENSKAB, DPU PÅ AARHUS UNIVERSITET.

sen af det interne og eksterne foreningsliv, inddragelsen
Følgende artikel tager afsæt i en gruppe uddannelsesaf de studerende i skoleledelsen og en altoverskyggende
videnskaberes studieophold på Den frie Lærerskole i
engagements-retorik var en grundlæggende del af skolens
november 2015. På baggrund af de observationer, interog de studerendes selvforståelse: Det demokratiske
views og efterfølgende refleksioner, der blev gjort under
skolesamfund fremstilledes som en spejling af den virkeopholdet, fremstiller artiklen Lærerskolen som et dobbelt
lighed, de studerende ideelt skal ud og agere i, når de er
internat. Et internat, der i kraft af sin unikke positionering
færdiguddannede eller tager på årspraktik. Her er man ikke
i den større uddannelsespolitiske kontekst har en unik
lærer fra 8-16, på samme måde som man ikke kun er aktiv
mulighed for at internere, afprøve og kritisk reflektere over
studerende, når man har undervisning. I internatet dyrkes
nogle af de uddannelsespolitiske initiativer, der pålægges
en læreridentitet – ikke en lønmodtagerrolle.
størstedelen af lærere i det danske uddannelsessystem.
Initiativer, der kredser om et øget krav om
Den anden forståelse af internatet viste sig
kvalitetssikring og målstyring uden rum for
i en mere ideologisk båret idé om skolen som
spørgen om, hvad handleplaner, eksamener og
Gennem vores samtaler på
et opbevarings- og pasningssted. Som en
andre styringsredskaber egentlig er godt for.
Lærerskolen blev det tyderække interviews med lærere og studerende
ligt, at interneringen i både
Demokratiets stald
tydeliggjorde, var Lærerskolens virke i høj
fysisk og idealistisk forstand
grad båret af et ideal for lærergerningen,
rummer en vis ambivalensUnder opholdet på Den frie Lærerskole
der med rødder i folkeoplysning og dannelse
men også, som vi vil plædere
fremstod især to kendetegn i de studekom til udtryk i en retorisk konservering og
for senere i artiklen, et
rende og underviseres måde at gøre skole
forædling af de Grundtvig-Koldske tanker;
uudnyttet potentiale.
på – navnlig set i forhold til de mere almene
demokrati hedder dyret, der for alt i verden
læreruddannelser, eller statsseminarerne,
må plejes, passes og holdes i live. I denne forsom de stadig omtales på DfL. Kendetegnene
stand blev internatet mere end blot et opbevaringssted for
har at gøre med, hvad vi, set med et blik udefra, ser som en
mennesker og studerende, der skal lære og leve sammen.
grundlæggende forståelse af DfL som et internat – i begge
Skolen fremstår som et pasningssted for en unik, demokraforståelser af ordet: Som et 1) “sted hvor der ofte foregår
tisk tilgang til lærergerningen, der som en paraply overundervisning, kursusforløb el. lign., og hvor deltagerne samdækker såvel forstandere som undervisere og studerende.
tidig bor og spiser” og samtidig som et 2) “opbevarings- eller pasningssted.”

Interneringens ambivalens

Den første forståelse af internatet er åbenlys på Den frie
Lærerskole, der som en (geografisk) afsides institution
bærer tydeligt præg af en Grundtvig-Koldsk inspireret
internering af de studerende i uddannelsesforløb, hvor der
oftest læses, spises og soves i eller tæt omkring skolens
bygninger. Som gæst bemærker man med det samme
den energi, der opstår, når studerende med vidt forskellige baggrunde interneres i ‘osteklokken’ som deltagere
i et praksisfællesskab, der frem for alt lader til at kredse
om demokratisk medbestemmelse og kærlighed til (ud)
dannelse; fra meddelelserne ved frokost og undervisning
hos smeden til didaktiske refleksioner over forskellige
undervisningssituationer. Det var tydeligt, at opretholdel-

Gennem vores samtaler på Lærerskolen blev det tydeligt, at interneringen i både fysisk og idealistisk forstand
rummer en vis ambivalens – men også, som vi vil plædere
for senere i artiklen, et uudnyttet potentiale. Ambivalensen viste sig første og fremmest i, at mange studerende
havde svært ved at finde balancen mellem fritid og den
såkaldte DfL-tid, der indbefatter alt fra undervisning og
forberedelse til det næsten obligatoriske engagement i
skolesamfundet. En studerende fra fjerde årgang udtrykte
det sådan, at hendes første år i internatet handlede om at
lære at sige nej til aktiviteter i skolesamfundet; en formulering, der gik igen hos flere af de studerende, der pegede på,
at ord som fællesskab, demokrati og deltagelse ofte blev
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vi specielt på fri- og efterskoler frygte, at dette ikke varer
ved: Frem for en idealistisk distancering kan Lærerskolen
udnytte skolens position i periferien af systemet til konstruktivt at bearbejde og kritisere udviklingen, at internere
og afprøve tendenserne til målstyring og komme med bud
på nye praksisser på skolerne, hvori de studerende kommer
i årspraktik eller arbejde. En bearbejdning, der eksempelvis kunne finde sted ved skiftevis at afprøve eksamener,
elevplaner og karakterer på enkelte semestre for dernæst
at reflektere over disses effekt.
I vores efterfølgende refleksioner over ovenstående
DfL er således frem for alt en unik mulighed for at afprøve
pointeringer fandt vi det nødvendigt at skelne mellem den
og kritisk reflektere over, hvad det vil sige
fysiske og ideologiske internering; at adskille
form fra indhold. Som en fysisk internering
DFL er således frem for alt en at være lærer i en tid med hang til måling af
studerende og kontrol af læreren. Der er tale
fremstår det at være studerende på DfL frem
unik mulighed for at afprøve
for alt som en unik mulighed for fordybelse
og kritisk reflektere over, hvad om en unik mulighed for at internere virkelighedens vilkår: At foregribe en virkelighed, der
og nysgerrighed, hvor skolen tilbyder et rum
det vil sige at være lærer i
gælder for resten af uddannelsessystemet,
at internere, afprøve og reflektere over de for
en tid med hang til måling
og som efter al sandsynlighed også vil gøre
ethvert samfund grundlæggende spørgsmål
af studerende og kontrol af
øget indtog på de DfL-studerendes fremtiom demokrati, fællesskab og dannelse. En
læreren. Der er tale om en
institution, hvor man som studerende skal nå
unik mulighed for at internere dige arbejdspladser i et eller andet omfang
– og vende denne virkelighed på hovedet.
frem til den vigtige erkendelse, at lærergervirkelighedens vilkår.
I denne optik vil Den frie Lærerskole, som
ningen ikke bare er et arbejde fra 8-16, men
en fri skole med engagerede, nysgerrige og
en bestemt identitet og livsstil, som man
dygtige studerende, meningsfuldt kunne drage nytte af
gennem internatet på Lærerskolen får mulighed for at
en anden position til det etablerede end en på forhånd
afprøve. Fx ved at lære at sige pænt nej til sin medstudebestemt anti-position til tendenserne i resten af uddannelrende fra studiekredsen, før man skal sige pænt nej til sin
seslandskabet.
elev i Brugsen “ude i virkeligheden”.
taget for givet og pålagt nye studerende, der efterhånden
måtte lære vigtigheden i også at finde tid til sig selv. Disse
gentagne pointeringer må tages seriøst: Ambivalensen i at
blive overrumplet af floskler om demokrati og deltagelse
vidner på én og samme tid om en institution, hvis tilgang til
skolegang er både unik, men også risikerer en unødvendig
på-forhånds-afskærmning fra virkeligheden i sin konservering af idealer.

Men disse styrker er ikke båret af interneringen af de
idealer, der med store ord fremstiller Lærerskolen som en
anti-position til konkurrencestatens stormende uddannelsespolitiske vinde, der bringer kontrol, best practice og målstyring til en lærerprofession, der engang var omgærdet
af respekt og en nærmest hellig metodefrihed. Styrken er
båret af studerende; mennesker, der i fællesskab internerer,
udforsker og afprøver ideer og genstande i virkelighedens
prøve. Skolen er tydeligvis funderet i Grundtvig-Koldske
værdier, men behøves ikke være principielt bundet af dem;
værdierne er indlejret i selve samværets DNA.

Vi slutter med en vending fra den tyske filosof, sociolog og
musikteoretiker Theodor Adorno, der for godt og vel 40 år
siden smukt formulerede, hvad vi i denne artikel har bearbejdet som internatets potentiale: ”Under tankens dvælende
blik ville genstanden selv begynde at tale”. Den frie Lærerskole har, som få andre institutioner i Danmark, styrken
til at lade tanken dvæle ved og på et velfunderet grundlag
kritisere de ofte ureflekterede initiativer og bestemmelser,
der udgør den uddannelsespolitiske diskurs i dag.

Om at have virkeligheden til prøve
Som det fremgår i det ovenstående, ser vi i DfL et uudnyttet potentiale i at gøre skole på en måde, der i kraft af
skolens unikke placering som internat kan bygge bro over
kløften mellem fremstillingen af lærerrollen som enten
målstyret lønmodtager eller dannelsesorienteret livsstil
funderet i et ideal om skolen for livet. Frem for retorisk
at placere sig som en anti-institution i opposition til det
etablerede uddannelsessystem, rummer DfL nemlig en
mulighed for at konfrontere det etablerede uddannelsessystem på en radikalt anderledes måde end de almindelige
læreruddannelser – netop fordi skolen er et internat. For
mens fri-, efter- og højskolerne indtil videre lader til at
være gået fri for, hvad andre har kaldt kontroltyranniet, kan
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Lærerfaglighed og fordybelse
i årspraktikordningen på DfL
AF GITTE TINNING MADSEN, STUDIEVEJLEDER, PRAKTIKKOORDINATOR, DEN FRIE LÆRERSKOLE

Den mest omfattende praktikordning på Den frie Lærerskole
er årspraktikken, som ligger på 3. årgang. Efter et år i lønnet
arbejde som lærer, fortsætter de studerende uddannelsen
på Lærerskolen i yderligere to år.
I ingen anden læreruddannelse i Danmark har praktikken
så stort et omfang som på DfL. Praktikkens placering og
omfang i uddannelsen indikerer en forventning om, at
praktikåret udgør en omfattende læringsressource i uddannelsen til lærer. Det er i den forbindelse en særlig pointe,
at praktikåret og erfaringerne herfra bringes massivt i spil i
undervisningen de sidste to år på skolen – både på linjefagene og i det obligatoriske fag pædagogik/psykologi/
didaktik (PPD).
Formålet med praktikåret er:
•	At afprøve og udøve planlægning og afvikling af undervisning og faktisk lærervirksomhed
• At møde de frie skolers praksis som lærer
•	At afprøve teoretiske kundskaber på løsning af praktiske opgaver
•	At samle erfaringer, indsigter og erkendelser, som befordrer den studerendes videre
studium.

