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Refleksioner

Overgange
”Det nye er kun en bøjning af tidligere former, og nyheden altid en variation af det forgangne. 
NUET er stedet for både minder og længsler” Octavio Paz

I spisesalen på Den frie Lærerskole sidder Odins to ravne Hugin og Munin og skuer med skarp-
rettede blikke. De sidder flyveklare højt oppe på en platform. De lytter og fortæller. Ifølge den 
ældre Edda flyver ravnene hver morgen ud over jorden for senere på dagen at vende tilbage og 
hviske Odin i øret, hvad de har set og erfaret. Hugin flyver til verdens ende for at opdage og ero-
bre nyt land for menneskeånden. Det er med andre ord udsynet og fremsynet, mens Munin, der 
ser tilbage, er mindets fugl. Fra Eddaen lyder det: ”Hugin og Munin flyver hver dag over jordens 
flade. Jeg ængstes for Hugin at mer’ han ej kommer; dog mere jeg ængstes for Munin.”

Odin, visdommens gud, erhvervede sig visdom ved at lytte. I overført betydning er begge fugle lige nødvendige, men vi er ofte 
tilbøjelige til at glemme den ene for den anden. I citatet fra Eddaen får Munin et ekstra lod i vægtskålen. Det kan opfattes som en 
påmindelse om følgevirkningerne af at være historieløse og kun tænke på egne kortsynede indfald. Mister vi det historiske per-
spektiv, svækkes dømmekraften. Denne anskuelse kan dog også nemt føre til en ureflekteret tilbageskuende og romantiserende 
opfattelse af historien. Alt var bedre før. 

En modvægt til denne historiske bagvægt er en levendegørelse af historien, der åbner sindet for det mulighedsfyldte og 
fremadrettede perspektiv. Vi er ikke kun det, vi er eller var. Vi er også det, vi gerne vil blive, og det vi drømmer om. 

Det er, hvad en stor del af dette årsskrift er kommet til at handle om. Overskriften ”Overgange” henleder opmærksomheden 
på det, vi står midt i på Lærerskolen. Men ”Overgange” er også et udtryk for tidens hektiske opbrudskultur. Tiden fra det ene 
opbrud til det andet, bliver kortere og kortere. Opbruddet er nærmest blevet en permanent tilstand, der er indlejret i den 
rationelle bevidsthed med en skjult strategi for det næste skridt i karrieren.

I redaktionen blev vi inspireret af den lille historie og den store historie, som knytter sig til repræsentative personligheder og 
symboler på den matrikel, Den frie Lærerskole ligger på. Det person-historiske afsnit i Årsskriftet har vi afgrænset til at være høj-
skoletiden. Alle andre artikler i Årsskriftet handler om NUET og det fremadrettede – måske som en variation af det, der har været?

I de historiske bygninger på Den frie Lærerskole har der været holdt højskole i mange år. Først i 1949 blev det til Den frie 
Lærerskole. Begge kulturer kender til det at være i overgange og i de midlertidige fællesskaber. Årgangene bliver færdige og 
nye kommer til. Lærere og forstandere stopper og nye kommer til. Medarbejdere i køkken, pedeller, kontor, bibliotek stopper 
og nye kommer til – dog ikke i så udpræget grad som de første. Alle er her dog kun en tid, og de stopper før eller siden.

Er der da slet ikke noget, der kan bringe de evige opbrud sammen? Jo, det kan en levendegørelse af historien og fortællingerne. 
Historien rummer erfaringer, men også forglemmelser og dybe fortrængninger, som trænger til forløsning. Grundtvig anvendte 
ordene det historisk-poetiske som en understregning af den levende vekselvirkning mellem det, der har været, det der er, og det 
der kommer. 

Tak til alle bidragyderne i Årsskrift 2011. En særlig tak vil vi gerne sende til en dimittend fra 
begyndelsen af 1960erne, Jens Bilgrav-Nielsen, der generøst har leveret en række 
artikler til det historiske afsnit i Årsskriftet.

På redaktionens vegne

Laust Riis-Søndergaard

”Solvognen”
Udført af Anne Christensen, Mette Hintze, Iben Vibe Brøndum.

Skænket af årgang 1992.
Odins to ledsagere HUGIN (tanken) 
og Munin (erindringen) 
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Heldigvis er det ikke sådan! Historien om jer og Den frie lærer-
skole er jo ikke slut. Den fortsætter i jeres hukommelse – eller 
måske snarere i jeres erindring. Og denne min sidste tale til jer 
skal handle om dette: Hukommelsen om Den frie Lærerskole 
og erindringen om Den frie Lærerskole. 

Pas på historien! – har jeg valgt at kalde talen. 

Men jeg vil begynde et helt andet sted end på Lærerskolen. 
Nemlig i Halle i Tyskland den 5. august i 1737. Her fødtes en 
mand, som jeg har mødt! Johan Friedrich Struense hed han, 
og han var Christian den syvendes livlæge. Sidstnævnte konge 
har jeg i øvrigt også mødt, og jeg har set, hvordan han i sin 
sindssyge ravede rundt og lignede en åndssvag og lod sig 
besnakke til at beslutte snart det ene og snart det andet. Ikke 
mindst Struense fik stor indflydelse på kong Christian – og han 
brugte indflydelsen til at iværksætte samfundsreformer i den 
daværende oplysningstids ånd. Reformer vi i dag stadig drager 

nytte af. Men jeg så også, hvordan Struense kom af dage ved 
en voldsom, offentlig halshugning. Ikke et rart syn for en 9-årig 
dreng, der gik i tredje klasse. 

Når jeg har været så privilegeret at møde disse mennesker, 
skyldes det en mand, som kom fra en landsby kun få kilometer 
herfra Ollerup – nemlig fra Bjernemark på Tåsinge. Herfra var 
min historielærer i underskolen. Lærer Bjernemark hed han 
efter sin fødeby. Fornavnet kendte vi ikke, og det havde vi jo 
heller ikke noget at bruge til, for han hed simpelthen  
bare Lærer Bjernemark. Han havde lært at spille violin på 
seminariet, og når vi skulle begynde timen, skulle vi altid synge 
en sang, og lærer Bjernemark spillede til på sin violin. Jeg 
tror ikke, det er tilfældigt, at violinen blev det instrument, som 
lærerne tidligere lærte at spille på, da de gik på seminariet. 
Violinen gav i hvert fald lærer Bjernemark to fordele: han kunne 
synge med, mens han gik rundt i klassen og spillede, og han 
havde et godt afstraffelsesredskab lige ved hånden. Så når 

Pas på historien
Af Thorstein Balle, forstander på Den frie Lærerskole fra 1. januar 2002 – 31. december 2010.

Kære 5. årgang. Vi skal til at sige farvel til hinanden. Ikke blot I og jeg skal sige farvel. I skal også 
indbyrdes tage afsked med hinanden. En central del af jeres liv er gennemlevet, og det er slut nu. 
Man kunne med historiefortælleren sige: Snip, snap snude – så er den historie ude!.... Sådan!

vi lavede sjov, mens vi sang, og det gjorde vi af og til, kunne 
vi risikere at få et slag med violinbuen. Selv i 1965, da jeg 
begyndte på Haslev Seminarium, skulle vi søge om dispensa-
tion for ikke at være tvunget til lære at spille violin. Den fik jeg 
ikke – altså dispensationen – så jeg måtte købe en violin af 
en fra afgangsklassen, da han endelig var blevet udfriet fra sit 
torturinstrument.

Selv om vi altså indimellem fik et drag 
med buen af lærer Bjernemark, holdt vi 
fantastisk meget af hans historietimer. 
Han var, som I kan forstå, en eminent 
fortæller. 

Og uagtet han var lille, rundrygget og tyk, havde lange, snoede 
hår i såvel ørerne som næsen, gik med seler og havde alt for 
meget mundvand, som spruttede til alle sider, når han fortalte, 
så kunne han uden problemer fremmane billedet af en høj og 
fornem tysk adelsmand som Struense og med overbevisning 
i øvrigt også udgive sig for at være Struenses smukke elsker-
inde dronningen Caroline Mathilde. Lærer Bjernemark fortalte 
historien ved at fortælle historier – og han skabt myter. Og det 
var vel det, han ville, bevidst eller ubevidst.

Set med en nutidig historielærers øjne er der givet vis meget 
kritisk at sige om lærer Bjernemarks historieundervisning. Og 
det har været nødvendigt, mener jeg, at stille spørgsmåls-
tegn ved den forestilling om historien, han repræsenterede. 
Eller snarere ved den måde han og andre brugte historien på. 
Historien – det der faktisk var sket – var råstoffet hos dem, og 
historietimerne var myteværkstedet. 
Selv om jeg altså er enig i, at myter i en historieundervisning 
kan være farlige, fordi de skaber falsk bevidsthed – det vil 
jeg komme tilbage til – så synes jeg alligevel, det er værd at 
overveje i denne her sammenhæng, hvad historie – eller rettere 
historien – er for en størrelse – og hvad den skal gøre godt for. 

Et forløb og en udvikling over tid skaber historie. Man hører ofte 
sagt, at ”dette er et historisk øjeblik” – som f.eks. da Armstrong 
satte foden på månen, og da den første sorte amerikaner blev 
taget i ed som USA’s præsident. Jeg tror ikke, det er rigtigt! 
Det er ikke i øjeblikket, historien skabes. Det er ikke i dette nu, 
historien om denne dimissionsdag eller denne tale skabes. 
Det er, når øjeblikket indgår i et forløb og bliver erindret af 
en person, at historien bliver til. Historien udspringer af en 
forestilling om noget, der rent faktisk skete, og det bliver først 
til historie, når det erindres og fortælles af en person – når det 
bliver sprogliggjort. Men er der overhovedet nogen, der kan 
fortælle, hvad der rent faktisk skete engang i fortiden? Nej, det 
er der vel ikke. Ikke engang selv om vi satte 20 kameraer op 
i denne sal for at dokumentere, hvad der rent faktisk foregår 

Dimissionstale 2010

:  Dimittenderne fra 2010
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lige nu, ville vi være i stand til bagefter at sige: Dette er, hvad 
der rent faktisk skete! Og når det forholder sig sådan, er det 
fordi den historie, vi er fælles om at skabe lige nu, kun giver sig 
til kende via et sprog – bliver fortalt i begreber og forståelser. 
Eller diskurser kunne man også kalde det med et af tidens 
modeord. Med rene ord kunne man måske forsøgsvis sige om 
det, der foregår i dette øjeblik således: Forstanderen står på 
en talerstol og holder en tale for en masse mennesker. Men 
sådan er der ingen herinde, der opfatter det. For fortolkningen 
og forståelsen lægger sig ind over det, der sker og definerer 
det. For sandheden i ental om dette øjeblik i objektiv og målbar 
forstand eksisterer ikke. 

Historiefilosoffen Kai Aalbæk Nielsen skriver i sin bog ”I tidens 
løb” sådan her om historiebegrebet:
“Der findes ingen historie (fortid) som sådan, som man kan gå 
i gang med at beskrive. Fortiden (historien) har kun eksistens 
i en historisk fortælling, der skabes som led i en nutidig eksis-
terende fortællers forsøg på at forme sin egen tilværelse og 
derigennem sørge for at være.” (Citeret fra ”Arvestykker” side 
300).

Det er en meget radikal opfattelse af historiebegrebet Aalbæk 
Nielsen her præsenterer, og den kan hurtigt gå hen og blive det 
rene såkaldte historierelativisme – dvs. opfattelsen af at den 
ene beskrivelse af fortiden kan være lige så god og sand som 
en anden. Det mener jeg absolut ikke! Vi kan ikke voldtage 
fortiden, som vi har lyst til. Den har en krop, som i givet fald 
giver lyd fra sig! Men jeg er alligevel af den opfattelse, at vær-
dien af fortællingen om fortiden netop ligger i den betydning, 
som denne fortællingen har for mit liv her og nu. For den måde 
hvorpå jeg opfatter mig selv. Det vil sige, den betydning fortæl-
lingen har for min selvforståelse og identitet.

I kan blot tænke på jeres egen personlige historie og de fortæl-
linger, der er om den. Mange af os ved, hvordan en bestemt 
fortælling om en måde, vi var på engang, eller fortællinger om 
bestemte hændelser, vi har været ude for – hvordan disse 
fortællinger er med til at opbygge den selvopfattelse, vi har i dag. 
Min mor havde hele mit liv igennem, indtil jeg blev 35 år og mød-
te min hustru, fortalt mig historien om, at jeg var lige som min 
far – med 5 tommelfingre og ude af stand til at løse et praktisk 
problem. Så det afholdt jeg mig fra at prøve på. Men min kone 
fortalte mig noget andet – heldigvis. Hendes nye historie om mig 
gav mig en ny selvforståelse. Det er bestemt ikke altid jeg får løst 
praktiske problemer på den bedste måde – men nu kan jeg lide 
det, og min selvfortælling er, at jeg godt kan, selv om det svipser 
indimellem. Fortællingen om os selv er afgørende for den måde, 
hvorpå vi handler. 