Der er naturligvis dilemmaer og udfordringer forbundet med
praktikordningen, eksempelvis:
1.	De studerende går fra studier til arbejdsliv og tilbage til
studier igen.
Hvordan kobler vi et ”ikke-uddannelses-funderet”, obligatorisk element som praktikåret til uddannelsen på DfL?
2.	Hvordan beskrives den læring, der foregår i et praksisforløb, og hvordan implementeres den i et videre uddannelsesforløb?
3.	Praktikskolen ansætter en medarbejder, som ikke er færdiguddannet, men under uddannelse. Hvordan sikrer vi, at
læreruddannelsen matcher udviklingen på de frie skoler
og opfylder deres krav til nye lærere?

I ingen anden lærer
uddannelse i Danmark
har praktikken så stort et
omfang som på Dfl. Praktikkens placering og omfang
i uddannelsen indikerer en
forventning om, at praktikåret udgør en omfattende
læringsressource i uddannelsen som lærer.

Praktikken på 3. år anses som en arbejdspraktik – i modsætning til en uddannelsespraktik,
hvilket betyder, at de studerende varetager lønnet lærervirksomhed på samme vilkår som færdiguddannede lærere,
samt, at de (derfor) ikke kan forvente at modtage formaliseret vejledning på arbejdspladsen under ansættelsen.

Praktik – et redskab og en udfordring
Praktikken fungerer som et redskab for læring for både
studerende og lærere på læreruddannelsen. Dels fungerer
praktikken som en spejling af den studerendes undervisningsmæssige kompetencer, og dels er praktikken et
fagdidaktisk værktøj i undervisningen på DfL. Sidst men ikke
mindst, så fungerer praktikken som en katalysator for, hvor
uddannelsen skal udvikle sig hen og med hvilken profil.

4.	Hvordan får vi afstemt gensidige forventninger alle parterne imellem, når der
ikke indgås formelle aftaler mellem DfL
og praktikskolerne, men alene mellem
praktikskolerne og de nyansatte lærerstuderende?

Beskrivelsen af praktikordningen rummer
en selvmodsigelse, idet de studerende både
beskrives som medarbejdere og praktikanter.
Kontraktforholdet i deres ansættelse vedrører
udelukkende et overenskomstmæssigt medarbejderforhold. Hermed nyder de ikke det privilegium, der
oftest følger med en ansættelse som praktikant, en arbejdsbeskrivelse og nogle arbejdsforhold, der er specielt designet
til et praktikophold. De studerende forventes at varetage et
lærerjob på lige vilkår med færdiguddannede lærere, men
de har ikke færdiggjort deres uddannelse – endnu. Men i
praksis modtager de fleste studerende trods alt en form for
vejledning.

Vejledning som læringsaktivitet
Erfaringerne med praktikordningen viser, at ca. 2/3 af
en praktikårgang i dag modtager en eller anden form for
vejledning på arbejdspladsen, men at omfanget og kvali-
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teten er stærkt svingende. Oftest indgår praktikanten i en
”følordning”, som også omfatter andre nyansatte på skolen.
En ”følordning” er typisk karakteriseret ved, at en ansat på
skolen har til opgave at oplyse om kulturelle, strukturelle
og sociale forhold m.v. på skolen samt stå til rådighed for
spørgsmål. Herved hjælpes de nyansatte til at orientere sig i
organisationens praksisfællesskab, ligesom de i et vist/uvist
omfang opnår adgang til de læringsressourcer, arbejdspladsen rummer.
Vejledningen skal vurderes i lyset af krav til selvstændig
refleksion, skærpede krav til kvalitet, samt kravet om, at
læreruddannelsen i højere grad kobler teori og praksis.
Forventningspresset til de lærerstuderende er stort – der
er mange interessenter, og deres egne forventninger til sig
selv skal lægges til.
Undervisningen i PPD, både før og efter praktikåret, tilrettelægges med særligt fokus på kobling af teori og praksis i
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læreruddannelsen. Der arbejdes i faget med flere teoretiske
perspektiver på analyse af de praksiserfaringer, de studerende vender hjem med fra praktikåret. Såvel vejledningen
som undervisningen sættes i teoretisk perspektiv, og det
undersøges, hvilken sammenhæng der kan være mellem
oplevelsen af relationen til vejlederen og oplevelsen af
effekten af vejledning.
At udvikle sin egen praksis kræver færdigheder i at reflektere over sin praksis, færdigheder, som kan understøttes i
uddannelsen gennem tilrettelæggelse af læringsaktiviteter. Det er vores erfaring, at vejledning i praktikken er en
læringsaktivitet, som kan bidrage til praktikantens refleksion
over handling.
Studerende og lærere på DfL samarbejder om at konstruere,
analysere og evaluere god undervisning til daglig i læreruddannelsen, og det foregår i perspektiv af de studerendes
erfaringer med undervisning i praktikåret.
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Perspektiver på
studietur til Estland og
internationalt samarbejde
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Udveksling med Estland
AF LARS HANSEN OG ULLA LINDHOLM, LÆRERE VED DEN FRIE LÆRERSKOLE

Estland er et af de lande, hvor Den frie Lærerskole har en
samarbejdspartner. Gennem Nordplus, som uddeler midler til
udveksling i de nordiske og baltiske lande, har Lærerskolen i
flere år haft en god kontakt til Universitet i Tallinn. I år havde
vi muligheden for, at alle lærere fra Lærerskolen kunne
besøge Estland.

Pärnu Vabakool er grundlagt efter dansk friskoletradition af
engagerede lokale forældre. De første 10 år var vanskelige.
Skolens værdigrundlag og hverdag var ukendt for lokale folk,
og myndigheder og skolen mødte meget bureaukratisk modstand og manglende accept af at være et godt alternativ til
de lokale folkeskoler.

Det var tydeligt før afgangen, at vi vidste meget lidt om landet. Naturligvis kendte vi til myten om Dannebrog, som faldt
ned fra himlen. Vi kendte til Estlands omtumlede historie
som et land mellem Tyskland og Sovjetunionen, og vi vidste,
at nutidens Estland er præget af at ligge på grænsen mellem EU og stormagten Rusland. Men det viste sig, at Estland
har meget mere at byde på.

Vi mødte en skole, som tydeligt hviler på et stærkt fundament. Lærere og forældre er meget engagerede, og
skolens børn virker meget glade for at gå i skole. Andre,
som vi mødte i den estiske skoleverden, fortalte, at dette
er usædvanligt for skoleelever i Estland. Det er et meget
stort problem, at folkeskoleelever ikke bryder sig om at gå i
skole. Skolesystemet har mange levn fra en tid, hvor et stift
og målstyret system herskede. Mange elever er bange for
at fejle, og lærere møder en mur af tavshed, når de stiller
spørgsmål til klassen. På Pärnu Vabakool er det anderledes.
Som på danske friskoler har eleverne meget, de gerne vil
sige og gøre. De er nysgerrige og åbne og aktive i undervisningen. Vi oplevede små rollespil, varieret undervisning i
engelsk og en kreativitet, som vi kender fra danske friskoler.

En søndag sidst i februar landede vi i Tallinn, Estlands hovedstad. En flok taxier med russisktalende chauffører kørte os
til hotellet lige indenfor bymuren i den gamle middelalderby.
Stemningen var høj. Sikke en smuk gammel by. Forventningerne til dagene i Estland steg, og efter en middag med
velsmagende lokale retter var alle klar til en lille uge i et
ukendt land.

Pärnu Vabakool

Mødet med de veluddannede og visionære
europæiske estere

Næste dag mødte vi dog noget meget velkendt. En friskole. I
Pärnu i det sydlige Estland ligger landets eneste friskole, og

For at få en bedre forståelse af landet og dets vilkår for
udvikling, havde vi opsøgt nogle personer, som gerne vil

Foto side 17,18,19,22: Ulla Lindholm, Elin Østergaard, Hanne Kirk.
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formidle fortællingen om Estland på en ny måde. Firmaet
”Waypoint-Travel ” ejet af en af de mange veluddannede og
meget bevidste unge bymennesker, reklamerer med guidede
ture til fods eller på cykel rundt i forskellige kvarterer, der på
hver sin specielle måde afspejler det nye i det gamle. Anne,
ejeren, tog os med til Kalamaja, det gamle fiskerkvarter lige
ved havnen. I dag er det ét af de dyre steder at slå sig ned.
De store, gamle træhuse sættes i stand, og børnefamilier
flytter ind. Gaderne er brede, og der er masser af træer
og haver. Midt i denne oase ligger et monstrum af en grå
cementbygning, en velbevaret reminiscens fra sovjettiden.
Bygningen danner, som før, rammerne om et lokalt kulturcenter, som er flittigt brugt, nu dog, en hel del mere brugerstyret.
Midt i dette gamle kvarter valgte sovjetstyret også at
placere en række tunge industrier med alt, hvad dertil følger
af larm, støj og møg. Disse industrier mistede dog ret hurtigt
deres økonomiske betydning efter landets selvstændighed
i 1991, og bygningerne lå derefter øde hen i mange år.
Nu blomstrer det alternative byliv frem her med caféer og
restauranter, små teatre og alternative scener. Stemningen
omkring de skrumlede bygninger er blødt op, der er hjemmelavede, hyggelige skilte og murmalerier, og man fornemmer
den kreative iværksætterånd.
Helt ud til havnen ligger den gamle fæstning Patarei. Den er
bygget i 1800-tallet og har tjent mange formål og herskere
gennem tiderne. Dog står stærkest i Esternes bevidsthed
brugen af fæstningen som fængsel under sovjetstyret. Alle,
som i ALLE, estere har familie, der forsvandt sporløst under
2. verdenskrig og i tiden efter, og det står klart for enhver,
at det ikke har været en dans på roser at blive spærret inde i
denne middelalderlige fæstning, på ubestemt tid, uden ret-

tergang, ja uden anden forbrydelse end at være jøde, være
uddannet eller bare være i vejen.
Nu er Patarei et museum over en grusom tid, men samtidig
er byens unge begyndt at lave festivaller inde og ude på
området. Politiske kunstprojekter og happenings gør om
sommeren stedet til et levende kultursted, der trodser al
ærbødig skælven over fortiden og nærmest respektløst indtager omgivelserne og lægger nye lag af erindring ovenpå.
Esterne er et stolt folkefærd, der er yderst bevidste om Ruslands nærhed og interesser. Men det er også vigtigt for den
nye generation af Estere, der skal bringe landet ind i Europa
og verden, at bevare deres kulturarv og –historie og sørge
for, at det spiller med i udviklingen af det nye, moderne
samfund.

Et lærerkollegie på rejse
Det er nu anden gang, vi i lærergruppen tager afsted i
denne periode, hvor de studerende er i praktik, skriver faglig hovedopgave eller arbejder med specialet. Jeg oplever
raden rundt en glæde over at være sammen, opleve noget
fælles og bearbejde det undervejs. Vi har selvsagt mange
forskellige tilgange til dét at rejse, men der er god plads
til disse forskelligheder, og fem intense døgn gør noget
ved vores samvær, udvider det til venskaber, en anderledes faglig indsigt og personlige. Vi er mange fagområder
repræsenteret og kan hver især bidrage til den faglige
samtale oveni den erfaringsudveksling, der altid finder
sted, når folk er på rejse.
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”Togetherness as motivation
– a 21st century skill”?
Et samarbejde mellem Den frie Lærerskole, Efterskoleforeningen og
Friskoleforeningen fører til en konference i efteråret 2016
AF JOHN MASON

I 2013 arrangerede skolens Internationale Udvalg en konference med det formål at undersøge, om nogle af de frie
skolers internationale arbejder kunne samles ét sted. Tanken
var at undgå dobbeltarbejde og at styrke det internationale
arbejde ved at samle vores kræfter både politisk og praktisk
ét sted. På konferencen blev det besluttet, at der skulle
oprettes et nyt Internationalt Forum for de Frie Skoler (IFFS)
med DfL i formandsposten. IFFS mødes som udgangspunkt
to gange om året og dyrker internationalt samarbejde og
fællesinteresser blandt de frie skoler. Aktiviteterne er brede
og omfatter fx planlægning af et internationalt Ollerupkursus i 2017, promovering af kurser og udveksling med
udlandet samt udvikling af fælles skriftligt materiale. Til
vores møde i juni sidste år kom der et forslag om at lave en
international konference om fællesskab, og denne tanke er
nu ved at blive til virkelighed.
Konferencens emne skulle fra foreningernes side omfatte
21st Century Skills, og vi har valgt at fokusere på fællesskab
som motivation. Denne beslutning bunder for det første i, at
der for tiden er stort fokus på fællesskab og motivation både
her og i udlandet – eller rettere; der er fokus på to forskellige
aspekter af disse to begreber:
I Danmark – og især i de frie skoler – er der en lang tradition
for at betragte fællesskab som kernen af skolen – for ikke at
sige; kernen af samfundet. Denne tradition kan spores tilbage
til skolernes historiske rødder og til Grundtvig og Kold. Og i
de frie skoler tager man det næsten som givet, at fællesskab fremmer den motivation, der underbygger børnenes og
skolens trivsel. Man henviser uden tøven til fællesskabet og til
det fælles bedste, som om det er et sprog, som alle kan forstå.
Og det er det som regel også. Når man i de frie skoler taler om
’fællesskab’ kan det være svært at se, hvordan ordet kunne
have en negativ betydning.

Sådan er det desværre ikke i andre lande. Der er der ikke den
samme tradition for fællesskab, ikke den samme indstilling til
samvær – og ej heller et ord, der gengiver fællesskabets dybe
og omfattende klang. På engelsk vil begreber som ’community’,
’fellowship’, ’teamwork’ altid betragtes som afgrænset. Der vil
altid være nogle som ikke er – eller ikke anses som – medlemmer,
og man vil aldrig kunne tale om ’fællesskabet’, som noget der er
både ubegrænset og forpligtende. I den typiske skole i udlandet
er det ikke fællesskab, der er tale om, men fællesskaber. Det vil
sige, at det er grupper, kliker, gangs, teams, hold osv., der danner
identitet – og påvirker motivation. Autoritetsbegrebet har nok
længe fyldt mere i andre lande end i Danmark, men begrebet er
smuldret væk, og nu skal autoriteten støttes af personligheden.
Man laver ikke sine lektier, fordi det er læreren, der siger det,
men fordi det er Peter eller Charlotte – som også er lærere. Og
i England vil det faktisk heller ikke være ’Peter’ eller ’Charlotte’,
men ’Mr Jones’ eller ’Miss Smith’ med de rester af autoritet, der
hænger ved sådan en tiltaleform! I takt med at ’senmoderne’
elever har mistet eller er blevet svigtet af den autoritet, som
førhen kunne styre dem – eller i det mindste vise dem vejen –
gennem ungdommens dybere farevande, står de nu alene med
et hav af valg og kun deres eget indre kompas. For de fleste er
det for meget at håndtere, og de finder i stedet sammen om en
fælles retning. En retning som typisk er baseret på en fælles
stemning, en mode, en holdning – eller endda på én dominant
stemme. De skaber der deres egne fællesskaber. Jeg tegner det
skarpt op, men det er uden tvivl en tendens. (Se fx Prof. Carolyn
Jackson ’Lads and Ladettes in School’, Open University Press
2006). Og den tendens fører til et stigende frafald i ungdomsuddannelser, en dalende motivation, der hersker især i udskolingen, hvor den viser sig tydeligst i skoleformer hvor ranglister,
præstation og eksamener spiller en dominerende rolle.
Og mon ikke vi i Danmark også kan mærke denne tendens
puste os i nakken?
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Vi valgte, at konferencen skulle handle om fællesskab som
motivation. For det første fordi der er et klart behov. Begreberne ’fællesskab’ og (især) ’motivation’ dukker mere og
mere op i uddannelsesmiljøer. Det, vi gør, er at sætte fokus
på fællesskab som motivation. Og vi bruger med vilje det ret
akavede ord ’Togetherness’ for at understrege, hvor fremmed
begrebet er på engelsk.
Vi har inddraget OECD som et kerneoplæg under konferencen,
så vi kan høre, hvordan PISA-undersøgelserne spiller ind, hvad
deres begrundelse er og for at diskutere grænserne og konsekvenserne af den slags målinger. Kan fællesskab for eksempel
måles? Hvordan kan man som lærer retfærdiggøre de mange
timer, man bruger på at opbygge fællesskab i sin klasse?
Det andet hovedoplæg kommer fra en helt anden vinkel, nemlig fra Professor Thomas Ziehe, som er kendt for sit arbejde
og forskning om ungdommen i et senmoderne samfund især i
forhold til frihed fra autoritet og individets formbarhed.
Konferencen er delt i to med disse to oplæg efterfulgt af
en åben debat om formiddagen og en række workshops om
eftermiddagen. Hver af de 5 workshops har ’togetherness as
motivation’ som omdrejningspunkt. De indledes af en førende
ekspert på området, og debatten styres af en fagkyndig
person. Man vil kunne tilmelde sig workshops med professor
Ove Korsgaard, DPU (om det danske skolesystem), Professor
Carolyn Jackson, Lancaster Universitet (om lærer-elev relationer), Noemi Katznelson, Forskningsleder, Center for Ungdomsforskning (om tidlig frafald), Aalborg Universitet, en konsulent
fra Styrelse for Undervisning og Kvalitet (om evaluering og
eksamen), eller Lene Tanggaard Petersen, Center for Kvalitative Studier, Aalborg Universitet (om fællesskab gennem
interaktion med fokus på kreativitet).
Konferencen afsluttes med en sammenfatning af dagens
debat, som udpeger fremtidige perspektiver og en afsluttende tale efterfulgt af en middag for internationale gæster,
arrangørerne mm. med underholdning.
Internationale gæster har mulighed for at ankomme dagen forinden og for at mødes til spisning, underholdning og diskussion
med folk fra Lærerskolen m.fl. Dagen efter konferencen vil de
internationale gæster kunne vælge et blandt flere skolebesøg
for at opleve, hvordan danske fri-, efter- og højskoler eller Den
frie Lærerskole tænker fællesskab ind som motivation.
I Danmark er man med rette stolte af skolesystemet. Succesen
bygger i høj grad på en motivation, som bunder i et fællesskab,
som respekterer forskellighed, og hvor der er en forståelse for
det fælles bedste. Det kan godt være andre kan lære af det.
Men konferencens omdrejningspunkt er fællesskab. Hvad er
det for en størrelse? Og hvad kan det bruges til? Det skal vi nu
debattere i fællesskab – og med åbent og lyttende sind.
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Tema 3

Imellem mennesker
– et fængselsprojekt
Når vi mennesker mødes og interagere med hinanden, opstår der
noget magisk, noget grænseoverskridende, noget udviklende,
noget livsbekræftende – ”noget”
AF LINE ØSTERGAARD, STUDERENDE 5. ÅRGANG, DEN FRIE LÆRERSKOLE

Hvad er det, der sker? Hvorfor sker det? Og ikke mindst, hvad
kan vi bruge det til?
Det ”noget” var tydeligt for os i projektet på Søbysøgaard
Statsfængsel. Det gav os et eller andet. Visdom muligvis. Kan
dette ”noget” bruges i en resocialiserings kontekst?

Forberedelsen
Den frie Lærerskole blev kontaktet af Marie Abrahamsen i
forbindelse med hendes ph.d.-projekt på Søbysøgaard Fængsel.
Som et led i hendes ph.d. ønskede Marie, at en gruppe studerende fra Lærerskolen skulle varetage nogle undervisningsgange omhandlende samfundet, etiske dilemmaer og almene
menneskelige opfattelser.

Denne opfordring tog vi glædeligt imod, og sammen med
Laust Riis Søndergård, lærer ved Den frie Lærerskole påtog
jeg mig rollen som koordinator for denne del af projektet.
I efteråret 2015 fik vi besøg af Marie og Stig. Stig er indsat
i fængslet. De informerede hele Lærerskolen om projektet.
Efterfølgende mødte de studerende, der havde interesse
i projektet op til møder, hvor rammerne for projektet blev
fastlagt.

Mødet med det ukendte
”I starten var man helt spændt, med svedige håndflader,
for man vidste ikke rigtig, hvad man havde sagt ja til. Da
det første, faste håndtryk blev givet, forsvandt de svedige
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håndflader og forvandlede sig til et stort smil. Alle de grimme
forestillinger jeg havde gjort mig i bussen på vej ud til fængslet, forsvandt med det samme. Foran mig stod en flok store og
små indsatte med rare øjne og smil helt op til øjnene. En flok
individer – mennesker som du og jeg. Den eneste forskel var,
at de var bag tremmer.” Citat af Tenna Maria Voigt, studerende.
Busturen endte med at spille en stor rolle for hele projektet.
Bussen blev det sted, hvor de nervøse tanker omkring undervisningen blev delt. Forventningsglæden, evalueringen og
oplevelsen bagefter var lærerig at få vendt, inden vi lagde det
fra os og igen skulle fortsætte en hverdag som studerende på
Lærerskolen.

En mandag aften i fængsel
Debatmandagene skulle finde sted på fængslets undervisningsafdeling i et stort lækkert lokale med højt til loftet. De
studerende besluttede i fællesskab, at overemnet for hele
forløbet skulle være ”imellem mennesker”, og derudfra handlede undervisningsgangene eksempelvis om fordomme, rejsen,
prioriteringer, akavethed, til og fra-valg og glæde. Det var
oftest struktureret med en refleksionsøvelse til at begynde
med. Derudover gjorde vi brug af forskellige metoder som film,
skuespil, cases, debatter, individuelle opgaver, gruppearbejde,
samarbejdsøvelser mm.
”Jeg er vant til, at hvis jeg skal lære noget så foregår det ved
et bord med et papir og en blyant – alt andet kan man ikke
kalde ny viden”. Citat af indsat fra Søbysøgaard Fængsel.
Denne overbevisning omkring læring var der flere af de
indsatte, der havde. Derfor var vores undervisningsmetoder meget ukendte og udfordrende for dem i starten, men
bestemt også noget de begyndte at holde af og dermed
løbende befandt sig bedre og bedre i. De indsatte gav udtryk
for, at de gerne ville have flere øvelser, hvilket toppede den
anden sidste mandag. Den aften, var programmet næsten kun
sat sammen af samarbejdsøvelser, og en af de indsatte siger
til mig: ”Øh Line, i dag har vi hoppet over et reb og leget med

legoklodser, vi har snakket sammen uden at tale, og jeg har
lært noget uden at læse.” Den udtalelse glemmer jeg aldrig –
det ”noget” der sker imellem mennesker, skal opleves og ikke
læses. Mange af de emner, vi kom omkring, lagde op til personlige fortællinger, holdninger og menneskesyn, hvilket både
for os studerende og for de indsatte, gjorde det til en intens
oplevelse. Ret hurtigt blev der opbygget tætte bånd mellem
de studerende og de indsatte, relationerne blev dannet – det
blev for alle et magisk rum at være i.