Ja, nogen vil ligefrem hævde, at vores 
identitet skabes gennem fortællingerne 
om os selv – både dem andre leverer, 
og dem vi selv fabrikerer. 

Det er fortællingen/historien om os selv, både på individniveau 
og på samfundsniveau, der dybest set skaber sammenhængen 
og meningen i vores liv. Et langt stykke af vejen er jeg enig i disse 
betragtninger.
I en meget spændende artikel, som snart udgives i tidsskriftet 
”Grundtvig-studier”– ”Grundtvigs udviklingslære – og noget 
om Darwin”, hedder den – fortæller historikeren Ove Korsgaard 
om, hvordan ideen om at opfatte mennesket som et historisk 
væsen og et væsen, der kun kan forstås i et udviklingsper-
spektiv, blev fostret i slutningen af 1700-tallet og blev kernen 
i den såkaldte ”universalhistoriske vending” – dvs. en grund-
læggende ny måde at betragte historien og mennesket på. En 

af de personer, der repræsenterede denne nyorientering var 
Grundtvig. Gennem studier af ikke mindst tyske historiefilosof-
fer blev han klar på forholdet mellem menneskets selvforståelse 
og menneskets historie, og han arbejdede om nogen livet igen-
nem for at udbrede en menneskeopfattelse, der ser mennesket 
som et historisk væsen og et individ i udvikling. ”Mennesket 
udvikler sig i Tiden og kan kun begribes i den.”, skriver han et 
sted. Vi kan kun forstå os selv, når vi forstår os som del af et 
historisk forløb. Det er den opfattelse hos Grundtvig, der fører 
til, at han i pædagogisk sammenhæng forfægter, at undervis-
ningen skal være historisk-poetisk. Det vil sige, den skal hjælpe 
eleverne med deres nødvendige arbejde med opbyggelsen af 
en selvforståelse, ved at lære dem at se sig selv i en historisk 
sammenhæng og lære dem at bruge denne historiske indsigt 
som afsæt for tanker om deres fremtid. Det sidste er det, 
Grundtvig kalder den poetiske side af læreropgaven.

Vi skal altså passe på historien, fordi den på den ene side giver 
os mening og identitet og på den anden side giver os forestil-
linger og drømme om vores fremtid. Og kun i dette dobbelte 
perspektiv er vi hele mennesker, siger Grundtvig. 

I sin nyeste bog ”Mit danske album” behandler den norske 
forfatter Lars Saabye Christensen (det er ham med den fanta-
stiske roman ”Halvbroderen”) forholdet mellem hukommelse og 
erindring, og han skelner mellem de to begreber ved at sam-
menligne dem med et hus og en by. ”Hukommelsen er et hus 
og erindringen er en by”, skriver han, og han beskriver byen 
som ”flygtig, forbigående og utro – den skifter ham så snart du 
vender dig – den gør sig til for den første, den bedste”. Huset 
derimod – altså hukommelsen – ”har en bestemt adresse – 
huset er et sted, et hjem og sender du et brev dertil, kommer 
det før eller senere frem”.

Med disse betragtninger af Saaby Christensen er vi lige mit inde  
i den problemstilling, at historien også kan komme til at narre 
os. At hukommelsen – det der står fast, det der faktisk skete – 
udfordres og måske ligefrem omskabes af vores erindring. 

Erindring og hukommelse stilles op overfor hinanden, med 
hukommelsen som det faste – for ikke at sige trofaste – det vi 
i andre sammenhænge bruger til udenadslære og paratviden, 
og erindringen som det løsslupne og den utro og falske stør-
relse, der styres af følelser og præference. Hvis det er rigtigt, 
hvordan kan vi så, som Grundtvig gør det, tillægge historien, 
som den bliver til i vores erindring, så stor vægt, at den betyder 
alt for vores selvforståelse og vores fremtidsperspektiv, når den 
kan være os så utro? Der må også være livskraft i erindringen.

Vi har i den senere tid set mange tydelige eksempler på, 
hvordan historien bliver til politik. I USA er der regeringer i 
visse stater, der forlanger, at historiebøgerne skal skrives om, 
så historiefremstillingen i dem bliver mere i overensstemmelse 
med den pågældende stats magthaveres opfattelse. I Tyrkiet 
kæmper historikerne og politikere om den rette sproglige 
fremstilling af den måde tyrkerne behandlede Armenierne på: 
var det folkedrab eller nødvendig nedkæmpning af et utidigt 
oprør – og i Danmark opretter vi et institut, der under ledelse 
af en markant højrefløjshistoriker skal fabrikere en historie om, 
hvordan vestrefløjens folk var landsforrædere under den kolde 
krig. Historien bliver politisk. Den bliver til erindringspolitik.

Jeg mener bestemt, at det er uhyrligt, når erindringen politise-
res, men kan alligevel ikke lade være med at tænke på, at selv i 
en mindre skala, som f.eks. på Lærerskolen, er erindringen om,
hvad der skete i en bestemt situation også politik. I hvert fald 
har vi ofte vores forskellige interesser i, at fortællingen om en 
bestemt begivenhed, bliver på en bestemt måde, der gavner 
lige præcis os selv mest. Men når historien på den måde bliver 
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interessebestemt, bliver den farlig, og så skal vi passe på den.
Men ville det så ikke være meget bedre, om vi bare levede i 
nuet og droppede historien? ”Lev stærkt – dø ung”, sådan var 
titlen på en film fra min ungdom, og titlen og filmens indhold 
plæderede for, at det gjaldt om leve i nuet, her og nu, mens 
man er her. Ikke hænge fast i forestillingen om det forgangne 
og ikke overlade livet til drømmen om en fremtid, som måske 
ikke engang bliver til noget. ”Du skal leve mens du gør det – og 
elske mens du tør det”, som Piet Hein siger det på en lidt mere 
digterisk måde.

Der er sikkert mange af jer, som er enige i udsagnet om, at vi 
skal leve i nuet – men tænk lige over det endnu engang. Jeg 
synes, præsten i Vartov, Niels Grønkjær, fik sat udsagnet om 
at leve i nuet i et tankevækkende perspektiv i en prædiken, da 
han sagde – og jeg citerer: 

”Man skal leve i nuet, som det hedder. Men det er rent ud sagt 
noget snak. Nuet er ikke noget sted; det er et punkt; alt for 
klaustrofobisk; ikke noget tidsrum.… I nuet flygter vi fra vores 
historie. Det er dér, hvor vi fejt ikke vil kendes ved den, vi har 
været, og dovent ikke vil stå inde for, hvad vi gerne vil blive. Når 
vi lever i nuet, vedkender vi os ikke vores skyld, vi fortrænger 
vores frygt, og vi vil ikke kendes ved vores forventninger. At ville 
leve i nuet er at melde sig ud af livet. Det avler altid frygt, hvis 
ikke angst. Nuet er tidens tomhed.”

Niels Grønkjærs opfattelse er altså den, at nuet ikke eksisterer 
i sig selv – eller sagt på en anden måde: vi lever altid som en 
konsekvens af vores historie og vores forventninger. Derfor 
kunne man sige, at der er ingen ting i et menneskes liv, der 
begynder nu. 

Jamen hvad så med jeres lærerliv uden for Den frie Lærer-
skole? Begynder det ikke nu? Jo, i en vis forstand måske, men 
ikke i den væsentligste forstand. Der er det begyndt for længe 
siden. Hvornår helt præcist er sikkert vanskeligt at sige, men 
begyndelsen inkluderer i hvert fald jeres liv på Den frie Lærer-
skole – og hvad det var for et liv, og specielt hvordan det skal 
fortælles, afgøres i den grad af kampen mellem jeres hukom-
melse og jeres erindring – mellem huset og byen forstået i 
Saaby Christensens betydning.

Den frie Lærerskole er et historisk sted. Ikke betragtet som et 
sted, der f.eks. kom til at betyde eller betyder en hel masse 
for udviklingen i Danmark, for det gjorde og gør Lærerskolen 
ikke. Men Lærerskolen er et af de steder, jeg har oplevet, hvor 
historien betyder mest – og i den forstand er den et historisk 
sted. Og, at Lærerskolen er det, er bevidst og meget tilret-
telagt! Utallige gange oplever man som ny på stedet, hvordan 
historien stikker sit hoved frem i det daglige skoleliv. Helt 
fra de nye studerendes allerførste møde med Lærerskolen 
kommer historien i spil. Når 2. årgang har snydt og bedraget 
den nye 1. årgang ved cafearrangementet søndag aften før 
mandagens officielle velkomst, bruges tiden resten af aftenen 
på, at 2. årgang mindes og fortæller de nye, hvordan de som 
ny 1. årgang selv blev snydt året før – på den og den måde. 
Forstanderens velkomsttale har i alle årene i den nuværende 
forstanders periode været brugt til bl.a. at understrege og 
forklare Lærerskolen som et meget traditionsbestemt sted. Og 
dagen efter bruger de nye hele dagen på at fortælle hinanden 
om deres egen historie forud for optagelsen. ”Rødder” kalder vi 
dette arrangement, og de ansvarlige lærere fortæller grundigt 
de nye studerende om vigtigheden af historien på Lærerskolen. 
Og herefter bliver historien så bragt ind i hverdagen den ene 
gang efter den anden – året igennem begyndende med dåben 
og sluttende, som vi gør det på onsdag, med markedsfesten 
– og indimellem hele tiden i den samtale, vi har med hinanden. 
Diskursen på Lærerskolen er altid en historiediskurs. 

Så Lærerskolen er et historisk sted – 
og derfor også et sted for stærk identifi-
kation og identitetsdannelse. 

En person, som tidligere har læst til lærer på lærerskolen, vil i 
en præsentation i vores sammenhæng ikke bare sige sit navn, 
men også at vedkommende er fra f.eks. 9. årgang. Man har 
styr på historien, for at have styr på, hvem man er i sammen-
hængen. Lærerskolens historie – eller fortællingen om Lærer-
skolen – er på mange måder vores fælles sammenhængskraft. 
Derfor passer vi bevidst og tilrettelagt på historien – både som 
hukommelse og erindring.

Men Lærerskolen er også et historisk sted på den måde, at 
historier af en hvilken som helst lødighed – eller mangel på 
samme – trives, som ingen andre steder. Underlødige historier 
uden hold i virkeligheden og myter med meget lille fæste i det, 
der faktisk skete, kan rent ud sagt hærge vores skole. Og så er 
der ikke længere tale om mytens sammenhængskraft, men om 
mytens opsplitningsstyrke. Det kan være fatalt for en person på 
Lærerskolen at blive en del af en sådan historie. Og så er det, 
vi skal passe meget på historien.

Jeg talte om, hvordan erindringen kan blive politiseret og 
interessebestemt. Men erindringspolitik er jo også glemsels-
politik. Vi kan ikke huske uden at glemme – eller sagt på en 
anden måde: For at erindring skal give mening, må vi glemme 
det meste af det, vi har oplevet. Og her bliver det så afgørende, 
hvordan og af hvem det besluttes, hvad der skal huskes, og 
hvad der skal glemmes. Og så kan glemsel også blive til politik. 
Det bedste forsvar imod en diktatorisk politik er demokrati. Og 
det bedste forsvar mod en ensidig erindrings- eller glemselspo-
litik er at demokratisere hukommelsen og erindringen. At gøre 
disse to størrelser til et fælles anliggende i et erindringsfælles-
skab. I det tilfælde skal vi hverken kaste vrag på erindring eller 
hukommelsen og betragte den ene som bedre end den andet.  
Begrebet erindringsfællesskab kommer i spil, når spørgsmålet 
om historiens betydning og rigtighed skal besvares. Er det ikke 
fortællingens kraft til at etablere en fælles mening og danne 
grundlag for det individuelle identitetsarbejde, der afgør dens 
rigtighed? Jo, det mener jeg. Er mytens værdi, som den f.eks. 
blev fortalt af lærer Bjernemark i min skole, og som den udfol-
der sig på Lærerskolen netop ikke, at den kan skabe mening 
og fællesskab? Jo. Det vil sige, at rigtighedskriteriet måske 
slet ikke er af konkret, empirisk karakter – men af psykologisk 
karakter. Rigtigheden af fortællingen om Den frie Lærerskole, 
afgøres først og fremmest af dens evne til at skabe erindrings-
fællesskab for jer og for mig.

Kære 5. årgang. I skal nu både, som det hedder, dekonstruere 
og rekonstruere jeres fortælling om Den frie Lærerskole, og det 
er mit håb, at I vil bringe jeres historieerfaringer fra jeres liv på 
Lærerskolen med ud i den undervisning og det samvær, I skal 
have med jeres elever. Så I kan være med til opbygningen af et 
erindringsfællesskab, med hvad det indebærer af fælles fortids-
fortolkning, nutidsforståelse og fremtidsdrømme – og som giver 
det nødvendige rum for elevernes personlige identitetsarbejde. 
Men vær forsigtig med fortællingens mytiske funktion! Og 
husker I ikke andet fra denne tale, så husk disse tre ord og den 
dobbelthed der ligger i dem: Pas på historien! 