Relationers betydning for resocialisering
At have deltaget i dette projekt har givet mig en indsigt i en
verden, som vi på Den frie Lærerskole ikke til dagligt beskæftiger os ret meget med, men som er enormt relevant. De
indsatte på de danske fængslers undervisningsafdelinger er
som alle os andre. Ofte har de nogle ret uhensigtsmæssige
syn på skole og undervisning. Flere af de indsatte udtaler, at
det bedste ved projektet var det menneskelige input, de gik
derfra med. I de samtaler, der opstod, gav vi alle ”noget” af
os selv, som samlet i en masse – blev til det ”noget”, der sker
imellem mennesker.
”Både for de indsatte og for os studerende kunne man mærke
et engagement og en glæde over at møde mennesker, der
lever et liv, der langt fra er det samme som ens eget. Det var
vemodigt at skulle sige farvel til disse skønne mennesker, som
man har lært at kende gennem dybe, personlige samtaler og
opgaver. Dette projekt kan vi lære meget af og bør fremover
benyttes som et redskab til resocialisering, men ligeså vigtigt
som en mulighed for lærerstuderende, der med glæde vil
bidrage med gratis arbejdskraft og interesse. ”Citat af Julie Gry
Karkov Pallesen, studerende.
Som studerende har vi mødt nogle gutter med en god portion
livserfaring og et varmt sind.
Vi har mødt nogle mennesker, som åbent tog imod, hvad vi
kom med. Når alt kommer til alt, var det vigtigste, at vi var der
og var nærværende.

Billedkunstner, Anne Lorentzen.
Udsmykning på Den frie Lærerskole.
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Når lokalsamfundet rykker ind
Et socialt forsøg i et åbent fængsel
AF MARIE HERPING ABRAHAMSEN, CAND.SCIENT. SOC., PH.D.-STUDERENDE KØBENHAVNS UNIVERSITET

Indledning
I artiklen vil jeg beskrive et forsøg, der er en del af mit ph.d.-projekt, som studerende fra Den frie Lærerskole har deltaget i.
Indledningsvist beskriver jeg grundidéen i ph.d.-projektet og de
lærerstuderendes rolle heri. Derefter peger jeg på nogle af de
tendenser, jeg indtil videre har fundet i datamaterialet.
Men allerførst en stor tak til Laust Riis-Søndergaard og de
lærerstuderende, der har deltaget i projektet. I har fra dag 1
udvist engagement og ejerskab og gennemført en kompetent
undervisning i et ukendt miljø.

Rammen for projektet
Min ph.d.-afhandling tager udgangspunkt i et forsøg, som
har til formål at åbne det åbne Statsfængsel på Søbysøgaard
for omverdenen1. Forsøget har varet 6 måneder – fra august
2015 til januar 2016.
Det er almenkendt, at institutioner, hvor folk opholder sig længere tid ad gangen, påvirker de mennesker, der beboer dem.
Det gælder også fængslet som institution. Én af pionererne
inden for fængselsforskningen er den amerikanske sociolog
Donald Clemmer. Han har beskrevet, hvordan der på tværs af
tid og rum eksisterer et særligt normsæt i fængselsmiljøet,
der står i opposition til det omkringliggende samfund. Ifølge

1

Clemmer sker der under fængselsopholdet en såkaldt prisonisering, der er en form for assimilering til fængselslivet. En
tilpasningsproces, der gør det meget svært at vende tilbage
til samfundet igen (Clemmer 1958).
I min ph.d.-afhandling beskæftiger jeg mig med fængselsmiljøet på Søbysøgaard. Jeg forsøger igennem et socialt forsøg
med inddragelse af borgere uden for fængslet at skabe en
tættere kobling til det omkringliggende samfund.
Grundidéen er inspireret af ordningen på Pension Skejby, hvor
indsatte siden starten af 1970’erne har afsonet og boet i et
miljø sammen med ikke-kriminelle. Organiseringen har skabt et
bedre afsoningsmiljø med mindre fokus på kriminalitet og et
mindre recidiv (tilbagefald til kriminalitet). Det gode afsoningsmiljø er et resultat af den daglige interaktion mellem afsonerne og ikke-afsonerne, som giver en positiv normoverførsel
fra ikke-afsonerne til afsonerne (Minke 2006).
Da et åbent fængsel har en helt anden karakter, størrelse og
klientel end et pensionat, kan Skejby Modellen ikke overføres
direkte til et åbent fængsel. Det er ikke muligt at få folk til
at flytte ind i et åbent fængsel, og derfor er koblingen til
det omkringliggende samfund sket igennem faste ugentlige
fritidsaktiviteter.

Søbysøgaard har også en lukket afdeling, men jeg beskæftiger mig kun med det åbne fængsel.
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Der har i projektperioden været 3 faste aktiviteter: Yoga og
rytmisk kor hver uge og debataftener hver anden uge. Valget
af aktiviteter er sket i dialog med fængslets talsmandsgruppe.
I artiklen beskriver jeg forløbet med debataftenerne.

Vil I være med?
Hvor det var oplagt at ringe til musikskolen for at finde
korundervisere og det lokale sportscenter for at finde en
yogainstruktør, var det ikke nær så oplagt at finde undervisere, der kunne stå for at gennemføre debatarrangementer
i fængslet. I min forberedelsesfase blev jeg gjort opmærksom på Den frie Lærerskole, som jeg ikke kendte i forvejen.
I foråret 2015 sendte jeg dem en forespørgsel, og det viste
sig hurtigt, at de var interesseret i at deltage. Efter et par
møder, hvor vi diskuterede mulighederne, blev en indsat fra
fængslet og jeg inviteret til at holde et kort oplæg på ét af
fællesmøderne for at finde studerende, der havde lyst til at
være med. Det viste sig, at der var en stor gruppe, der var
interesseret, og vi fik sat nogle rammer for debataftenerne,
som de lærerstuderende fik til opgave at indholdsudfylde.
Den indsatte og jeg var inde over i forhold til at bestemme
tidspunktet, men selve indholdet og gennemførelsen blev
bestemt af de studerende.
Der har i projektperioden været gennemført 9 debataftener,
og de studerende fra Lærerskolen har haft mulighed for at
være både undervisere og deltagere. Underviserne stod selv
for at vælge tema og metode, hvorfor der tematisk har været mange forskellige indslag. Vi har diskuteret flygtningesi-

2

Der er 134 pladser i det åbne fængsel.
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tuationen i Syrien, lykke og glæde, bygget med legoklodser,
haft samtalesaloner og meget andet.

Kan det lade sig gøre?
Jeg havde inden opstarten på debatterne opholdt mig periodevist i fængslet, og jeg var begyndt at få lidt betænkeligheder omkring, hvordan debataftenerne ville forløbe. Ville de
indsatte dukke op? Og hvilken form for deltagelse kunne vi
forvente os?
Efter den første debataften, hvor der var 20 indsatte med,
var der en indsat, der hev mig til side og sagde, at hvis det
havde været i et lukket fængsel, så havde han nægtet at
deltage, da alt i fængselsregi kan blive misforstået. Ikke
lang tid efter kom den indsatte videre på pension, hvorfor
han ikke længere deltog. Situationen gjorde det dog klart,
at fængslet er et sted med potentiel konflikt, og at det
derfor for nogen ikke er helt uskyldigt at give sin mening
til kende.
Det er dog ikke alle, der deler den bekymring. Mange af de
indsatte beskriver det derimod som befriende at få lov til at
tale om noget andet, end de taler om i deres fængselshverdag. En indsat fortæller fx, at det har været ”fedt at snakke
med nogen, som man ikke kender. Om emner som man
normalt ikke snakker om. Så det er ligesom om, at man åbner
op på en eller anden måde. Man tør sige nogle ting”.
Der har været mellem 15-20 indsatte til debataftenerne2,
og selvom der sandsynligvis har været indsatte, der har

holdt sig væk af frygt for at deltage i personlige og politiske
debatter i fængslet, så har det været muligt at engagere en
del af de indsatte i hele projektperioden.

Afbræk og indhold i afsoningen
Én af de ting, som deltagerne fra fængslet beskriver som
vigtigt for aktiviteterne, er, at de strukturerer hverdagen og
give afsoningen indhold.
”Det er vigtigt at få det der afbræk fra den hverdag i gåseøjne, man har hernede, som jo er meget ens og det samme,
så det er super fedt at vide, at på mandag skal vi faktisk
op og snakke om noget, der er lidt mere relevant end det, vi
normalt ellers går og snakker om”.
At debatmandagene har givet et afbræk og et indhold i
afsoningen, finder jeg også hos en anden indsat, der fortæller: ”Jamen, jeg synes, at det der med, at jeg har haft de der
afbræk, som jeg snakker så meget om, og det her med, at
det har givet mig noget at tænke over, som jeg normalt ikke
– jeg ville ikke blive stimuleret på den her måde, hvis jeg bare
var i et fængsel uden de her aktiviteter, og det, synes jeg,
er rigtig dejligt, fordi jeg er total understimuleret i forvejen
herinde, og man kan have tendens til at falde totalt sammen
og få depressionstilstande, og det kan jeg mærke, at det har
hjulpet på det for mig, og det har det helt sikkert også for
nogen andre.”

Nye relationer
Det er ikke bare dét, at der sker noget, som de indsatte
fremhæver som vigtigt. Det er (mindst) lige så vigtigt, at de
til debatterne møder mennesker, der ikke er en del af fængselsinstitutionen.
Jeg har spurgt de indsatte, hvad det har betydet, at Lærerskolens elever har deltaget i debatterne. Alle de interviewede indsatte svarer, at debataftenerne ikke ville kunne
være gennemført uden lærerskoleeleverne:
”Jamen … de kommer jo med en helt anden tilgang til det og
de snakker i et andet sprog, og de er lidt mere ydmyg og lidt
mere overbærende og lidt mere forstående. De er ikke så
direkte i tonen, og det gør, at når folk ligesom indfandt sig
med det, jo flere gange vi var der, jo mere løssluppen blev
folk omkring det, og jo mere var det i orden at være på det
niveau, og det ville aldrig have været sket, hvis det var nogle
indsatte, der skulle sætte dagsordenen. 100 procent, det er
jeg helt sikker på”.
Relationen med lærerskoleleverne har for nogle indsatte
betydet, at deres normale fængselsadfærd er blevet lagt
lidt på hylden. En indsat fortæller ”Altså hvis der sidder
nogle fanger så snakker man ellers yalla-sprog, så står
man og snakker lidt grimt til hinanden 'hvad så røvhul, hvad

laver du', det siger du ikke til sådan nogle mennesker, der
kommer for at arrangere sådan nogle arrangementer.”
Videre fortæller en indsat, der har svært ved at sætte ord på,
hvad det reelt har betydet, at der har været folk med udefra
”Men ja, jeg ved ikke rigtig om jeg kan sige sådan direkte, om
jeg ved hvad det gør. Det ved jeg faktisk ikke helt, men jeg
synes, det er en sjov måde at gøre det på, fordi det skaber
nogle sociale relationer, som ikke er normalt for det at være i
fængsel … Jeg tænker det gør noget for det med at skulle ud i
samfundet igen, det er jeg ret sikker på”.
Lærerskolelevernes deltagelse har skabt nye relationer og et
nyt sprog, som kan udfordre fængselskulturen. Mødet med
mennesker, der ikke er en del af fængselsmiljøet får nogle
indsatte til helt at glemme, at de er i fængsel. En indsat
fortæller: ”Man får også nogle andre input, man føler ikke man
sidder i fængsel, når man er sammen med dem. Det er ligesom
jeg føler, at når jeg er deroppe, så er det ligesom jeg er ude i
friheden.”

Afsluttende bemærkninger
Det er langt fra alle i fængslet, der har ønsket at deltage i debatterne. Men for de indsatte, der har været med, bidrager aktiviteterne til, at der sker en normalisering af afsoningsmiljøet. De
indsatte beskriver, hvordan debataftenerne har været et afbræk i
en kedelig og triviel fængselshverdag, og det har stimuleret dem
på en måde, som er atypisk for en fængselskontekst.
I de indsattes beskrivelser fremgår det, hvordan deltagerne
udefra bibringer noget nyt og anderledes til fængselslivet.
Det gør, at de indsatte kan opføre sig anderledes og tale om
andre emner, og momentvist glemme, at de er ved at afsone
en fængselsdom.

Dataindsamling
I min ph.d.-afhandling har jeg lavet feltarbejde i projektperioden. Her har jeg bevæget mig rundt på forskellige
afdelinger i fængslet og fulgte de indsatte i deres
fritidstimer mellem kl. 15-21.15, hvor de bliver låst inde.
I slutningen af projektperioden har jeg desuden lavet
kvalitative interviews med indsatte, deltagerne ude fra,
instruktørerne og udvalgte betjente.

Litteratur
Minke (2006): Skejby-modellen – Et socialt eksperiment om
udtynding af kriminelle
Clemmer (1958): The Prison Community. Holt, Rinehardt &
Winston. USA
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Omfattende renoveringer
af lærerskolens bygninger
AF OLE PEDERSEN, FORSTANDER OG LENNART SIMONSEN, FORRETNINGSFØRER
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RENOVERINGER AF LÆRERSKOLENS BYGNINGER

I løbet af de senere år er en stor del af Lærerskolens
bygninger blevet renoveret og istandsat. Vi har tre typer af
begrundelser for at sætte vedligeholdelsesarbejde i gang på
de mange bygninger.
Den første begrundelse er, at der er uomgængelige opgaver,
som bare skal løses for, at bygningerne ikke skal gå til. Dem
har vi et overblik over i skolens 10-årige vedligeholdelsesplan. Denne plan har primært fokus på klimaskærmen. Det er
f.eks. tage, vinduer, vægge, installationer m.v.
Den anden begrundelse er den type af opgaver, der sikrer
vedligeholdelse og opgradering af den generelle indvendige
standard. Den tredje begrundelse er ønsket om at skabe
bedre anvendelse af eksisterende lokaler. Sådanne opgaver
løser tillige ofte opgaverne med den generelle vedligeholdelse – så her slår vi to fluer med et smæk.

Den tredje type opgaver er i én forstand den mest spændende type af opgaver. Det er her, hvor vi både vedligeholder
og optimerer funktionen for bestående bygninger og lokaler.
I den kategori var den store rokade og renovering af Borgen
til kursuscenter, Hugin til tilhørende kursusværelser og renovering af Mindedal som nyt naturfagslokale en af de store
og spændende opgaver.
I samme kategori af opgaver, indrettede vi to store undervisningslokaler i Halvalla, så Idrætsfaget nu har sit eget lokale.
Flytningen af Biblioteket i 2015 fra de tidligere lokaler til
lokalerne over spisesalen, og etableringen af den store glasvæg
mellem det nye bibliotek og spisesalen, var endnu en stor opgave, som igen åbner for nye rokader. Ved at flytte biblioteket,
er der skabt rum for at faget Håndværk og Design kan indrette
det tidligere bibliotek til værksteder og dermed få mere samling
og bedre plads til dette vigtige fag. Planerne er endnu ikke helt
på plads, men det forventer vi, at de kommer i dette skoleår.

Af den første type af opgaver har vi i den seneste 5-års periode renoveret tage og fuger i såvel Hovedbygningen som
I samme boldgade er Træværkstedet og MetalBorgen, ligesom der er skiftet vinduer med mere
På den måde er
værkstedet i forbindelse med Varmecentralen
flere steder i de gamle højskolebygninger.
vedligeholdelsen af
ved at blive renoveret således, at grundlaget for,
Lærerskolens mange
at der kan svejses, loddes, skæres med videre,
Af den anden type opgaver har styrelsen beslutforskelligartede
øges. Når Håndværk og Design flytter ud af
tet, at vi over de næste fire år vil renovere kollebygninger et arbejde,
hovedbygningens kælder, vil det skabe plads til,
gieboligerne samtidig med de generelle vedligeder aldrig hører op, og
at Friluftlivsfaget kan få sine egne lokaler med
holdelseskrav. Renovering af kollegierne alene
som altid vil udspille
lagerplads til alt deres grej.
vil løbe op i ca. 3,5 - 4 millioner kroner, inden vi er
sig mellem lyst og
gennem det hele. Foreløbigt er Boghandlen og
nødvendighed.
I forbindelse med, at Foredragssalen fik nyt gulv,
Æblegården/Bakkehuset renoveret, og i næste
lagde vi også nyt gulv på Bagscenen. Lokalet
omgang står Brandts Minde for tur. Styrelsen har
blev malet, og nu har Dramafaget fået sit eget
ikke lagt sig fast på en stram tidsramme for genteorilokale. Her lige før påske var den indvendige indretning
nemførelsen af den samlede renovering, da vi i sidste ende
klar, og nu mangler der kun at blive monteret en dør ud i
er afhængige af, at pengene til disse opgaver er til stede.
det fri. Rytme-Hans er samtidigt indrettet som sminke- og
kostumerum for faget.
En anden stor opgave af denne type var udskiftningen af
det gamle slidte gulv i Foredragssalen. Foredragssalen –
På den måde er vedligeholdelsen af Lærerskolens mange og
eller ’Høresalen’, som den hed – blev bygget i 1913 af den
forskelligartede bygninger et arbejde, der aldrig hører op, og
daværende højskoleforstander for Ollerup Højskole, Kristensom altid vil udspille sig mellem lyst og nødvendighed.
sen-Randers. Det gamle gulv har ligget der i over 100 år, og
vi håber at have lagt et nyt, der skal vare de næste 100 år.
Der er nu lagt et flot, solidt gulv af Amerikansk Douglasm
som virkelig lysner rummet op. Dette arbejde fik os til at få
øjnene op for, at hele foredragssalen trænger til en grundig
vedligeholdelse. Foredragssalen blev sidst malet midt i 90erne, og dengang blev de ’gamle’ farver frisket op.
Vi har bedt en arkitekt lave forslag til, hvordan salen kunne
skifte farve og samtidig bevare respekten for det oprindelige
udtryk, så det store billede og loftet stadig fremstår, som de
gør i dag. Styrelsen har besluttet at fortsætte dette arbejde,
og nu skal der vælges farver, prøves til, laves forsøg. Vi forventer, at inden for det næste år, vil I kunne opleve den gamle
Foredragssal helt som den var – men nå på en ny måde.
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Hic jacet…
AF JOHN MASON ,LÆRER, BENT HANSEN, LÆRER, NICOLAI CHRISTENSEN, STUDERENDE ,LIVE SKAT NIELSEN, STUDERENDE

Der ligger næsten altid noget godt begravet i et ord, en gave
fra en anden tid eller et andet sted. En gave, som man med
lidt held og viden kan finde frem, og som man skal værne
om og nyde. Selve ordet ’gave’ fx kan tages frem i lyset og
pudses lidt af. Så begynder det at glimte som guld. ’Gave’ fra
’give’ med rod i det fællesgermanske ’geban’, som bunder
i det indoeuropæiske ’ghabh-’, som betyder at ’tage’ eller
’fatte’. Stammen giver også ’habere’ på latinsk – germansk
’haben’, dansk ’have’. Er det ikke givende at mindes, at give
og tage er i grunden det samme… Ordet glimter…

ikke. Skole skulle være i centrum. Men hvilke genstande var
det så, der er karakteristiske for DfL i 2016? Hvilke billeder af
skolen ville være relevante? Hvilke oplysninger skulle med?
Og hvordan skulle de formidles? Om 100 år er den nyeste MacBook en ubrugelig antikvitet, og hverken USB stik eller DVD
vil kunne bruges eller genkendes. Der blev meget diskussion
om fordele og ulemper med digitale medier, og til sidst var det
hovedsageligt fysiske genstande, som kom med.