Held og lykke med lærerarbejdet og 
med jeres hukommelse og erindring 
– og glemsel!
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Præsentation og 
refleksioner fra den 
nye forstander
Af Ole Pedersen, forstander på Den frie Lærerskole fra januar 2011

 
Ny forstander

Den 3. januar 2011 fik Den frie Lærerskole ny forstander. Redaktionen har bedt den nye forstander, Ole Pedersen, om at fortælle 
om de første par måneder i mødet med Den frie Lærerskole. Vi vil også lytte til et par ord om, hvad han tidligere har beskæftiget 
sig med, og hvad han umiddelbart tænker om den frie Lærerskole i tiden og fremtiden. 

Redaktionen

Kære alle
Det har været en stor glæde at blive modtaget på Lærerskolen 
med åbenhed, nysgerrighed og varme. Jeg tiltrådte den 3. 
januar 2011 og havde først en rolig uge med pedeller, admi-
nistrationen og delvis køkkenpersonale inden undervisnings-
semestret begyndte – med den traditionelle nytårstale. Huset 
kom op i normale omdrejninger, og alt var klart i spisesalen, da 
studerende og lærere sluttede sig til efter juleferien. 

Thorstein havde lavet en velforberedt afleveringsforretning, som 
vi afviklede i december. Jeg var meget glad for på denne måde 
at få den første indføring i de mange områder, der løbende 
bearbejdes på Lærerskolen. Jeg tog ham i ed på at stå til 
rådighed for senere henvendelser om en dybere forståelse af 
forskellige forhold, når jeg nåede frem til at skulle involvere mig 
i det. Og som I kender Thorstein, var han lige så interesseret i 
at hjælpe mig godt i gang som resten af skolen. 

Som I vil vide, er det at begynde et nyt arbejde som leder midt 
i et skoleår langt hen ad vejen som at springe på et tog i fuld 
fart. Den først panik over at skulle være leder for et så kom-
plekst foretagende som Lærerskolen – samtidig med at være 
den mindstvidende – lagde sig dog ret hurtigt, efterhånden 
som de forskellige samarbejdsstrukturer og deres indbyrdes 
sammenhænge dukkede op. Alle vidste tilsyneladende, hvad 
de skulle i gang med, og i løbet af den første uges tid var sko-
len i fulde omdrejninger. 

Det har været godt at se, at Lærerskolen ud over at være 
et spændende uddannelsessted også er en veldrevet og 
velfungerende organisation. På samme måde som når man 
bosætter sig i et fremmed land, går det forholdsvis hurtigt med 
at opsamle den del af sproget, som er nødvendige værktøjer i 
det daglige. Jeg har allerede så småt lært at tale med om LAU, 
LUU, UMU, ASA, NVFS, IKT, SU osv.! De mange forskellige 
instanser har til gengæld måttet bruge noget tid på ikke blot at 
forklare mig hvad og hvordan, men også hvorfor. Jeg oplever 
stor åbenhed i at se på de forskellige forhold med nye øjne, og 
tror der vil ske en løbende tilpasning og udvikling heraf.

Og jeg er også blevet taget godt imod af mine nye naboer. Der 
er et godt samarbejde mellem de fire frie skoler i Ollerup, hvor 

vi kan være hinanden til gensidig hjælp og inspiration. Dette 
samarbejde indebærer bl.a. en god kontakt til Svendborg 
Kommune, som viser en tydelig, positiv interesse for  Lærer-
skolen.

Jeg vil her kort introducere mig selv og nogle 
tanker om Lærerskolen.
Jeg er 54 år og har siden 1997 arbejdet på Friskolernes Kontor 
i Faaborg som konsulent for Dansk Friskoleforening. Inden da 
var jeg skoleleder på Rudme Friskole i 13 år. Jeg har sideløben-
de hermed uddannet mig til Cand.pæd.pæd. på DPU. Jeg er 
selv uddannet på Den frie Lærerskole (1984) og har sidenhen 
i en årrække været såvel medlem af Tillidsmandskredsen som 
medlem af og formand for Styrelsen. 

Kendskabet til og engagementet i de frie skoler går tilbage 
til midt i 70erne, hvor jeg var elev på Vestbirk Højskole. Efter 
uddannelsen på Lærerskolen har jeg været leder af en friskole, 
tilsynsførende på en friskole og forælder til børn på forskel-
lige friskoler, efterskoler og højskoler. I mit arbejde for Dansk 
Friskoleforening har jeg udover arbejdet med friskoler af alle 
slags samarbejdet med andre foreninger for frie grundskoler, 
Efterskoleforeningen og delvis Højskoleforeningen (om interna-
tionale forhold).

Jeg søgte stillingen som forstander ud fra et ønske om at indgå 
i skolens daglige praksis på alle niveauer. Jeg vil gerne være en 
del af den daglige samtale på Den frie Lærerskole om alle de 
mange tiltag og gøremål, der finder sted lige fra det alminde-
lige samvær i spisesal og foredragssal til at blive optaget af 
udvalgsarbejde og vejledning om uddannelsesforhold. 

Jeg er optaget af, hvordan de studeren-
de finder deres vej frem mod en lærer-
personlighed og ser frem til at få et stør-
re og større indblik i selve uddannelsen.

 Jeg anser det for en central opgave for mig at arbejde for at 
skabe rammer, der giver mulighed for inddragelse af den for-
skellighed, jeg anser som nødvendig for, at læreruddannelsen 
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fortsat skal kunne udvikle sig og både svare an til og samtidig 
præge diskussionen om dannelse og uddannelse i Den frie 
Lærerskoles omverden.

Det har stor betydning for mig at medvirke til, at Lærerskolen i 
sig selv fremstår som et lærestykke for de studerende. Jeg vil 
meget gerne, at lærere fra Den frie Lærerskole gennem deres 
uddannelse har erfaret, hvordan en skole kan fungere som en 
enhed, der på mange forskellige områder håndterer og løser 
de spørgsmål og problemer, der melder sig, og ikke mindst ud-
vikler sig og finde nye måder at gøre tingene på. Det kræver, at 
skolen kan begrunde sin praksis på en måde, der giver åben-
hed til at kunne se, hvornår det nye dukker op, og give mod til 
at drage det ind i dens sammenhæng og der igennem finde 
frem til nye begrundelser for praksis. Det stiller store krav til alle 
ansatte om at tage ansvar, være dygtige og empatiske. Jeg 
håber, at vi sammen kan ud-vikle en sådan praksis sammen.  

Læreruddannelsen
Som konsulent har jeg udover økonomisk administrativ rådgiv-
ning haft især to områder, som jeg håber at kunne bære med 
mig ind i arbejdet på Lærerskolen. Det ene forhold handler 
om ledelse. I arbejdet med lederuddannelse og udvikling af 
lederkurser har vi arbejdet ud fra en tænkning om ledelse fun-
deret på et filosofisk grundlag, hvor anvendelse af de samtale-, 
erkendelses- og udviklingsværktøjer, det fagområde tilbyder, 
har været centrale. Dette fokus har ligget i naturlig forlængelse 
af synet på betydningen af det personlige i arbejdet på en fri 
skole og det forpligtende fællesskab, der knytter sig hertil. 
Vi har senest udvidet fokus ved at inddrage lærings-ledelse i 
dette perspektiv. Jeg tror på, at der er perspektiver, der kan 
berige det fokus, der i disse år er på relationskompetencer og 
klasserumsledelse. Udviklingen i de frie skolers forholden sig til 
deres omverden i bevægelsen fra information til kommunikation 
har ligeledes været en væsentlig del af disse ledelseskurser. 

Det andet forhold er min interesse for at inddrage et internatio-
nalt perspektiv i læreruddannelsen. Jeg havde nok engang en 
ubevidst, naiv forestilling om, at jeg som konsulent for Inter-
nationalt Udvalg skulle være med til at fortælle om det danske 
uddannelsessystems fortræffelighed, hvorefter alle ville forsøge 
at gøre og blive som os. Jeg har i mødet med mange uden-
landske skolefolk erfaret, at der er meget at lære og meget at 
hente i andre landes erfaringer og engagement i skoleforhol-
dene. Ikke mindst er der mange erfaringer at knytte an til i den 
nødvendige udvikling af bæredygtighed på alle samfundets 
niveauer, som en globaliseret verden fordrer. 

En forudsætning for at kunne indgå i en samtale om dette er 
sproglige færdigheder. Vi skal ikke alle kunne tale flydende 
engelsk, tysk eller fransk – men nogen skal kunne det, hvis vi 
vil deltage. Jeg har derfor været meget glad for at møde det 
internationale engagement, der allerede er i gang på Lærersko-
len.

Lærere fra Den frie Lærerskole 
Det er en væsentlig styrke ved læreruddannelsen på Den frie 
Lærerskole, at skolen har vilje til at sammentænke lærerens 
personlige udvikling, lærerens faglighed og læreren som bærer 
af en profession i et dannelses- og et uddannelsesperspektiv. 

Vi skal arbejde bevidst med at 
udfordre de studerendes individualitet 

i modsætning til tidens almene tendens 
til at fremelske en individualisme. 

I stort set alle undersøgelser af, hvad der bevirker den gode 
skole for såvel børn som unge og voksne, er lærerens person 
og involvering samt skolens ledelse de væsentligste faktorer 
for den gode skole. På især dette felt har såvel de frie skoler 
som Den frie Læreskole traditionelt deres styrke. Vi skal derfor 
fortsætte med at have fokus på den medlæring, der skabes 
i uddannelsen på Lærerskolen, og som indebærer, at lærere 
uddannet herfra har erfaring med at leve og agere i et fælles-
skab, hvor deltagerne er hinandens vilkår. De ved, hvad det vil 
sige, at hver dag er en øvelse i kunsten at kunne arbejde ud fra 
det givne og skabe en dagligdag og udvikling sammen med de 
mennesker og omgivelser, man er sat iblandt.  

Lærerskolen og dens omverden 
Lærerskolen er ikke en ø. Den lever i en konstant vekselvirkning 
med sin omverden ikke mindst med de skoleforeninger, der 
involverer sig i livet på Den frie Lærerskole, de skoler der stiller 
sig til rådighed som praktikskoler og de skoler og institutioner, 
der i sidste ende ansætter de færdigt uddannede lærere. Og 
heldigvis bliver der mere og mere fokus på, at det der foregår 
på denne uddannelse har noget at bidrage med i de frie skoler. 
Når vi på Lærerskolen vedkender os traditionen efter Grundtvig 
og Kold som grundlag for uddannelsen, skal der til stadighed 
arbejdes på, at de studerende fra Den frie Lærerskole fremtræ-
der som interessante potentielle lærere for alle de frie skoler, 
fordi de har forholdt sig til de erfaringer, der ligger i denne 
tradition. Lærerskolen har for mig at se en væsentlig rolle at 
spille i de frie skolers verden ved at komme i samtale med sko-
leforeninger og organisationer om udvikling af en praksis, der 
fortsat insisterer på at rumme traditionens forholden sig til det 
hele menneske i forståelsen om livsoplysning. Men praksis skal 
også rumme refleksion og forholden sig til egen fremtid på en 
måde, der finder nye veje og muligheder og derved skaber nyt i 
det, der kommer. Vi har traditionelt i de frie skoler haft en slags 
brist i dannelsestraditionen med hensyn til at formulere os 
og almengøre erfaringer i det didaktiske felt. Begrundelse for 
praksis har typisk være synonym med de personer, der stod i 
praksis. På dette område er der de seneste år sket en markant 
ændring på skolerne.

Lærerskolen har stille og roligt udbygget 
sine efter- og videreuddannelsesaktivite-
ter over årene, hvor bl.a. denne samtale 
om dannelse og uddannelse finder sted. 

Ikke mindst oprettelsen af den Pædagogiske Diplomuddan-
nelse har været væsentligt. Samarbejdet med Folkehøjsko-
lernes Forening om Højskolepædagogisk Uddannelse, med 
Efterskoleforeningen om Vejlederuddannelser og det kom-
mende samarbejde med Dansk Friskoleforening om Årskursus 
for Friskolelærere er synlige tegn på, at Den frie Lærerskole 
byder ind og bliver brugt af de frie skoler. Dertil kommer 
perspektiverne for arbejdet i det nye Nationalt Videncenter for 
Frie Skoler (NVFS). Ideen i sig selv har vun-det nærmest uhørt 
opbakning fra alle foreninger på de frie skolers område og har 
desuden stor bevågenhed fra såvel politikere som ministeriet. 
Det vidner om, at der er brug for dels at håndtere og samle 
viden fra de frie skoler, dels at udforske og producere viden 
om de frie skoler i et samspil mellem erfaring og forskning. 
Det er en stor mulighed og tillige en udfordring, at dette center 

ligger hos os på Lærerskolen. Vi har på denne måde fået evidensbaseret forskning ind på skolen, som vi skal være dygtige til at få 
i spil med læreruddannelsen. Desuden er samarbejdet med University College Lillebælt (UCL) og University College Syddanmark 
(UCSyddanmark) en enestående mulig-hed at kunne være med til at skabe begreber til fremtidens diskurs om læring, dannelse og 
uddannelse. En mulighed som bør prioriteres og gribes. 

Aktuelt
Jeg er glad for at kunne fortælle, at der her i foråret igen har været stigende søgning til Den frie Lærerskole. Vi har ved udgangen af 
marts modtaget ca. 115 ansøgninger i alt, hvoraf ca. 95 inviteres til samtaler. Vi forventer, at der som tidligere år vil komme lidt flere 
ansøgere endnu. De første samtalerunder har vist mange gode ansøgere, og vi forventer at kunne begynde det nye studieår med 
fuldt hus på 1. årgang.

Jeg håber, at I vil bruge Lærerskolen i jeres dagligdag – så vi kommer i samtale med hinanden om lærdom, dannelse og duelighed.

C.V.

2010 
Foredragsforløb på Folkeuniversitetet i Århus som 
efteruddannelsei Scharmers Teori-U

2007 
Enkeltfag fra Masteruddannelse i Vejledning, Filosofisk vejledning 
og værdiafklaring

2004 
Cand.pæd.pæd fra DPU

1997 
Ansat på Friskolernes Kontor i Faaborg

1992 –  2000 
Medlem af styrelsen for Den frie Lærerskole 
(formand de to sidste år)

1984 –  1997 
Skoleleder på Rudme Friskole 

1984 
Uddannet lærer på Den frie Lærerskole i Ollerup

1978/79 
Bosiddende i Flensborg og vikar i de danske skoler

1977/78  
Vestbirk Højskole. 7 mdr. vinterskole

1977 
Uddannet som klejnsmed på Thyborøn Skibssmedie 

1956  
Født i Thyborøn

Ole Pedersen
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Mindesten for Jakob Knudsen ved Aggersborg Præstegaard

Bogvenen nr. 6, 1915

Frisen ved sydindgangen til Fortet. Udført af billedhuggeren John Rud i 1989

Ideen til det historiske afsnit blev undfanget under morgenkaffen ved elevmødet i 2010, hvor den lille redaktion undrede sig over 
den udveksling af uvidenhed om Lærerskolens  historie, symboler og billeder, der åbenbarede sig i samtalen. Jens Bilgrav-Nielsen 
var blandt de undrende:

De følgende sider i Årsskriftet er bearbejdet af Jens Bilgrav-Nielsen. Han blev dimitteret fra Den frie Lærerskole i 1963 og har 
siden været lærer ved fri- og højskoler. For nogen er Jens Bilgrav-Nielsen en kendt radikal politiker. I KVR-regeringer fra 1988-90 
var han energiminister. Siden har han sat sit præg på medie- og miljøpolitik og haft adskillige tillidsposter. Det har været inspi-
rerende for redaktionen at følge Jens Bilgrav-Nielsen arbejde med de historiske artikler til Årsskriftet. Nærmest et stykke liden-
skabeligt arkæologisk arbejde om noget vi troede, vi vidste alt om. Der er både personhistorier fra højskoletiden og tolkninger af 
billeder og symboler, som omgiver os i hverdagen på Den frie Lærerskole. Tidligere studerende med historisk hukommelse intakt 
blev af Jens engageret i opgaven, vores eget bibliotek på Lærerskolen og bibliotek for det folkelige arbejde. Redaktionen takker 
Jens Bilgrav Nielsen for den store indsats og håber, at læserne får glæde af at læse om de personer vi kun kender fra billederne 
på væggene, symbolerne der omgiver os og nærer fantasien.

Redaktionen

Sentensen: ”Virkeligheden er altings prøve”, står på granitfrisen 
over sydindgangen til Fortet på Den frie Lærerskole. Hvem er 
ophavsmanden til sentensen, har mange spurgt? Det har jeg 
påtaget mig at finde ud af. Og efter et par måneders intensiv 
”forskning” kan jeg fastslå, at sentensen er formuleret og ned-
skrevet af Jakob Knudsen, præsten, forfatteren, salmedigteren 
og højskolemanden (1858 - 1917). Sentensen findes på forsi-
den af tidsskriftet ”Bogvennen” nr. 6. 1915 gengivet i faksimile 
af J.K.’s håndskrift, som den ses her på siden. Hermed skulle 
dokumentationen være på plads. I overskriften og i det følgen-
de gengives sentensen i den form, som var Jakob Knudsens.

Hvad Jakob Knudsen har ment med sentensen, ser vi på se-
nere. Her konstaterer vi, at sentensen er et godt og forståeligt 
fyndord, som enhver umiddelbart kan lægge det i, man vil. Det 
har mange da også gjort.

At sentensen har fundet vej til frisen på Lærerskolen, må 
siges at være særdeles velbegrundet. For ét er jo, hvad de 
studerende oplever, lærer og erfarer gennem deres ophold på 
Lærerskolen. Noget helt andet er, kan være, den virkelighed, 
man kommer ud til efter studietiden. Derude i virkeligheden 
skal prøven stå – og bestås. Og for at kunne bestå denne 
virkelighedens prøve er det ikke tilstrækkelig, at have tilegnet 
sig en række praktiske færdigheder i de konkrete skolefag. 
Det afgørende er den enkeltes personlighed, troværdighed, 
ærlighed og naturlighed. Og her er vi ved noget centralt i Jakob 
Knudsens tænkning. Mere herom senere.

Det er ikke kun på Lærerskolens frise, sentensen ”Virkelighe-
den er al Tings Prøve” er blevet anvendt. Det kan man forvisse 

sig om ved at slå op på nettet. Sentensen er blevet anvendt i 
mange taler og artikler og i prædikener. Og de fleste ”brugere” 
af sentensen har troet, hvad vi nu ved, at det stammede fra 
Jakob Knudsen, andre mente, at det var fra Grundtvig, og an-
dre igen mente, at det ikke fandtes som et konkret udsagn fra 
nogen af dem, men at der var tale om et destillat, en samlende 
vurdering af Grundtvigs og Jakob Knudsens tanker. Men fælles 
for langt de fleste, som selv havde anvendt sentensen var, at 
de ikke konkret kunne pege på, hvor og af hvem sentensen var 
formuleret og nedskrevet.

Grundtvig eller Jakob Knudsen... eller?
En rum tid fulgte jeg selv et Grundtvig-spor forårsaget af en 
kronik i Politiken fra 1946. Under overskriften, ”Aandslivet og 
Vrængbilledet”, fremhævede forfatter og højskolelærer, Jørgen 
Bukdahl, de to Grundtvig-udsagn, ”Dag og Daad er Kæmpe-
rim” og ”Aandens Løsen er Bedrifter”. Disse udsagn peger ind 
på ”virkelighed og virksomhed i hverdagens jævne plan”, skriver 
Bukdahl. Og derfra er der jo ikke så langt til ”Virkeligheden er al 
Tings Prøve”. Men så læser jeg i bogen ”Højskolen til debat” fra 
1961, at samme Bukdahl selv bruger sentensen, ”Virkeligheden 
er al Tings Prøve”, i forbindelse med en omtale af Kierkegaard, 
Kold, Jens Lassen Knudsen og dennes søn, Jakob Knudsen, 
men uden direkte at udpege nogen af disse personer som 
sentensens ophavsmand. Det var så nærliggende at tro, at
Bukdahl selv var ophavsmanden. Det ville ligge i logisk forlæn-
gelse af hans analyse af de nævnte personers tankesæt.

Men nu udlægges der et nyt spor. Præst ved Ringe Kirke, 
Karen Blaunefeldt Dam mailer til mig, at hun mener sentensen 

findes i det hedengangne tidsskrift, ”Bogvennen”. Og senere 
modtager jeg en mail fra præst ved Blovstrød Kirke, Flemming 
Otto Nielsen, der også fortæller, at sentensen findes et eller 
andet sted i ”Bogvennen”.
Efter nogen tids søgen gennem Vejle Bibliotek fremskaffes så 
”Bogvennen”, samtlige årgange fra 1911 til 1918, 12 numre pr. 
årgang. Og her dukker så dokumentationen op. Hele forsiden af 
tidsskriftet ”Bogvennen” nr. 6. 1915 prydes af en svensk anmel-
delse af Jakob Knudsens roman: ”Den gamle Præst”, som da 
netop er udkommet på svensk. Midt i teksten er der et fotografi 
af Jakob Knudsen, og nedenunder J.K.’s håndskrevne sentens: 
”Virkeligheden er al Tings Prøve”. Bingo!

Sentensen, har som ovenfor nævnt, været brugt af mange i 
forskellige sammenhænge, og udlagt (tolket) meget forskelligt. 
Men hvad har Jakob Knudsen mon selv ment med sentensen? 
Det enkle svar på det spørgsmål er: Læs hans bøger, taler, 
artikler og digte og syng hans sange: ”Se nu stiger solen..”, 
”Tunge mørke natteskyer...” og ”Her rejses en skole...” (de står 
alle i højskolesangbogen, 1993-udgaven). Og man behøver 
ikke at læse alt, hvad J.K. har skrevet for at forvisse sig om, at 
virkelighedsbegrebet var noget centralt hos ham, og det har 
altså ikke alene relation til romanen, ”Den gamle Præst”. Rigtig 
mange steder i hans øvrige skrifter forekommer ordet virkelighe-
den. Og ordet er næsten altid skrevet i kursiv.

Jakob Knudsen levede og skrev i spændingsfeltet mellem idea-
litet og virkelighed. Og han var uhyre insisterende. Det gælder 
også i hans forhold til højskolen. Han var et barn af højskolen, 
født på Rødding og kom på Askov som elev. Og efter endt ud-
dannelse kom han tilbage hertil som lærer. Hans store inspi-
ratorer var Kierkegaard, Kold, Grundtvig og ikke mindst den 
jævne danske bondebefolkning og hans egen far, Jens Lassen 
Knudsen, som også var præst og højskolemand.

Jakob Knudsen elskede højskolen, men blev også – eller måske 
netop derfor – dens hårde kritiker. Efter hans mening var høj-
skolen for moraliserende og prædikende, og den var for meget 
kundskabsmeddelende. Højskolen havde efter hans mening en 
anden opgave: Den skulle lade eleverne møde en personlig stil-
lingtagen. Og det er vel stadig en god betragtning?

Frisen på Lærerskolen blev sat op over sydindgangen til Fortet ved skolens 40-års jubilæum i 1989. Forstander Flemming Tranæs 
var ideens ophavsmand. Han fortæller, at frisen blev udformet af billedhuggeren John Rud, som havde været elev på Lærerskolen 
og senere gik kunstnervejen. Tranæs gav John Rud sentensen ”Virkeligheden er altings prøve” i hånden og bad ham udforme 
frisen med inspiration herfra.

Det må konstateres, at resultatet er smukt og robust. Tranæs fortæller, at frisen er hugget i hallandsgranit og vejer 2,3 tons, hvilket 
førte til, at der inden opsætningen måtte indmures en særlig rustfri stålbjælke til at bære frisen. Det kostede 10.000 kr., som skulle 
lægges oven i prisen på 100.000 kr. Men en del sponsorer sikrede, at ikke hele beløbet blev en belastning for Lærerskolens økonomi.

Historie, symboler og 
billeder på Den frie 
Lærerskole
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Foredragssalen på Den frie Lærerskole blev bygget og indviet i 1913. 
Dens indvendige håndformede arkitektur er mere end tidstypisk – den
er højskoletypisk – forstået derved, at arkitekten og bygmesteren Daniel
Rasmussen selv var højskolemand. Hans højskolehuse er et fysisk udtryk 
for ”hvad hånden former, er åndens spor”.
Af Jens Bilgrav-Nielsen

Det er en fornøjelse at se, og en berigelse at sætte sig ind i 
foredragssalen. Her efter snart hundrede års forløb er alt beva-
ret i sit gode gamle design: Gulv, loft og paneler. Kun bænkene 
er skiftet ud – med stole. 

Frem for alt er det store flotte maleri på endevæggen bevaret – 
med den sorte tavle – som voldte kunstneren store kvaler. Ved 
restaureringen af salen for år tilbage foreslog den allesteds-
nærværende, Mads Nielsen Viborg, at fjerne tavlen og så vippe 
sideflapperne op under det øvrige maleri. Men det kunne der 
heldigvis ikke opnås enighed om i bestyrelsen. Så nu er alt ved 
det gamle. Historien er intakt. I det følgende beskrives maleriet 
og de personportrætter af tidligere forstandere for Ollerup 
Højskole, som også hænger i foredragssalen. Hvad er det vi 
ser, og hvad er historien bag det, vi ser?

Skjaldesol over Kullen
Enhver der har været inde i Foredragssalen har ikke kunnet 
undgå at lægge mærke til det store maleri. Det fylder så at sige 
rummet. Det har flotte farver og fint lys fra den opgående sol. 
Man kan ligefrem se, hvordan hestene (er det mon Skinfakse 
og Hrimfakse) nyder det, især den sorte, der står med højt 
løftet hoved og let løftet hale. Maleriet er monumentalt og pry-
deligt. Det er et godt udtryk for den impressionistiske stil, som 
mesteren bag værket bekendte sig til.

Maleriet er en bestillingsopgave, som maleren Viggo Pedersen 
(1854 – 1926) fik i 1913. Det var Ollerup Højskoles daværende 
forstanderpar, Kristensen-Randers og hustru, der henvendte 
sig. Hjemme i Ollerup var den nye foredragssal – eller høresal, 
som de selv kaldte den – under opførelse, og forstanderparret 
ønskede et storslået maleri med åndelige budskaber til den 
højskoleungdom, der skulle fylkes i salen.