Skæbnen ville, at jeg på dagen med ideens fødsel, skulle tømme
et dødsbo. I dette hus fandt jeg en oldgammel metalkiste,
fyldt med minder fra forrige århundrede. Når den blev tømt, var
Da jeg var fem år, pakkede mine små fingre en bille ind i
kisten perfekt til sin nye opgave, så den blev malet lidt om med
ler på bredden af Lar floden i Iran – den var nok død – og
lidt symbolik fra 2016. Med den som udgangspunkt brugte vi
placerede den et sikkert sted. Det var for mig en ny måde
en lille måned på at samle og drøfte, hvad der skulle gemmes
at tænke ’gave’. Om mange tusinde år skulle den blive til en
til eftertiden. Der var også debat, om vi overhofossil, som arkæologer i en fjern og uklar fremtid
vedet skulle fortælle de kommende generationer,
ville finde og juble over. Dette minde ligger dybt
Men hvilke genstande
at kisten lå dernede. På den ene siden kunne det
begravet. En gave…
var det så, der er
være en fin overraskelse. Men på den anden side
karakteristiske for DfL
kunne den give meget glæde og sikkert nogle
Jeg tænkte på billen, da jeg hørte forslaget om,
i 2016? Hvilke billeder
gode diskussioner i tiden fra gulvet blev lukket til
at vi skulle lægge en gave til fremtiden under
af skolen ville være
den dag, hvor plankerne skulle tages op igen. Hvad
gulvet i foredragsalen; bredden, der danner
relevante? Hvilke ophavde man mon lagt derned i 2016? Det ville ingen
rammen om den flod af ord, som holder os i live!
lysninger skulle med?
vide indtil lyset, som er ’himlens gave’, igen falder på
(’Gulv’ fra indoeuropæisk ’gwhlbho’ – en bund eller
Og hvordan skulle de
dette mørke sted.
formidles?
fordybning). Gulvet – men ikke bunden – var slidt
op, og der skulle lægges nyt. Studerende havde
Den 27. var dagen, hvor alt skulle være klar. Pressen blev
gået eller siddet på plankerne, hvos træ var mættet med
inviteret, og der blev holdt en lille ceremoni med et glas
hundrede år af ord. Det nye gulv skulle holde mindst lige så
portvin efter spisning kl. 13.30. Der blev taget fotos, og der
længe. Vi havde besluttet at samle en tidskapsel, som skulle
kom en kort tale, hvor et stykke af det brev (se forneden),
indeholde genstande, der afspejler DfL anno 2016. Om 100
som blev lagt ned i kisten, blev læst op. Dagen efter kunne vi
år måske ville gulvet igen skulle fornyes – og der ville gaven
lægge artiklen fra Amts Avisen ned i kisten.
ligge til minde om en svunden tid. Forslaget gav anledning til
en sjov og omfattende proces, og denne proces siger lige så
Jeg har tænkt længe over, hvor vidt jeg skal røbe, hvad der
meget om DfL i 2016 som selve gaven.
ligger i denne kiste. For de fleste, der var til stede eller var
med i processen, er det meste af kistens indhold nu begravet
For det første blev forslaget grebet med åbne arme og med
i forglemmelsens mørke kammer. Der er nogle få, som kunne
begejstring. Er der noget, der kendetegner skolen, så er
fortælle hemmeligheden. Jeg har valgt at lade den forblive
det vel åbne arme og begejstring! Derefter gav proceduren
en hemmelighed, så vores efterkommere ikke skal gå glib at
et sandt billede af skolen i vore dage. Der blev oprettet et
den glæde at skulle spekulere over det…
udvalg, som bestod af Bent Hansen, Nicolai Christensen, Live
Skat Nielsen og undertegnede. Årgangene blev opfordret til
I foredragssalen kommer der en messingskilt hvorpå følat komme med forslag til, hvad der skulle lægges i kapslen.
gende kunne stå: Hic jacet futurus scolæ
Så kom der gang i debatten. Den fik forskellige vinkler. For
det første blev der spurgt, om de genstande kun skulle
Nogle ord. En gave. Noget vi giver – noget vi tager imod. Noget vi
repræsentere skolen, eller om de kunne afspejle den tid og
deler. Også her.
det samfund, vi lever i. Det blev vedtaget, at det kunne de
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Brev til fremtiden- år 2116 ??
Mærkeligt at skrive et brev til mennesker som ikke er levende endnu. Og at vide, at de øjne som læser dette skrift ved, at ordene kommer fra én som var i live for så mange år siden… Men ordene er alligevel levende i Grundtvigs forstand. De kommer
fra hjertet, og er dermed udødelige!
Vi – dvs et par lærere og en del studerende på Den frie Lærerskole i 2016 – har længe funderet over hvad der skulle lægges
nede i denne kasse, som vil være interessant for jer. Vi har – sådan gør vi på skolen! – lavet et udvalg som skulle drøfte de
forskellige muligheder. Det har været ude i årgangene, og de er kommet med deres
forslag. De ansatte er kommet med deres bud. Og bagved deres drøftelser ligger der
Vi er klar over, at de teknologier som
to grundlæggende overvejelser. Den første er, hvad kan vi give videre til de fremtivi i dag bruger til at kommunikere
dige generationer, som vil afspejle skolen anno 2016? Den anden er, hvordan kan vi
med, nok ikke længere er brugbare
transmittere disse billeder?
om 100 år. Generelt er det et problem- mener vi- at fremtiden ikke vil
Vi lever nemlig i en verden dybt præget af computere og teknologi. Vi er klar
kunne læse eller se ret meget af det
over, at de teknologier som vi i dag bruger til at kommunikere med, nok ikke
vi beskæftiger os med.
længere er brugbare om 100 år. Generelt er det et problem – mener vi – at
fremtiden ikke vil kunne læse eller se ret meget af det vi beskæftiger os med.
Computere med deres harddiske vil være erstattet af andre medier. Billeder som er digitale vil falme eller ikke være
tilgængelig på USB stik eller DVD som de er nu. Selv dette brev, som vil blive printet ud af en laserprinter, vil måske
ikke kunne læses om 100 år. Papir og blæk vil nok kunne holde, men det er langt fra sikkert, at I vil kunne læse
håndskrift. Det var nogle af de overvejelser omkring selve formidlingen. Men hvad med indholdet?
Der kommer nogle informationer om skolen, dens hverdag, studiet, de studerende og lærere på Den frie Lærerskole i 2016. Der kommer nogle billeder, og nogle genstande som siger noget om hvordan vi lever og om det
fællesskab vi nyder at deltage i. Vi håber, at skolen stadig er der om 100 år – og at det er lige så givende, så sjovt
og så lærerigt at være her for jer, som det er for os. Vi prøver at dyrke vores fællesskaber her – men også mellem
mennesker fra forskellige baggrunde og forskellige lande. Vi holder sammen med folk, som har været på ’Den frie’
og der er fællesskaber på tværs af generationerne. Med dette brev vil vi også række hånden ud til de generationer, som vi slet ikke kender til, som vi aldrig vil se i øjnene og som måske kunne have svært ved at genkende os. Til
jer vil vi sige, at vi er med i ét større fællesskab. Dyrk det – og pas på historien!
Med venlig hilsen.
Held og lykke med fremtiden
Studerende og medarbejdede ved Den frie Lærerskole anno 2016.
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Tema 5

Nationalt Videncenter
for Frie Skoler
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Inkluderende digital
projektdidaktik
AF STEFAN TING GRAF, SENIORFORSKER VED UC LILLEBÆLT OG KOORDINATOR FOR NVFS

På forskningssiden blev der indtil videre gennemført en
NVFS har søsat et stort udviklings- og forskningsprobaseline-måling af lærernes it-kompetencer, feedback- og
jekt i Inkluderende digital projektdidaktik med otte frie
differentieringspraksis samt af andre didaktiske og organisagrundskoler. Det drejer sig om Johannesskolen, Hjørring
toriske forhold. Hver skole har fået besøg af fem observatøog Holbæk Private Realskole, Henriette Hørlücks Skole,
rer, som i to dage nøje har registreret skolens undervisningsÅdalens Privatskole samt Odense, Bording og Allindelille
praksis på mellemtrinnet. Disse unikke observationsdata er
Friskole. Der har været rullende opstart mellem oktober
p.t. i bearbejdning og analysefasen. Men egentlige resultater
2015 til januar 2016, dvs. nu er alle skoler i fuld gang med
om forandringer kan først forventes efter også, endline-måførste bølge, hvor skolens mellemtrinsklasser og lærere og
lingen er gennemført i maj 2017. Ud fra de kvantitative
skolens ressourcepersoner deltager i udviklingsindsatsen
målinger vil det blandt andet være muligt at se
i samarbejde med projektets konsulenter. Der
forskelle og ligheder til lignende undersøgelblev afholdt en række seminarer med konHver skole har fået
ser på folkeskoleområdet. Vi er meget spændt
sulenterne for at sætte fokus på elevernes
besøg af fem obserpå, om og hvordan undervisningen på de frie
it-støttede projektkompetencer og undervisvatører, som i to dage
grundskoler adskiller sig fra folkeskolen. I næste
ningsdifferentiering med henblik på at udvikle,
nøje har registreret
skoleår supplerer vi målingerne med kvalitative
gennemføre og evaluere eksemplariske underskolens undervisningsforskningsmetoder, hvor der dokumenteres 1-2
visningsforløb. Også ledelsen og ressourceperpraksis på mellemprojektforløb per skole gennem videoobservatisoner bliver udfordret til at gentænke skolens
trinnet. Disse unikke
oner af undervisning og teammøder, indsamling
organisering og stilladsering af den værdibaobservationsdata er
af elevprodukter og interview med elever, lærere
serede undervisningsudvikling. Foruden en
p.t. i bearbejdning og
og øvrige ansatte. Også denne omfattende
projekthåndbog med titlen Inkluderende digital
analysefasen.
dokumentation af hele projektforløb kommer
projektdidaktik i de frie skoler (ISBN 978-87til at udgøre værdifuldt data med henblik på at kaste lys på
99212-2-4) har vi produceret en række arbejdsmaterialer
de frie skolers undervisningspraksis, elevernes udvikling af
i form af laminerede plakattavler med de projektrelevante
projektkompetencer, elevernes motivationskurver gennem
tænkemodeller. Disse materialer indgår både i seminaet projektforløb, lærernes stilladsering af elevernes produkrerne på skolerne og understøtter lærernes teambaserede
ter samt de frie skolers værdibaserede undervisnings- og
undervisningsudvikling. I bølge to, som begynder næste
skoleudvikling.
skoleår, får skolens ressourcepersoner øget ansvar for at
udbrede projektets intentioner til skolens udskolingsklasFor mere se www.digitalprojektdidaktik.dk eller rekvirer
ser. Du kan læse mere om projektets udviklingsintentioner
årsberetningen fra NVFS.
i Refleksioner 2015.
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Ansatte på Den frie Lærerskole PR. 1. APRIL 2016
FORSTANDER / LÆRERE

Ole Pedersen
Forstander

Anette Bøtter-Jensen
Dansk / Fortælling

Christian Dyrst
Musik

Bent Hansen
Friluftsliv, Fortælling,
PD-fortælling

Lars Hansen
Håndværk

Rune Holm
Historie-Samfund /
Fællesskab, PD
		

Lone Billeskov Jansen
Dansk

Carl August Jantzen
Pædagigik, Psykologi,
Didaktik, PD

Verner Johnsen
Medie

Hanne Kirk
Drama / Fortælling,
PD-Drama

Ulla Lindholm
Håndværk

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

John Frederick Mason
Engelsk

Thor Mårtensson
Idræt

Carsten Borbye Nielsen
Musik

Ingvar Haubjerg Nielsen
Naturfag / Friluftsliv

Marianne Rasmussen
Religion

Laust Riiis-Søndergaard
Pædagogik, psykologi,
didaktik, PD og
kursusleder

Joachim Schade
Tysk

Martin Søgaard
Matematik, Fysik / Kemi

Elin Østergaard
Billedkunst
N.F.S. Grundtvig
Livsoplysning

Betegnelsen PD betyder, at der også undervises på de Pædagogiske Diplomuddannelser i Efter-videreuddannelsen.

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

2016

| A N S AT T E

PÅ D E N F R I E L Æ R E R S KO L E

Christen Kold
Oplive og oplyse

ADMINISTRATION / BIBLIOTEK

Lennart Simonsen
Forretningsfører

Tina Kornerup Kok
Kontorassistent

Gitte Mørkenborg Olsen
Kontorassistent

Anne Marie Hansen
Kontorassistent

Lea Pajbjerg Rasmussen
Kontorassistent

Sandie Lysgaard-Hansen
Kontorassistent

PEDELOMRÅDET

Tina Mortensen
Bibliotekar

Birgit Brandt
Kontorassistent i
biblioteket

Poul Erik Slabiak
Pedel

Henrik Knudsen
Maler

Claus Jervelund
Pedelmedhjælp

Brian Bro Hansen
Pedelmedhjælper

Lenette Kronesgård
Køkkenassistent

Phut Wongwian
Køkkenmedhj.

Kirsten Christensen
Køkkenmedhj./
rengøring

Lilli Clausen
Rengøring

Hoa Thi Bui
Rengøring

KØKKEN / RENGØRING

Anja Holmsted Volder
Køkkenassistent
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2016-2017
LÆRERUDDANNELSEN TIL DE FRIE SKOLER
EFTER-VIDEREUDDANNELSE TIL DE FRIE SKOLER

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

Læreruddannelsen på
Den frie Lærerskole i Ollerup
Den frie Lærerskole (DfL) er en moderne, eksamensfri læreruddannelse
med rod i de frie skolers traditioner og erfaringer.
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.
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,
	o så du kan indgå i en positiv dialog med elever,
forældre, bestyrelsen og andre interessenter i og
omkring din kommende skole.
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◆P
 ersonlig 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 2016
/ 2017

Velkommen til Den frie Lærerskole
Ole Pedersen, forstander

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

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 arbejdspraktik.
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 skemalagte undervisningsforløb. 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
Praktikrapport på 4. årgang
Skriftlig ugeopgaveopgave på 1. og 2. årgang
Faglig hovedopgave på 4. årgang
Studiekredse
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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

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.

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.

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

Læs mere om praktik på Den frie Lærerskoles hjemmeside: www.dfl-ollerup.dk
eller kontakt vores praktikkoordinator på: vejleder@dfl-ollerup.dk
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Undervisningsplanen
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 7 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 7 forløb er:
◆ Fælleskabet: Demokrati og medborgerskab
– Historie og folk
◆ Balancen: Natur og menneske – Krop og sundhed
◆T
 anken: Menneskesyn, etik og livsoplysning
– Erkendelse og filosofi
◆ Sproget: Identitet og sprog – Tekst og fremtrædelse
◆ Samarbejde og Kommunikation: Team-samarbejde,
klasserumsledelse, konfliktløsning
◆ IKT: Kommunikationsværktøjer og deres anvendelse i undervisningen
◆ F ortælling: Historierne, poesien, performance –
fortælleren
Ud over de nævnte 7 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 //
Æstetiske læreprocesser // Skriveværksted // Udendørspædagogik.

Særlige undervisningsforløb
◆3
 ugers introduktionsforløb: I uddannelsens tre
første uger sætter vi fokus på læreruddannelse,
studieteknik, lærerarbejdet, de frie skoler og den
grundtvig-koldske skoletradition.
◆ 4 faguger: Hvert år udbydes i en bestemt uge en
række forskellige faglige temaer eller studierejser,
som de studerende deltager i på tværs af årgangene.
◆ 4 ugers projektperiode: På 2. årgang arbejder
de studerende eksemplarisk med projektarbejde
som undervisningsform, med fokus på at kunne
tilrette og gennemføre problemorienterede undervisningsforløb
◆ 2 ugeopgaver: På 1. og 2. årgang udarbejder
den studerende en skriftlig opgave om et selvvalgt
undervisningsrelateret emne.
◆ Praktikrapport: På 4. årgang udarbejdes en
beskrivelse af og refleksion over praktikforløbet
på 3. årgang.
◆ Faglig hovedopgave: På 4. årgang udarbejder
den studerende en større, skriftlig, faglig opgave,
som skal tage udgangspunkt i et linjefag.
◆ 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.
I N F O R M AT I O N E R
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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.

Fællesspisningen

Fester og traditioner

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.

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.

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

Åbent Hus Arrangementer
På Den frie Lærerskole
Skoleåret 2016-2017

Torsdag den 10. november 2016.
Tirsdag den 24. januar 2017.
Torsdag den 2. marts 2017.

Program for dagene:
09.30-10.10

10.10-10.35
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 elkomst i foredragssalen
V
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.

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.

Økonomi

Skolepenge
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. 01.08.2016:

Undervisningsafgift
Kost (obligatorisk)

kr. 13.930
kr. 9.000

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.

Optagelseskriterier:
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.
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 den 15. marts.
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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VELKOMMEN TIL BORGEN
– DEN FRIE LÆRERSK O L ES KURSUSCENTER

BORGEN er indrettet med smukke lyse undervisningslokaler, gruppe- og møderum,
opholdsrum, anretterkøkken, spiserum og toiletter.
Der er plads til ca. 40 kursister, og der kan lejes kursusværelser til deltagerne på
Lærerskolen. Borgen kan således danne rammen om såvel korte dagskurser som
længerevarende efter- og videreuddannelsesforløb.
BORGEN er fuldt integreret med trådløst netværk så alle moderne teknologiske
hjælpemidler kan benyttes. Kursusdeltagere kan endvidere benytte Den frie
Lærerskoles øvrige faciliteter inkl. et omfattende bibliotek.

BORGEN danner i særlig grad rammen om Den frie Lærerskoles opgave med at
tilbyde efter- og videreuddannelse til de frie skoler indenfor følgende områder:

Rådgivning og facilitering
af pædagogiske dage, skoleudviklingsforløb
og kurser af kortere eller længere varighed til
den enkelte skole

Kortere og længerevarende efter- og
videreuddannelsesforløb med fokus
på fag- og almendidaktik samt aktuelle
pædagogiske og kulturelle spørgsmål

Diplomuddannelse i ”De frie skolers tradition og pædagogik” og i Drama. Uddannelserne
udbydes i samarbejde med Univercity College Lillebælt og i tæt samarbejde med de frie skoler

Konferencer
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Borgen udlejes endvidere til møder og seminarer som ikke kun
relaterer sig til skolevirksomhed

Pædagogiske Diplomuddannelser 2016-2018

De frie skolers tradition
og pædagogik

Drama

• Uddannelsen bringer de frie skoletanker i dialog
med ny pædagogisk forskning og de moderne krav
til lærere, pædagoger og ledere i de frie skoler og
folkeskolen.

• Der rettes fokus på den reflekterende
drama og teaterpædagogiske praktiker,
en bevidst æstetikholdning og et højt
dramapædagogisk og teaterfagligt niveau.

Alle Pd-modulerne tilrettelægges og gennemføres som internater på Den frie Lærerskole.
Efteråret 2016:
• Barnets møde med skolen
• Vejledning i Efterskolen
• Inklusion i efterskolen
Foråret 2017:
• Grundtvig og Kolds ideverden
• Ledelse og samarbejde i de frie skoler
Foråret 2018:
• Fortællekultur- fortælling og det narrative

Efteråret 2016:
•	Teaterteori, Dramaturgi og
Teaterproduktion
Foråret 2017:
• Dramapædagogik
Efteråret 2017:
•	Drama/teater og Børne- og
Ungdomskultur

I N F O R M AT I O N E R
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De frie skolers
tradition og pædagogik
NY PÆDAGOGISK DIPLOMUDDANNELSE 2016-2018
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Den frie Lærerskole i Ollerup udbyder i samarbejde med Univercity College Lillebælt en pædagogisk diplomuddannelse i
”De frie skolers tradition og pædagogik”. PD uddannelsen er tilrettelagt så den kan gennemføres på deltid. Hvert
modul er bygget op om to internater fra onsdag til fredag
på Den frie Lærerskole i Ollerup.

PD UDDANNELSEN HANDLER OM FREMTIDEN NU.
Målgruppen for PD uddannelsen er lærere, ledere, pædagoger
med tilknytning til friskoler og alle øvrige private grundskoler, efterskoler, højskoler, Frie Fagskoler, landbrugsskoler, produktionsskoler,
danske skoler i Sydsslesvig, folkeskolen samt ansatte med tilknytning til de frie skoler i de nordiske lande.

Med denne PD uddannelsen opnår du:

Uddannelsen omhandler
de idémæssige, historiske
og pædagogiske rum,
der tegnes af de frie
skoleformer. De frie
skoletanker bringes i
dialog med ny pædagogisk
forskning og de moderne
krav fra opbrud i
skoleverdenen samt nye
generationers forståelser
og handlemuligheder i
praksis.

Viden
•	omfattende viden og indsigt i diskurser og forskellige
tankemønstre og brudflader i de frie skolers tradition og
pædagogik.
Færdigheder
• vurdere og udfordre de frie skolers værdigrundlag og sigte.
•	anvende ny viden til selvstændigt at udvikle undervisning og
læring for børn, unge og voksne.
Kompetencer
•	selvstændigt beskrive og vurdere teori og praksis i de frie skoler,
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 ændringer
og globaliseringen nyfortolkes.
•	Kan deltage i og være medansvarlig for egen skoles udvikling og
være repræsentant og eksponenwt for skoleformen.

I N F O R M AT I O N E R
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Undervisere
PD-uddannelsen ledes af erfarne undervisere med dyb forståelse for
det faglige indhold i de forskellige moduler. Underviserne kommer fra
Den frie Lærerskole, UC-Lillebælt, Universiteterne og fra de frie skoler.
Modulerne med dato for internaterne. Læs fyldig beskrivelse af indholdet i alle modulerne på: www.dfl-ollerup.dk
Efteråret 2016
1. Barnets møde med skolen
Studieperiode: 01.08.2016 - 20.01.2017
Onsdag den 17.08. fra kl. 12.00 - fredag den 19.08. 2016 kl. 13.00
Onsdag den 12.10. fra kl. 12.00 - fredag den 14.10.2016 kl. 13.00
2. Vejledning i efterskolen
Studieperioden: 01.09.2016 - 23.01.2017
Introduktion til PD-modulet torsdag den 1.09.2016 fra kl. 10.00
-16.00
Internater
Onsdag den 28.09.2016 kl. 12.00 - fredag den 30.09.2016 kl. 13.00
Onsdag den 09.11.2016 kl. 12.00 - fredag den 11.11.2016 kl. 13.00
Social inklusion - inklusion i efterskolen
NB. Modulet kommer fra PD-retningen ”Social inklusion”- og kan
indgå som et valgmodul i PD i ”De frie skoler…”
Studieperiode: 01.09.2016 - mandag den 23.01.2017
Introduktion til PD modulet: 1.09.2016 fra kl. 10.00 - 16.00
Internater
1. Onsdag den 28.09. kl. 12.00 - fredag den 30.09.2016 kl. 13.00
2. Onsdag den 09.11 kl. 12.00 - fredag den 11.11.2016 kl.13.00
Foråret 2017
Grundtvig og Kolds ideverden
Studieperiode: Mandag den 9.01 – mandag den 9.06.2017
Internater:
Onsdag den 25.01. kl. 12.00 - fredag den 27.01. kl. 13.00
Onsdag den 22.03. kl. 12.00 - fredag den 24.03. kl. 13.00
Ledelse og samarbejde i de frie skoler
Studieperiode: 9.01. 2017 - 19.06.2017
Onsdag den 08.02. fra kl. 12.00 - fredag den 10.02.2017 kl. 13.00
Onsdag den 19.04. fra kl. 12.00 - fredag den 21.04.2017 kl. 13.00
Foråret 2018
Fortællekultur- fortælling og det narrative
Studieperiode: Mandag den 15. januar - fredag den 22. juni 2018
Internater:
Onsdag den 7.02 kl.12.00- fredag den 9.02.2018 kl. 13.00
Onsdag den 11.04 kl. 12.00 – fredag den 13.04.2018 kl. 13.00
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Moduler og struktur
En pædagogisk diplomuddannelse består af 6 moduler hvoraf tre
har et obligatorisk indhold og
de andre tre er valgfrie. Uddannelsen har et samlet omfang på
60 ECTS-point hvilket svarer til et
årsværk.
En PD i De frie skolers tradition og
pædagogik kan sammensætte med
nedenstående moduler
Struktur

Kommentarer

Pædagogisk viden
og forskning (10)

Obligatorisk

Valgmoduler

Valgmodulerne skal
omfatte i alt 30
ECTS i uddannelsen.
Dvs.3 moduler a 10
ECTS.