Forstanderparrets spørgsmål til Viggo Pedersen lød: 
”Vil De male et billede, der kan minde om Grundtvigs ord?:

”Skjaldesolen, tændt på ny, klædte 
Bjergene i Lue, saaed Guld på hver 
en Tue, sleb til Spejl det store Hav”.
Teksten er i let omskrevet form hentet fra Grundtvigs digt om 
vennen Povel Dons. Og dette poetiske opdrag passede kunst-
neren fint. Dels var han selv grundtvigsk indstillet, og dels hen-
tede han megen inspiration i Haga på Kullen, hvor lysindfaldet 
ofte var storslået, og hvor han havde indrettet et atelier. Men, 
for der var et men, Viggo Pedersen var meget utilpas med, at 
det fine poetiske opdrag var ledsaget af et krav om, at maleriet 
skulle omslutte en sort skoletavle. 

I sin dagbog skriver kunstneren, at han ”spekulerede meget 
over den forbistrede sorte tavles placering i billedet samtidig 
med, at han byggede på sit atelier og i øvrigt på grund af en me-
get kold og våd sommer måtte gå til behandling for gigt”.  Men 
på Kullen fik Viggo Pedersen trods besværet udarbejdet adskil-
lige skitser, som hjembragt til hans bolig i København, kom til at 

danne baggrund for det endelige maleri. Og i efteråret 1913 blev 
det bragt til Ollerup, hvor det blev malet færdigt og ophængt.

Maleriet blev afsløret ved indvielsen af foredragssalen den 21. 
december 1913.

I dagbogen skriver Viggo Pedersen også: ”Det var et svært 
og forceret arbejde, jeg udførte, for jeg var anstrengt og slet 
ikke rask. Men det gik. Og det var en stor glæde at se, hvor 
bestilleren og alle andre var glade for det.” Selv var han ikke 
tilfreds. Resultatet lå langt under hans ”håb om let fri strålende 
virkning”, som han udtrykker det.

For sit store og besværlige, og for ham selv slet ikke tilfreds-
stillende arbejde, fik han beskedne 2500 kr. Men, skriver 
Viggo Pedersen, ”Det er jo ligegyldigt, blot man kan skaffe det 
daglige brød, og det var dog en opgave af noget nyt”. Kunst-
neren gav ikke selv maleriet noget navn. Med fuld respekt for 
opdraget går det vel an at kalde det: ”Skjaldesol over Kullen”?

Kristensen-Randers tale ved salens indvielse og maleriets 
afsløring bar tydelig præg af hans glæde over maleriet, og 
af, hvad han mente, var maleriets budskab. Han sagde bl.a.: 
”Viggo Pedersens billede har en sjælden friskhed, farveglød 
og naturlighed. Billedet, som nu er denne sals festlige smykke, 
skal minde dem, der skal tale her, om, at det er ordets gerning 
at klæde bjergene i lue for de unges øjne, så de siden kan sige 
om den tid, de var på skole hos os: ”Da stod over fjeldet det 
syn i glød, som siden os maner indtil vor død”.

Den sidste sætning er et citat, Kristensen-Randers har hentet 
fra afslutningen af Bjørnstjerne Bjørnsons digt: ”Der ligger et 
land mod den evige sne”. At det blev maleren Viggo Pedersen, 
forstanderparret gik til med opgaven, var ikke tilfældigt. På Fre-
deriksborg og Roskilde højskoler havde de set hans flotte ma-
lerier. Og netop på Roskilde Højskole, som blev oprettet i 1907 
med Thomas Bredsdorff som forstander, mødtes mange af 
den grundtvigske bevægelses kendte skikkelser og en række 
kunstnere, bl.a. Joakim Skovgaard og Viggo Pedersen. Det er 
også her Ebba og Harald Bredsdorff møder Viggo Pedersen. 
Harald Bredsdorff er søn af Thomas Bredsdorff.

Mange år senere, i 1953, bliver Ebba og Harald Bredsdorff 
forstanderpar på Den frie Lærerskole, hvorved de frem til 1967 
kom til at virke under maleriet af deres gode gamle ven, Viggo 
Pedersen.

For Ebba Bredsdorffs vedkommende fik venskabet med Viggo 
Pedersen et helt særligt forløb: I 1925 havde han anbefalet 
hende til sygeplejeuddannelsen, og i 1926 fik hun fri fra uddan-
nelsen, for at deltage i pasning og pleje af ham i hans sidste 
levetid. Derved fik hun lejlighed til at sige en særlig tak for hans 
tidligere støtte til hende.

Maleriets storslåethed og dets poetiske budskab suppleres 
således med en smuk historie om sammenhængen mellem 
maleriet, maleriets mester og personer, som havde stor betyd-
ning for højskolebevægelsen og for Den frie Lærerskole.

Foredragssalen, 
en højskolehistorisk perle
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Det begynder i Vester Skerninge i 1868, hvor forfatteren og sko-
lelæreren Anton Nielsen og folkesangeren og bonden Mads Han-
sen etablerede højskolen i et stråtækt bindingsværkshus. Begge 
var da allerede landskendte. Anton Nielsen havde nær kontakt til 
Ernst Trier på Vallekilde Højskole, der var en opildner, og Anton 
Nielsen var klar til kamp. Kamp mod den almindelige modløshed 
efter tabet af Sønderjylland i 1864, og kamp mod godsejer- og 
embedsvældet. Der skulle være plads til småkåfolket, som skulle 
indgydes selvfølelse og modnes til at tage kampen op.

Vester Skerninge Højskole eksisterede i 16 år og havde i den 
tid arbejdet sig op til et elevtal på 16 – 20 pr. halvår. Det var i 
overkanten af, hvad huset kunne rumme, og i 1882 købte Anton 
Nielsen derfor ”Himmerigsgården” i Ollerup og flyttede højskolen 
hertil. To år senere solgte han højskolen til gårdejer, lærer og 
senere landstingsmand Niels Johansen. Hermed går højskolen 
ind i en ny og meget frugtbar periode. Ollerup Folkehøjskoles 
senere forstander, Lars Bækhøj, har kaldt skolens første periode 
for: ”Dobbeltsengenes og det lange skægs tid”.

Anton Nielsen
Forstander for Vester Skerninge Højskole fra 
starten i 1868 til 1884, hvor højskolen var 
flyttet til Ollerup

Da Niels Johansen i 1884 overtog højskolen, der nu var flyt-
tet til ”Himmerigsgaarden” i Ollerup, ansatte han straks J.P. 
Kristensen-Randers som forstander. Han kom fra en stilling som 
lærer ved Gedved Seminarium. Niels Johansen havde nemlig 
også andre interesser at varetage end at drive højskole. Han var 
stærkt optaget af den gryende andelsbevægelse, og han ville 
også gerne gøre sig gældende inden for politik, hvilket til fulde 
lykkedes for ham. Han blev således indvalgt i Ollerup Sogneråd 

og blev senere sogneråds-formand. Og i 1894 blev han indvalgt i 
Landstinget for partiet Venstre.

Man kan roligt sige, at højskolen  på ”Himmerigsgaarden” i disse 
år, var et brændpunkt i dansk politik. Her har adskillige ledende 
politikere været på besøg, bl.a. Kristensen-Randers svigerfar, 
Chresten Berg, og andre af venstres ledere som I.C. Christen-
sen og Madsen-Mygdal, der begge blev stats-ministre.

Efter Kristensen-Randers overtagelse af forstanderopgaven 
begyndte elevtallet at stige markant. Og Niels Johansen og 
Kristensen-Randers besluttede derfor at bygge en helt ny 
højskole på et areal, der blev udstykket fra ”Himmerigsgården”. 
Den nye højskole, Lærerskolens nuværende hovedbygning, stod 
klar til brug i 1894. Kristensen-Randers blev nu både ejer af og 
forstander for højskolen, medens Niels Johansen beholdt 
”Himmerigsgården”, der dengang stadig havde et betydeligt 
jordtilliggende. Ved læsning af årsskrifterne for Ollerup Folkehøj-

skole får man et klart indtryk af, at Kristensen-Randers var en 
særdeles dygtig og afholdt forstander. I hans tid blev skolen én 
af de mest velbesøgte i Danmark. 

Også Kristensen-Randers hustru, Nanna, var et stort aktiv ikke 
kun for højskolen, men også for egnen omkring Ollerup og i det 
hele taget for kvindernes selvstændiggørelse. Hun var datter af 
én af tidens store Venstre-ledere, Chresten Berg, også kendt 
som stifteren af ”De Bergske Blade”. Nanna Kristensen-Randers 
havde som den første kvinde i landet gennemført det juridiske 
studium ved Københavns Universitet, der var blevet åbnet for 
kvinder i 1875. Det var en særlig kort uddannelse, som Estrup i 
sit enevælde havde indført for hurtigt at skaffe mere arbejdskraft 
til underretterne. Uddannelsen gav ikke videre adgang. Det skete 
først i 1905, hvor Henny Magnusen aflagde fuld eksamen som 
cand. jur. I 1909 blev hun den første danske kvinde, der opnåede 
bestalling. Nanna Kristensen-Randers blev på toppen af sin kar-
riere ramt af sygdom og døde i 1908, kun 44 år gammel.

Selv om højskolen i 1894 med den nye hovedbygning havde 
fået en stor kapacitetsudvidelse, var der allerede i 1901 brug for 
mere plads. Derfor tilkøbtes en nærliggende vejrmølle, som fik 
en tilbygning med elevværelser og undervisningslokaler til en 
børneskole, hvor lærernes børn blev undervist. I 1906 var der 
igen brug for udvidelse, og en ny bygning kaldet ”Borgen” blev 
opført og indrettet til elevværelser, skolestuer og lærerlejlighe-
der. I 1913 blev der igen bygget, denne gang en ny foredragssal. 
Ligesom hovedbygningen, ”Møllen” og ”Borgen” er foredrags-
salen stadig en aktiv del af skolekomplekset. 

I 1914 solgte Kristensen-Randers  skolen til Lars Bækhøj og 
dennes svoger, Niels Bukh. Ved afhændelsen af skolen havde  
Kristensen-Randers været ejer af den i 20 år, og han havde 
været dens forstander i 30 år. I samme periode havde i alt 7098 
elever været på Ollerup Folkehøjskole. Det svarer til gennemsnit-
ligt 118,3 pr. halvår.

Jens Peter Kristensen-Randers 
Forstander for Ollerup Højskole fra 1884 til 1914

Lars Bækhøj var født på Mors i 1876. Hans forældre havde 
her et husmandssted, som åbenbart ikke kunne opfylde deres 
forventninger til tilværelsen. I hvert fald flytter familien i 1889 til 
Argentina.

Da Lars Bækhøj nærmer sig de tyve år, begynder han at rejse 
meget frem og tilbage mellem Danmark og Argentina. Enten 
har han ikke været helt sikker på, hvor han helst ville være, 
eller også havde han allerede da planlagt, hvad han ville med 
de hyppige Danmarksbesøg. Opholdene i Danmark blev i det 
mindste brugt til dygtiggørelse under ophold på Vallekilde og 
Askov Højskoler. Og fra 1911 bliver han lærer på Ollerup Folke-
højskole. Her stopper rejseriet.

I 1914 ønsker Ollerup Folkehøjskoles ejer og forstander, 
Kristensen-Randers, at sælge skolen. Lars Bækhøj vil gerne 
købe, men det kniber for ham at skaffe pengene. Problemet 
løses ved, at Lars Bækhøjs svoger, Niels Bukh, går ind som 
medejer, mod at han må råde over ”Borgen”. Her vil han starte 

Lars Bækhøj
Forstander for og ejer af Ollerup Højskole 
fra 1914 til 1937

Foredragssalen på Den frie Lærerskole er ikke bare en arkitektonisk perle udtrykt ved flot og solidt 
håndværk. Den er også historisk i sin udsmykning. Foruden Viggo Pedersens pragtfulde maleri 
rummer foredragssalen portrætter af de personer, som var drivkræfterne bag Ollerup Folkehøjskole 
fra begyndelsen i Vester Skerninge i 1868 til slutningen i 1949, hvor Ollerup Folkehøjskole blev 
overtaget af Den frie Lærerskole. Gennem en præsentation af de portrætterede personer gives i det 
følgende en kort beskrivelse af Ollerup Højskoles historie.

Kort skildring af Ollerup 
Folkehøjskoles historie  
fra 1868 – 1949.
Af Jens Bilgrav-Nielsen
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På en fremtrædende plads i Lærerskolens spisesal 
hænger et fint høstbillede. Og hvem er mon kunstneren? 
Sikker-Hansen, var et bud fra én af deltagerne i 60-års 
jubilæet i 09. Andre mente, det kunne være én af ”de 
fynske malere”.

I maleriets nederste højre hjørne anes et stort S og 
efterfølg-ende et stort H eller N. Men ingen nuværende 
personer på Lærerskolen kan med sikkerhed sige, hvad 
initialerne står for, eller hvornår maleriet var kommet til 
skolen. Johan Stendevad og Gerda Christiansen, der i 
mange år var lærere på skolen kunne heller give sikre 
svar, men de mente, at Ebba og Harald Bredsdorff, 
som var forstanderpar på skolen 1953 – 1967, var nære 
venner med maleren Sarus Nielsen. Har de mon købt 
maleriet, eller måske fået det foræret? Spørgsmålet gik 
skribenten videre med til Ebba og Harald Bredsdorffs 
datter, Margrete. Heller ikke hun kunne give et svar nu, 
men måske senere, for hun ”forsker” videre i familieana-
lerne.

Nået så langt, eller så kort, besluttede skribenten at 
sende et foto af maleriet til Fåborg Museum, som jo bl.a. 
må siges at være eksperter i ”de fynske malere”. Og 
svaret kom promte: ”Det er Sarus Nielsen”, som hørte til 
gruppen, man kalder ”de sene fynske malere”.

Den tager vi for gode varer.

Sarus Nielsen (1897 – 1973) beskrives som en maler, der 
”anvendte de rene farvers udtrykskraft” og var optaget af 
naturens stemninger. Han fremstillede også keramiske skulpturer og ”dekoreret keramik”. I 1921 udgav han digtsamlingen 
”Golgatavejen” med egne illustrationer.

Af andre malerier af Sarus Nielsen kan nævnes: ”I barneværelset” 1936, ”Ved de dødes ø i Lapmarken” 1940, og ”Børnene 
omkring bordet” 1946.

Bemærk drengen, der i billedets nederste hjørne sidder i noget, der ligner en hule i kornnegene. Er dette mon en inspiration fra 
Johannes V. Jensen? I det mindste har Johannes V. i én af sine myter, som hedder ”Ved livets bred”, skrevet om erindringer fra sin 
bedstefar, videregivet af Johannes V.’s far. Det hedder bl.a.: ”Ja, da havde de gjort et lille hus til ham på stubbene, af tre neg sat 
sammen, og plantet ham deri, og der blev han siddende og hyttet, mens de slog marken og bandt negene op.

Johannes V. kalder den type erindringer, som deles af flere slægtled, og som bliver husket frem for andre, for en biogenetisk 
oplevelse. Den type oplevelser (erindringer) får højere rang end den umiddelbare virkelighed.

Det er kendt, at der var en gensidig inspiration mellem Johannes V. Jensen og de fynske malere. Så hvorfor ikke også her? 
De er bl.a. fælles om hyldest til og inspiration af solen og lyset.

Maleriet på Lærerskolen har kunstneren så vidt vides ikke givet noget navn. Så vi døber det ”Høstarbejde”.

Høstarbejde

Da Tage Haastrup Petersen i 1937 overtog skolen fulgte nogle 
vanskelige år. Sydfra trak det op til storkonflikt. Det kunne også 
mærkes på højskolerne. I begyndelsen var elevsøgningen ikke 
særlig påvirket, men så kom besættelsen af landet, og i be-
gyndelsen af oktober 1943 fik Haastrup Pedersen besked fra 
besættelsesmagten om, at den nu skulle bruge skolen. På det 
tidspunkt var der 100 elever tilmeldt vinterskolen. Skulle man nu 
sende besked til dem om ikke at komme? Nej, tiden var ikke inde 
til at vige. Holdningen hos skolens forstander og lærere var, at 
der tværtimod nu var en væsentlig ny begrundelse for at holde 
højskole. Men hvor var der ledige lokaler, som kunne bruges? Ef-
ter nogen søgning fik man en aftale med Hotel ”Klinten” i Fåborg. 
Og hvad så med de tilmeldte elever, ville de mon synes om at gå 
på højskole på et hotel? Det ville 70 ud af de 100 tilmeldte. Og 
dermed kunne højskolevirksomheden fortsætte. Og sådan gik det 
i tre år, indtil man den anden uge i maj 1946 igen kunne rykke ind 
på den gamle højskole i Ollerup med 90 sommerpiger.

Forud for genstarten i Ollerup var der gået nogle hektiske måne-
der med at få skolen gjort brugbar. Den var meget nedbrudt, efter 
at først besættelsesmagten og derefter flygtninge havde opholdt 
sig der.

Tilsyneladende var man kommet så nogenlunde helskindet igen-
nem de vanskelige år. Men Haastrup Pedersen måtte alligevel 
konstatere, at tiderne havde forandret sig, og at man ikke bare 
kunne forvente at vende tilbage til tidligere tiders ”smulte vande”. 
Højskolen havde ikke bare været ude for en ”fordrivelse” gennem tre år. Man havde også forud måttet sige farvel til en 
succesfuld håndværkerafdeling og en ligeså succesfuld delingsførerafdeling, som begge var flyttet til egne skoler.

I 1949 sælger Haastrup Petersen Ollerup Folkehøjskole til Den frie Lærerskole, som netop da søgte en skole, hvor man kunne 
starte en fri læreruddannelse. Det tjener Haastrup Petersen til stor ære, at han ikke lod ussel mammon men hjertet afgøre, hvem
 køberen skulle være. Han kunne nemlig have solgt skolen til Ollerup Kommune for et noget større beløb, end det han nu fik.

At den hæderkronede Ollerup Folkehøjskole efter årtiers veludført gerning således kunne aflevere huset til de frie skolers nye 
flagskib, Den frie Lærerskole, understreger de frie skolers kontinuitet og levedygtighed. 

en uddannelse for delingsførere i gymnastik. Lars Bækhøj og Niels Bukh driver herefter højskolen i fællesskab frem til 1919. I den 
periode udvides højskolens bygningsmasse yderligere ved køb af ”Himmerigsgården” i 1915.

I 1919 er Niels Bukhs delingsføreruddannelse vokset fra godt 20 elever til godt 50. Det er mere end ”Borgen” kan rumme. Han 
træder derfor ud af ejerskabet til højskolen for at starte byggeriet af en helt ny skole, Ollerup Gymnastikhøjskole, som står færdig 
til indvielse i 1920. I 1926 opføres igen en ny bygning ved højskolen. Den indeholder gymnastiksal og elevværelser.

Lars Bækhøj er nu eneejer af og forstander for højskolen frem til 1937, hvor han afhænder den og fratræder som forstander. Han 
begrunder sin fratræden med ”vaklende” elevtal, hvorfor han mente, der var behov for yngre kræfter på lederposten. Der havde 
dog været i alt 6.118 elever, svarende til et gennemsnit pr. halvår på 133, i de 23 år, han havde været ejer og leder af skolen. Så 
andre ting har måske været nok så tungtvejende for hans beslutning. Måske var det de mørke og ufredelige skyer, som sydfra var 
begyndt at trække op, der gjorde ham usikker på fremtiden?

Efter salget af højskolen til svigersønnen, Tage Haastrup Petersen, fortsatte Lars Bækhøj i en årrække som lærer ved skolen. Han 
fortsatte endvidere med sin foredragsvirksomhed og med at passe den række af tillidshverv, som var blevet ham betroet, især 
inden for kirke og skole. I 1941 blev han således den første formand for Dansk ungdoms Fællesråd, som en lang række folke-
oplysende organisationer blev enige om at oprette som værn mod ”nedbrydende kræfter” udefra. Desuden skrev han en række 
artikler, en afhandling om Henrik Ibsen og to bøger om Argentina.

Tage Haastrup Petersen
Forstander for Ollerup Højskole fra 1937 til 1949

Kildeangivelse for: Foredragssalen – en højskolehistorisk perle, Maleriet: ”Høstarbejde”, Frisen: ”Virkeligheden er al tings prøve”

Margrete Kihldorph (datter af Bredsdorff), Flemming Tranæs, Lars Thorkild Bjørn, Niels Th. Mortensen: ”Maleren Viggo Pedersen”, Fåborg Museum, 
relevante årsskrifter fra Ollerup Højskole, ”Højskolen til debat 1961”, Fyns Amts Avis 21.11. 2008, Den frie Lærerskoles Bibliotek, Nationalt Videncenter for 
De frie Skoler, Friskolearkivet Ollerup, Vejle Bibliotek og www.fynshistorie.dk.  Mange tak for fremragende medhjælp.

Af Jens Bilgrav-Nielsen

På en fremtrædende plads i Lærerskolens spisesal hænger et fint høstbillede. ”Hvem er mon kunstneren og hvorfor hænger 
dette billede lige netop dér i Den frie Lærerskoles spisesal”, spurgte den undrende  gruppe af mennesker ved elevmødet i 
2010. ”Kunne det måske være et Sikker-Hansen billede”? ”Eller hvad med én af de fynske malere”? Her kommer svaret.

Redaktionen

Ellen og Tage Haastrup Petersen, 
forstanderpar fra 1937-1949, fotograferet ved Borgen
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FLAGSKIB, ELLER 
SKIB I EN FLASKE?

Den frie Lærerskole 
og omverden
-det internationale og globale 
perspektiv i læreruddannelsen

Set indefra kan Lærerskolen virke som et skib i en flaske. Med alle sejlene sat, bevæger det sig med fuld fart i sit eget element 
mod et klart selvdefineret mål. Set udefra kunne man måske have samme indtryk. Om billedet er helt retfærdigt, ved jeg ikke. 
Det skal siges med det samme, at denne artikel giver udtryk for nogle umiddelbare iagttagelser og tanker, og at de sikkert bærer 
præg af, at jeg stadig i høj grad ser skolen udefra. Jeg holder fast i billedet velvidende, at det ikke er hele billedet og i håbet om, at 
et fremmed perspektiv måske kan give stof til eftertanke.

Fra dette synspunkt har jeg indtryk af, hvis jeg må fortsætte med sejladsmetaforen, at skolen i de senere år befinder sig på rette 
køl igen efter en række stormfulde år og har med god grund valgt at bruge sine kræfter på at rekonstruere sig selv. Dermed er det 
ikke sagt, at der har været mangel på udadvendt aktivitet fra skolens side, men den har nok ikke været første prioritet. Nu er jeg 
selv relativ ny blandt skibets mandskab, så jeg har vurderet, at hvis jeg skulle kunne bidrage til dens internationale arbejde, så var 
det klogt at gøre status med, hvad der allerede er gang i. Inden jeg kravler op i udkigstønden og prøver at skitsere nogle mulige 
fremtidsudsigter, vil jeg derfor prøve at kortlægge Lærerskolens nuværende internationale aktiviteter.

Skibets nuværende kurs
Indledningsvis vil jeg sige, at man kan få øje på to hovedinteresser i vores internationale arbejde hidtil. Det første er, at de studerende 
ønsker at skabe kontakt til udlandet for at skaffe praktikpladser. Det andet ligger i et ønske om, at åbne skolen for inspiration udefra, 
typisk i form af gæster på skolen, som vil kunne trække andre synspunkter og erfaringer med sig. Jeg vender tilbage til, om der 
kunne være andre interesser med i spillet.

Kontakt til udlandet i forhold til at anskaffe praktikplader har til dels været igennem NordPlus, som er omtalt her et andet sted af 
Rune Holm. Ud over det, ser det ud som om, at internationale kontakter foregår gennem særlige aftaler formidlet via individuelle 
lærere på skolen og uden en grundlæggende strategi eller målsætning.

Da der mangler en klar strategi, er det måske det rene held, at der for tiden ligger nogle stærke kræfter i skolens Internationale 
Udvalg, som inden for de seneste måneder har sørget for en del aktivitet, og der er blevet skabt gode forbindelser og aftaler med 
Association of World Education (AWE) og Mellemfolkelig Samvirke. Formålet her er at skabe nogle faste rammer, som vil kunne 
muliggøre udvidet og mere permanente kontakter med institutioner, som arbejder med udenlandske skoler mm. og med tiden 
også med selve skolerne. 

Relationer af denne art kræver, at de bliver vedligeholdt, hvilket sandsynligvis vil betyde en anden tilgang til Lærerskolens 
internationale arbejde. 

Af John Mason, underviser på Den frie Lærerskole

De følgende tre artikler handler om, hvordan Den frie Lærerskole er indgået i internationalt samarbejde i tidens løb og hvilke 
perspektiver, der kunne være i at søge dette perspektiv fremmet.
Artiklerne er forfattet af John Mason og Rune Holm, der er lærere på Den frie Lærerskole. Den sidste artikel er forfattet af Yoko 
Ito, der bor Japan. Hun har været i Danmark i flere omgange. Så meget, at hun taler og skriver på dansk. Yoko Ito er interesseret i 
at forstå Grundtvigs livs- og skolesyn og vil gerne få dette mere ind i sin undervisning i Japan.  

Redaktionen
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Endvidere er det vigtigt at forbedre kom-
munikation omkring det internationale på 
Lærerskolen, og dertil er det nuværende 
Internationalt Udvalg også kommet med 
et udspil i form af en ny hjemmeside.