Grundtvig og Kolds
ideverden (10)
Fortællekulturfortælling og det
narrative (10)
Barnets møde med
skolen- skole og
hjem samarbejde
(10)
Vejledning i
efterskolen Skolepædagogikkens
muligheder (10)
Ledelse og
samarbejde i de frie
skoler (10)

For at opnå en
retningsbestemt PD
i ”De frie skolers
tradition og pædagogik” skal mindst
to af de tre valgmoduler hentes fra
denne retning.
Der kan altså vælges
op til 10 ECTS fra
andre diplomuddannelser.

Undersøgelse af
Obligatorisk
pædagogisk praksis. modul. Anbefales
(5)
som det næstsidste
modul før
afgangsprojektet.
Afgangsprojektet.
(15)

Obligatorisk
modul der afslutter
uddannelsen.
Indholdet vælges
af den studerende
i dialog med en
vejleder.

Vejledning i modulvalg:
•	Du kan også vælge at tage bare et
enkelt eller flere moduler efter din
interesse.
•	For hvert fuldført modul udstedes et
modulbevis.
•	Muligheder for at sammensætte en
fleksibel diplomuddannelse.
•	Den frie Lærerskole og UC-Lillebælt
tilbyder vejledning i sammensætning af
din diplomuddannelse.

DRAMA OG TEATER
NY Pædagogisk Diplomuddannelse 2016-2018
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Den frie Lærerskole i Ollerup udbyder i samarbejde med Univercity
College Lillebælt tre dramamoduler med hver 10 ECTS.
Hvert modul er bygget op om to internater fra onsdag til fredag på
Den frie Lærerskole. Der er mulighed for at tage en hel Pædagogisk Diplomuddannelse i drama eller kombinere uddannelsen med
moduler fra andre PD-uddannelser og diplomuddannelserne.

FÅ EN KVALIFICERENDE EFTERUDDANNELSE I DRAMA OG TEATER
PD uddannelsen i drama henvender sig til lærere, ledere,
pædagoger med tilknytning til friskoler og alle øvrige private grundskoler,
efterskoler, højskoler, Frie Fagskoler, landbrugsskoler, produktionsskoler,
danske skoler i Sydsslesvig, folkeskolen samt ansatte med tilknytning til de
frie skoler i de nordiske lande.
Undervisere
Eva Klinting: Cand.mag. i Dramaturgi og Musik.
18 års erfaring som efterskolelærer på Femmøller Efterskole.
Forfatter til: ”Det store teaterprojekt i efterskolen”.

Vi sætter fokus på den
reflekterende dramaog teaterpædagogiske
praktiker, en bevidst
æstetikholdning og et
højt dramapædagogisk og
teaterfagligt niveau.

Astrid Guldhammer: Cand. mag i Dramaturgi og Oldgræsk.
Børnekonsulent i Aarhus Kommune.
Arrangør af Aarhus Børneteaterfestival. Tidligere dramalærer på Herning
Højskole.
Ekstern lektor og censor i Dramaturgi.
Tidligere dansk redaktionsmedlem i det nordiske teatertidsskrift DRAMA.
Janek Szatkowski: Uddannet i Dramaturgi i 1976 og siden tilknyttet institut for Æstetik og kommunikation-Dramaturgi som underviser og institutleder.
Endvidere Bergen lærerhøjskole i en periode. Sidder i Reumertkomiteen.
Har tidligere undervist på efteruddannelseskurser for lærere og Masteruddannelsen i Drama.
Hanne Kirk: Cand.mag. i Dramaturgi og Historie.
Underviser på Den frie Lærerskoles linjefag i drama og teater. Tidligere
dramalærer på Brandbjerg Højskole og teateranmelder på ”Det Fri
Aktuelt”.
Modulansvarlig for PD-uddannelsen i Drama og Teater.
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Studieperioder og internater.
Se yderligere oplysninger på www.dfl-Ollerup.dk
Efteråret 2016
Modul 1: Teaterteori, dramaturgi og teaterproduktion (10 ECTS)
Studieperiode og internater:
• Studieperiode: 01.09.2016 – 20.01.2017
•	Onsdag den 07.09.2016 fra kl. 12.00 – fredag den 09.09.2016
kl. 13.00
•	Onsdag den 02.11.2016 fra k. 12.00 – fredag den 04.11.2016
kl. 13.00
Indholdsområder i overskrifter:
• Dramaturgisk analyse, forestillingsanalyse og tekstkendskab
• Teaterhistorie, skuespilteknik og dramatisk grundtræning
• Teaterprocesser fra ide til forestilling herunder instruktion
Ansøgningsfrist: 01.06.2016
Foråret 2017
Modul 2: Dramapædagogik (10 ECTS)
Studieperiode og internater:
• Studieperiode: 09.01.2017 – 16.06.2017
•	Onsdag den 25.01.2017 fra kl. 12.00 – fredag den 27.01.2017
kl. 13.00
•	Onsdag den 22.03.2017 fra k. 12.00 – fredag den 24.03.2017
kl. 13.00
Indholdsområder i overskrifter:
• Dramapædagogikkens teori, historie og metoder
• Tilrettelæggelse og gennemførelse af dramapædagogiske processer
• Dramapædagogikkens læringspotentialer og æstetikteori
Ansøgningsfrist: 01.11.2016
Efteråret 2017
Modul 3: Drama/teater og børne-ungdomskultur (10 ECTS)
Studieperiode, internater:
• Studieperiode: 07.08.2017 – 31.01.2018
•	Onsdag den 06.09.2017 fra kl. 12.00 – fredag den 08.09.2017
kl. 13.00
•	Onsdag den 01.11.2017 fra k. 12.00 – fredag den 03.11.2017
kl. 13.00
Indholdsområder i overskrifter:
•	Børne- og ungdomskultur, udtryks- og teaterformer herunder unges
kulturelle identitetsdannelse
•	Teaterinstruktion og-produktion med børn og unge- fra koncept til
forestilling
•	Medier i børne- og ungdomskulturen og i det drama- og
teaterpædagogiske arbejde med børn og unge
Ansøgningsfrist: 01.06.2017

Generelt om strukturen
på en Pædagogisk
Diplomuddannelse
En pædagogisk diplomuddannelse består af 6 moduler hvoraf tre
har et obligatorisk indhold og de
andre tre er valgfrie. En PD-uddannelse har et samlet omfang på
60 ECTS-point hvilket svarer til et
årsværk. Uddannelsen kan tilrettelægges som et heltids- eller et
deltidsstudium på 2½-3 år.
En PD i Drama kan sammensættes således:
Struktur

Kommentarer

Pædagogisk viden
og forskning (10
ECTS)

Obligatorisk modul

Valgmodul fra PD
Drama (10 ECTS)

For at opnå en retningsbestemt PD (f.eks. i
Drama) skal mindst to
af de tre valgmoduler
hentes fra denne retning.

Valgmodul fra PDDrama (10 ECTS)
Valgmodul fra PDDrama ( 10 ECTS)

Det tredje kan sagtens
være endnu et drama
modul/men det kan
også være et modul
fra en
anden PD eller fra de
fælles valgfrie PD-moduler.
Undersøgelse
af pædagogisk
praksis. (5 ECTS)

Obligatorisk modul.
Anbefales som det
næstsidste modul.

Afgangsprojektet.
(15 ECTS)

Obligatorisk modul der
afslutter uddannelsen.
Indholdet vælges af
den studerende i dialog
med en vejleder.

Studerende skal gennemføre deres
Pædagogisk Diplomuddannelse indenfor en periode på seks år- regnet
fra første uddannelsesdag til sidste
eksamensdag. Den frie Lærerskole
og UC-Lillebælt tilbyder vejledning i
sammensætning af PD-uddannelsen.

I N F O R M AT I O N E R

| 15

ANSØGNING OG OPTAGELSE
Læs mere om PD uddannelserne, optagelsesbetingelserne, praktiske oplysninger og økonomi på
www.dfl-ollerup.dk eller scan koden og læs.
Fra hjemmesiden kan du downloade ansøgningsskema
og vælge et eller flere af modulerne.
Ansøgningen kan sendes elektronisk med vedhæftede
bilag til: dfl@dfl-ollerup.dk
Eller med post til:
Den frie Lærerskole,
Svendborgvej 15, Ollerup
5762 Vester Skerninge

FLERE KOMBINATIONSMULIGHEDER
Moduler fra uddannelsen kan kombineres med
moduler fra øvrige Pædagogisk Diplomuddannelser og
som led i en Fleksibel Diplomuddannelse- med moduler
fra diplomuddannelserne.

www.UCL.dk
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Den Frie Lærerskole
www.dfl-ollerup.dk

Ollerupkursus 2017
Internat fra mandag den 3. april til
fredag den 7. april 2017.
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 faglige kurser 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
morgensamlinger, foredrag, debat,
musik, teater og cafeer. Hele Ollerupkurset indeholder 40 lektioner.
Yderligere information og praktiske oplysninger kan findes på
www.dfl-ollerup.dk eller ved henvendelse til Den frie Lærerskole.

BORGEN
– Den frie Lærerskoles kursuscenter
BORGEN – indgår i et dynamisk og
vidtforgrenet fagligt miljø centreret
omkring uddannelsen på Den frie
Lærerskole. Ud over at tilbyde en 5-årig
eksamensfri læreruddannelse til de
frie skoler, er det Lærerskolens formål
at inspirere til folkeoplysning, aktivt
medborgerskab og global forståelse
samt at deltage i og lede forenings- og
netværksarbejde.
Kursus- og uddannelsesaktiviteterne i
BORGEN har skabt et omfattende netværk
af undervisere og samarbejdspartnere
fra de frie skoler og folkeoplysningen,
professionshøjskolerne, universiteterne,
kunstnere, private erhvervsdrivende
og forskere, som kan indgå i særligt
tilrettelagte kurser.
Læs mere på vores hjemmeside
www.dfl-ollerup.dk, hvor de aktuelle
kurser, PD-moduler og aktiviteter er
beskrevet.

BORGEN
– Efter- og videreuddannelse
til de frie skoler
Svendborgvej 15, Ollerup
5762 Vester Skerninge
Tlf.: 62 24 10 66
E.mail: dfl@dfl-ollerup.dk
www.dfl-ollerup.dk

I N F O R M AT I O N E R

| 17