Der er nogle praktiske overvejelser fra de studerendes side, 
som også skal nævnes i denne sammenhæng. For det først 
er der for tiden begrænset muligheder for udenlandske praktik 
eller besøg. Hovedparten af et ét års praktikforløb skal udvikles 
i Danmark – og det er de færreste skoler, som foretrækker at 
give praktikpladser til studerende, som ikke skal være der hele 
året. Det betyder, at et udenlandsk praktikforløb enten skal ta-
ges ud af et helårs forløb eller presses ind i sommerferien. Det 
kan selvfølgelig lade sig gøre i de kortere 3-ugers praktikforløb, 
men her svinder udbyttet ind set i forhold til rejseomkostninger-
ne. Og så kommer vi til den anden praktiske overvejelse, nemlig 
det økonomiske. Hvis de studerende skal undervise i udlandet, 
skal de selv finansiere deres ophold – typisk med 20-50.000 kr.

Ser man på, hvor svært det er for de studerende at komme 
af sted, kan man kunne undre sig over, at der overhovedet er 
nogle, der kommer af sted. Det er imponerende – og det siger 
også noget om, hvor meget disse studerende vægter den 
internationale dimension. Her ligger der, mener jeg, en mere 
omfattende diskussion om, hvor vidt det er nødvendigt nu om 
dage, at danske friskolelærere har erfaring med andre kulturelle 
og skolemæssige sammenhæng end de danske.

Den anden interesse, nemlig at der kommer internationale 
input på skolen, typisk i form af gæster, som kan præsentere 
os for det, der foregår i den store verden udenfor ”flasken”, 
sker også, fornemmer jeg, lidt interimistisk, men alligevel 
jævnligt. I de seneste tre måneder har vi fx haft besøg af to flok 
lærerstuderende, én fra Holland og én fra Korea. Ligeledes har 
der været besøg fra AWE i form af lærere fra Ghana og Filip-
pinerne, som så har givet anledning til, at Internationalt Udvalg 
har taget kontakt til AWE’s ledelse, inviteret dem på skolen, og 
Lærerskolen er blevet medlem af denne organisation. Udvalget 
har yderligere inviteret til adskillige aftenarrangementer, hvor 
Lærerskolens studerende fortæller om deres praktik i udlandet.

Faguger samt individuelle initiativer fra enkle lærere – og ikke 
kun sproglærere – spiller en væsentlig rolle her. Det gælder 
blandt andet Monika Brodnickes deltagelse i Comenius LinE 
projektet. Igen kunne man ønske, at der var et sted, hvor 
internationale tiltag kunne samles – og her vil en hjemmeside 
være nyttig.

Ud over disse interesser, er der folk på skolen, som er enga-
geret i at fremme opmærksomhed omkring bæredygtighed, 
også i et internationalt sammenhæng. Verdensborgergruppen 
er aktive i denne sammenhæng og har deltaget i et ’Uretfær-
dig Middag’ projekt og holder skolens fokus på forbrug og 
samfund, bl.a. ved at arrangere workshops, studiekreds og 
fællesspisning med dette formål.  

Fra udkigstønden
Jeg kan ikke lade være med at se Lærerskolen i en interna-
tional sammenhæng – og mener klart, at tiden er inde for at 
fokusere på vores internationale profil. Vi kan selvfølgelig holde 
os til vores flaske – og det skal skam nok også gå. Jeg ser 
nogle klare muligheder, som vil styrke skolen ud i fremtiden – 
og samtidig udfordre og styrke skolens grundlag.

For det først synes jeg, at de studerende skal støttes – måske 
endda opfordres til – at tage længere praktikperioder i udlan-
det.  Vi må gerne uddanne ikke kun borgere og lærere, men 
verdensborgere og verdenslærere. Er der praktiske problemer 
ved det, så må der findes løsninger på dem.

I Internationalt Udvalg tegner vi nogle store visioner, hvor Læ-
rerskolen har en fast tilknytning til skoler i andre lande, der lø-
bende kunne trække på os for at supplere deres lærerstab eller 
om søskendeskoler, som vi kunne udveksle erfaringer med. 
Der er en del organisationer, som arbejder i denne retning, og 
jeg mener klart, at vi skal slutte os til dem.

For det andet mener jeg, at der skal sættes ind med en samlet 
indsats for at definere og målrette skolens internationale ar-
bejde og især samle og fordele viden både internt og eksternt. 
Det skal være muligt for studerende på Lærerskolen at have 
adgang til en vidensbank i forhold til udenlandsk praktik, men 
også muligt for folk udefra at få indblik i vores verden. Det er fx 
i mine øjne uholdbart, at jeg ikke kan henvise til skolens hjem-
meside, fordi den kun er på dansk. Her kan jeg se muligheder 
for samarbejde med den nye Nationale Videncenter.

I mine øjne er der meget mere på spil. Det er min opfattelse, 
at dette skib, som hedder Den frie Lærerskole bør søsættes 
på de store internationale have. Lærerskolen står usædvanlig 
stærk. I mange år har skolen bygget på et værdisæt, som har 
vist sig at være levedygtigt og som i stigende grad virker rele-
vant i vores flydende og differentierede verden. Vi er alle sam-
men bekendt med skolens grundliggende principper, og vi ved, 
hvor stærke de er, når de føres ud i praksis. Mens det ville være 
naivt at tro, at man kunne eksportere Lærerskolen til et andet 
land, hvem vil påstå, at andre lande – også indenfor EU – ikke 
kunne have gavn af nærmere kendskab til friskoletanken, som 
den dyrkes på Den frie Lærerskole? I skrivende stund opretter 
England såkaldte ”free schools” – og tillader svensk friskole at 
blive etableret i London efter Kunskapsskolan modellen. Hvor 
er Den frie Lærerskole? Friskoletanken har fodfæste i andre 
lande – Rusland, Indien for kun at nævne to. Hvor er Den frie 
Lærerskole? Der er en Wikiversity, som udtrykkeligt læner sig 
op ad Grundtvig og udvikler nye undervisningsmaterialer osv. 
Hvor er Den fire Lærerskole? Ude i den store verden er der, 
kort sagt, tiltagende interesse for friskoletanken – og Lærer-
skolen sejler videre hernede i Ollerup i sin lille flaske! Er det 
ment som provokation? Ja. Jeg mener virkelig, at vi bør åbne 
vores øjne og i det mindste se, hvad der rører sig i horisonten. 
Det kan være, at vi mener, at der er støj nok ude i verden uden 
vores indblanding, og at vi vælger at forblive indelukket, dansk, 
afsondret – men lad os træffe det valg med åbne øjne og ikke 
som søvngængere.

Der er nogle muligheder her, som også kunne gavne skolen 
økonomisk. Lad mig tænke lidt visionært. Der er midler i EU 
fonde, som kunne søges for at bygge et splinternyt kursus-
center, hvor der kunne ligge en udvidet kursusvirksomhed 
sideløbende med Den frie Lærerskole og evt. i samarbejde 
med Højskolen og Videncentret mm. Her vil der løbende være 
nationale og internationale kurser med fokus på læring især i 
en friskolekontekst. Det kunne danne en platform for udbredel-
sen af nytænkning på området, tiltrække udenlandske lærere 
og studerende, og etablere Den frie Lærerskole som et interna-
tionalt center for praktisk didaktik. 

Er det utænkeligt, at Den frie Lærerskole 
kører en international gren, hvor interna-
tionale studerende vil kunne deltage? 

Eller at der spredes et internationalt netværk af skoler med rød-
der i friskolens ånd? Jeg kunne fortsætte.

Det er fint, at vi bygger videre på det, vi har, og at vi tænker på 
praktikforløb og på input udefra. Men nu vi er i gang, tænker 
jeg, at det er klogt at se, hvor tankernes horisont egentlig ligger 
– og om der kan flyttes lidt på horisontlinjen.
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Den frie Lærerskole 
og Nordplus
Lærerskolen har deltaget i et nordplusnetværk, siden programmet blev sat i søen i midtfir-
serne. Vi tog selv initiativ og fik skabt et lidt smalt netværk med Lærerskolen og Høgskolen i 
Finnmark, Alta i Norge, som bærende institutioner. Dengang var hele organisationen meget lidt 
byrokratisk, ansøgninger blev skrevet i hånden på tilsendte blanketter, og kommunikationen 
nordpå foregik via brev, telefon og fax, ikke videre praktiske medier. De forudsætter, at der er 
nogen ved telefonen, at brevet og faxen bliver opfanget og læst. Det lykkedes at få midler til 
udveksling, og jeg og et hold studerende tog til Alta og fik de første rigtige kontakter.

Ideen var, at vi skulle udveksle med en læreruddannelse, som var markant anderledes end vo-
res egen, og at den ikke skulle være for tæt på geografisk. Vi ville gerne opleve en anderledes 
undervisning, et helt andet miljø, en anden kultur. Tilsvarende ville vi gerne fortælle om fri skole 
i Danmark gennem besøg hos os.

Af Rune Holm, underviser ved Den frie Lærerskole

De første studerende tog ophold i Alta hele fjerde semester på 2. årgang. De fulgte undervis-
ningen så vidt muligt i fag, der svarede til fagene på Lærerskolens 4. semester. De blev fornemt 
modtaget og rigtig godt behandlet. Læreruddannelsen i Norge var dengang stadig knyttet til sin 
egen institution. Høgskolen i Alta var ganske vist et center for mange uddannelser, men hver ud-
dannelse var sin egen under den fælles hat. Det gjorde det nemt at organisere udveksling begge 
veje, når den personlige kontakt var etableret. Da vi evaluerede opholdet på lærermødet, blev det 
besluttet, at Lærerskolens uddannelse var for tæt og kompakt til, at man kunne tage væk et helt 
semester. Fremover blev det kortere ophold, typisk i forbindelse med 3 ugers praktik, årsopgave/
faglig hovedopgave og speciale, og sådan er det stadig.

De første år var der fin gensidighed, vi fik besøg af både lærere og studerende fra Alta, og vi 
havde mange studerende i Norge. Det nok mest vellykkede forløb var en specialegruppe med 4 
deltagere, som var i Alta fra januar til midt i maj. Gruppens fokusområde var håndværk og frilufts-
liv. Altalærerne var imponerede af niveau og ildhu, og gruppen fik skabt en række kontakter, som 
vi havde glæde af i mange år. Generelt gælder, at vore studerende ikke har haft problemer med 
at følge med i undervisningen i Alta, og når det gælder ski, en nødvendighed i Finnmarken, er vi 
fuldt på højde med gennemsnitsnordmanden.
Kort efter at Altakontakten var på plads, fik vi en studerende, som havde været på højskole på 
Fosen Folkehøgskole, nord for Trondheim, og han mente bestemt, at Fosen skulle med i samar-
bejdet. Nordplusnetværket var i første omgang reserveret for højere uddannelser, dvs. erhvervs-
uddannelser, og gerne på samme niveau. Men vi fik dispensation til at tage Fosen med, fordi 
undervisning i 10 måneder i et fag fint kan svare til niveauet på en læreruddannelse, især når det 
handler om faglige specialiteter som håndværk, friluftsliv, økologisk landbrug, skibsbygning og 
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sejlads. Dertil kommer, at Fosen har sin helt egen pædagogik 
centreret om ”den tavse viden” og mesterlære. Med kontakten 
allerede etableret gik det stærkt. Rigtig mange studerende har 
siden været på ophold på Fosen; de fleste netop for at se på 
de særlige fag, som dengang var under opbygning i Danmark 
og på Lærerskolen. Vi har aldrig haft besøg af elever derfra, 
men jævnligt af lærere, og både Lærerskolen og Fosen har 
arrangeret kursus for hinandens lærergrupper. Senere blev 
netværket yderligere udvidet med en folkehøjskole i Sverige af 
tilsvarende karakter, Bäckedals Folkehögskole.

Netværket fungerede rigtig godt helt op til midt i sidste årti. 
Men den almindelige ændring af de højere uddannelser i 
retning af store enheder med en ny opbygning, Nordplussy-
stemets tilnærmelse til den måde EU arbejder med udveksling 
på og indføringen af EDB-administration på skiftende nationale 
kontorer ændrede vilkårene noget.

Vi fik besked på, at dispensationerne til Fosen og Bäckedal var 
bortfaldet; et netværk kan fremover kun etableres på samme 
uddannelsesniveau. Dermed bortfaldt årets ansøgning. Til 
gengæld var der skabt en ny netværksmulighed, ”Nordplus 
Horisontal”, som kan indeholde uddannelser på mange forskel-
lige niveauer, lige fra børneskoler til universiteter. En ny regel 
var også, at et netværk skal indeholde institutioner fra mindst 
3 lande. 

Vi gik i gang med at skabe et nyt netværk, men havde endnu et 
år med mislykket ansøgning. Vi forsøgte at inddrage lærerud-
dannelsen i Riga, men det gik i fisk i sidste øjeblik. Endelig 
lykkedes det for et par år siden at få det nye netværk til at 
fungere. Ny partner er Universitetet i Akureiry på Island, som 
nu har sin egen læreruddannelsesafdeling, Alta er fortsat med, 
Lærerskolen er koordinator, og vi arbejder stille og roligt på 
at udvide netværket gennem kontakter i Baltikum, Finland og 
Sverige.

Oprettelse af et ”Nordplus Horisontal”– netværk er under over-
vejelse, Fosen er positiv, Bäckedal tilsvarende. Og et sådan net 
ville være ideelt for Lærerskolen, fordi det kan give mulighed for 
3 ugers praktik under aftalte former og i det hele taget skabe 
sammenhæng mellem uddannelse og skolepraksis. Men i 
modsætning til ”Nordplus Højere Uddannelse”, som stort set 
finansierer rejse og ophold, får man kun halv dækning under 
”Horisontal”; der er ret så megen selvfinansiering. Man har 
desværre lært af EU-systemerne. 

Den nye type netværk er anderledes end tidligere. Indtil ca. 
2005 fik vi midler til at sende studerende og lærere i udveksling 
under en bredt formuleret målsætning. Når netværket en gang 
var etableret, fortsatte det år efter år. Nu skal deltagerne hvert 
år melde sig ind i netværket, der skal ud over en bred målsæt-
ning hvert år formuleres et årets projekt, et særligt fokusom-
råde, der skal rapporteres, lægges materiale på hjemmeside, 
evalueres, og først når Nordplus har godkendt den afsluttende 
rapport, udbetales den sidste fjerdel af bevillingen. Mere kon-
trol og mere byrokrati.

Til gengæld ser det ud til, at vi stadig får omtrent samme midler 
som tidligere. I alle årene har netværket modtaget mellem 
30.000 og 80.000 kr. til udveksling. Og vi har hvert år sendt 
mellem 4 og 10 studerende, en eller flere lærere af sted og haft 
besøg nordfra med jævne mellemrum. Pengene bliver fordelt, 
så rejse og ophold nogenlunde er dækket. Flere år har der dog 
været stort pres på at komme af sted, så de studerende har 
accepteret mindre stipendium, så flere kunne få fornøjelsen.

Det har knebet med gensidigheden. Lærerskolen har uden 
tvivl haft det største udbytte af netværket. Moderniseringen af 
læreruddannelsen i Norge har medført, at det er vanskeligt for 
studerende at få studiepoint i forbindelse med besøg på Læ-
rerskolen i og med, at Lærerskolen ikke er blevet moderniseret 
på samme måde. Vi kan i øjeblikket ikke tilbyde et ophold, som 
udløser så og så mange point. Men der arbejdes på sagen, 
og de øvrige deltagere i netværket er interesseret i at øge 
gensidigheden.

Det har først og fremmest været erfarin-
ger med håndværksfagene og friluftsliv, 
som Nordplusnetværket har tilført 
Lærerskolen. 

Men nævnes skal også praktik, vejledning i forbindelse med 
opgaveskrivning med et bredt emnefelt, lige fra samer og nord-
lys til vulkaner og geologi, norsk skolevæsen, billedkunst – der 
er sådan set ingen grænser for, hvad der kan arbejdes med

Både Akureiry og Alta har alle skolefag på skemaet, og begge 
steder har de spændende kompetencer knyttet til beliggenhe-
den, Island er en vulkanø, Alta har samekulturen og nordka-
lotstudier og begge uddannelser er supermoderne, så vi har 
mange fordele af forbindelsen. Vi får fortsat rigtig god hjælp 
begge steder. Vigtig er de mange direkte kontakter, der gen-
nem årene er skabt, flere af dem udenfor de formelle systemer 
med lokale folk, hvilke kan være ganske farverige. Adskillige 
studerende har fungeret som hjælpere ved den årlige handica-
puge midt i Finnmarken, stået på post ved det store 

hundeslædevæddeløb tværs over ”Vidda” eller været ude med 
ungdomsskolen en uge i lavu. Noget særligt er også mødet 
med en anden slags undervisere, næsten alle har bijob ved 
siden af, f.eks. som guider for turister i Finnmarken med hunde-
slæde, og de går stort set alle på jagt. En pædagogiklærer fra 
Alta, som jeg hentede ved toget i Svendborg, mødte mig med 
ordene: ”Dav, jeg hedder Erik Hansen, hvordan er jagten her?”

Problemer er der naturligvis også. Det er ikke altid nemt at 
finde undervisning, der lige passer til behovet. Undervisningen 
er også noget anderledes end på Lærerskolen, der er mere 
foredrag, klasseundervisning og hjemmearbejde med fremlæg-
gelser. Hvor Lærerskolen kan fungere meget smidigt og billigt 
med bolig og kost, skal man, hvis man følger normale regler 
søge værelse gennem en kollegieorganisation, som administre-
res selvstændigt. Værelserne er typisk ret dyre i korte lejemål. 
Der gøres ofte et stort arbejde fra flere sider for at skaffe 
billig bolig. Beskrivelsen gælder især Alta, her har vi mange 
erfaringer og oplevelser, på Island har de studerende indtil 
videre fundet privat indkvartering. Ensomhed i det fremmede 
kan blive et problem. Det kan tage tid at komme ind i et miljø, 
selvom der bliver hjulpet, så det er en god ide at være flere 
af sted samtidig. Det har givet lidt administrative problemer, 
at vore partnere skifter kontaktperson temmelig tit, nye folk 
kender ikke netværket og skal sættes ind i det. Vi har så brugt 
de gamle kontakter til at få tag i de nye folk. På den måde går 
det rimeligt glat.

Og så er Lærerskolens studerende 
ikke helt som andre. De er typisk ret 
selvhjulpne, initiativrige, tager gerne 
sagen i egen hånd, organiserer selv 
aktiviteter og kontakter osv. 

Med andre ord; de spiller ikke altid efter bogen Men det har i 
det store hele givet mere bifald end kritik. Sidstnævnte, som 
kan falde, når den norske koordinator har arrangeret noget, som 
gæsterne ikke synes om og derfor boykotter. Det samlede bille-
de er, at nordmændene er lidt imponerede af vores studerende.

Sammenfatter man gevinsterne ved 
nordplussamarbejdet, så er bare 
mødet med og det øgede kendskab 
il en anderledes nordisk kultur, en 
anden pædagogisk tænkning, en 
anden studiekultur givende. 

Vi får også fagligt udbytte over en bred front. Som det har væ-
ret indtil nu, er det som nævnt friluftsaktiviteterne – feltarbejde 
med biologi, friluftsliv vinter og sommer, sejlads og udeskole, 
og håndværksfagene over en bred kam, der har været størst 
interesse for. Naturligt nok, for her kan vi direkte lære af nabo-
erne. På de fleste andre områder er der i højere grad tale om 
en inspirerende faglig og pædagogisk dialog. Nævnes skal de 
faglige specialiteter hos samarbejdspartnerne, der bliver givet 
rigtig god vejledning i forbindelse med opgaver om samer og 
nomadefolk hele nordkalotten rundt, rivalisering om Nordpolen, 
vulkanske aktiviteter, radioaktiv forurening fra Rusland osv. 
Der har været talt om at etablere snævrere fagligt samarbejde, 
holdudveksling, fælles studietur osv.

Omkostningen for Lærerskolen består i, at der skal lægges 
arbejdstimer i ansøgninger og rapporteringer og organisering 
af udveksling og program for besøgende. Der skal arrangeres 
indkvartering til gæster og aftensmad, men indtil nu har både 

personale, kolleger og studerende været dejligt hjælpsomme, 
så det fungerer fint. Altså, vi bruger nogle penge på at skaffe 
flere til huse, så lærere og især studerende kan komme nordpå 
i en periode. 

Opretter vi et netværk under ”Nordplus Horisontal” koster det 
noget mere, men alene arbejdstimerne til administration og ar-
rangementer vil dække en del af udgifterne. Et netværk på tværs 
er ønskeligt, fordi det giver en masse nye muligheder, praktik er 
nævnt, og alene folkehøjskolekontakterne i Norden har indtil nu 
været enormt givende, og det er en stor skam, hvis vi ikke kan 
fastholde samarbejdet med bl.a. Fosen Folkehøgskole. Det kan 
også tænkes, at der kan skabes et samarbejde omkring kurser, 
så nordiske lærere kan deltage i f.eks. Ollerupkursus.

Lykkes det at udvide netværksarbejdet, bør det gennemorgani-
seres på ny. Der skal nedsættes et nordplusudvalg bestående 
af koordinator og en gruppe studerende, som enten har været 
på udveksling eller gerne vil af sted. Gruppen indgår i skolens 
internationale udvalgsarbejde. Gruppen fordeler midlerne til 
ansøgere efter faste kriterier og en fast tidsplan. Der er klare 
aftaler om, hvad koordinators og udvalgets opgaver er i forbin-
delse med at skabe kontakter og klare aftaler om rapportering 
og evaluering, som skrives ind i egen del af Lærerskolens 
hjemmeside. Det skal ordnes, så visse kurser på Lærerskolen 
udløser studiepoint, således at studerende udefra ikke mister 
tid ved at være her. Og der skal være klare rammer for, hvornår 
studerende kan tage af sted og hvor længe. Stormøde og Læ-
rerråd skal høres om forslag til årets fokus, og endelig skal sko-
len markere, at den bakker op om internationalt samarbejde.

Kommer det hele på plads, kan det blive rigtig spændende.
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HVAD JEG TOG 
MED TIL JAPAN FRA 
DEN DANSKE 
FRIHEDSTANKE
Af Yoko Ito, gymnasielærer på Holy Hope Lutheran School. Japan

Jeg har været i Danmark i flere omgange og kender efterhånden godt til danske 
forhold. Sidste gang jeg var i Danmark var i årene 2008-2010 år, hvor jeg stiftede 
bekendtskab med de Grundtvigske og Koldske skoletanker gennem mine sam-
menlagte 2 års ophold på Den frie Lærerskole samt på grundtvigske højskoler som 
Højskolen på Helnæs og Testrup Højskole. Inden mit sidste ophold i Danmark hav-
de jeg 3 års erfaringer som engelsklærer i gymnasiet i Japan.

Hvad jeg tog med fra Danmark. Hvad var mest inspirerende
Der er mange ting, jeg har lært i løbet af min tid i Danmark, men en af de mest inspirerende for mig er frihedstanken i skolen. For 
150 år siden kaldte Grundtvig skolen, hvor tvingende udenadslærdom spillede en central rolle, og streng disciplin og frygt for straf 
var et pædagogisk drivmiddel, for den ”Den sorte skole”. I modsætning til sådan en skole fremførte Grundtvig ”Skolen for livet”, 
hvor friheden værdsattes. Traditionen er stadig bevaret i det nuværende Danmark især inden for højskoler, friskoler og uddannel-
sesinstitutioner som Den frie Lærerskole.

Jeg synes, at jeg har lært, hvorfor det er vigtig at have frihedstanke i skolen via mine egne oplevelser på disse skoler. Friheden 
værdsættes højt for eksempel på Den frie Lærerskole i mange forskellige situationer både i og uden for undervisning. Lærere 
og studerende tager store og små beslutninger ved at tale sammen, hvilket egentlig forvirrede mig lidt helt i begyndelsen, da 
jeg er vokset op med det helt modsatte miljø i Japan. Jeg fandt det derfor lidt svært at tilpasse mig selv i sådan et frit miljø og 
kunne ikke lade være med også at have fokus på de negative sider af det frie miljø. I et miljø, hvor alle har ret til at sige alle slags 
meninger om noget, tager det nogen gange rigtig lang tid at bestemme noget. Der er også nogen, der nogle gange udtrykker ikke 
særlig konstruktive udsagn. Jeg forstod udmærket, at det er vigtigt at have frihed i skolen, men jeg måtte også sætte et spørgs-
målstegn ved, om det også er vigtigt at have ”så meget frihed”. Men efter at have oplevet forskellige diskussioner både i og uden 
for undervisning, har jeg efterhånden fundet svar på mit eget spørgsmål. 

For jeg har opdaget, at ”en god ide” ikke altid fremlægges som ”god ide” fra starten. Et frit miljø, hvor alle slags meninger er tilladt, 
betyder, at der er plads til, at man også må tage fejl. For der er mulighed for at nogen udtrykker ikke særlig konstruktive ideer, 
muligvis egoistiske kommentarer, eller kommentarer som ikke præcist drejer sig om emnet. Eller måske udtrykker de lidt negative 
ideer, som kan såre andre mennesker. Et frit miljø giver alle mulighed for at sige noget i stedet for at kun få kloge mennesker siger 
noget godt, og resten bare følger det. Man lærer at lytte til hinanden. I et frit miljø behøver man ikke at være bange for at sige 
noget ”forkert” over for nogen, og der er derfor mulighed for at tænke frit uden at blive påvirket af de eksisterende ideer. Nogle kan 
muligvis udtrykke anderledes synspunkter eller alternative synspunkter, som kan være rigtig gode ideer. 

Hvis jeg skal sige det på en anden måde; hvis man prioriterer effektivitet og begrænser mulighed for at tage fejl i diskussioner 
og kun forventer gode ideer, begrænser man faktisk også muligheden for gode ideer. Det er i et frit miljø, at man lærer at lytte til 
hinanden, og man bygger derfor på hinandens erfaringer og ideer. Det er nemlig, hvad Grundtvig tænkte, var vigtigt i skolen.

Hvad det japanske undervisningssystem bygger på
Jeg underviser i engelsk på Holy Hope Lutheran School, en luthersk privat skole, som ligger uden for Tokyo. Jeg har undervist 2. 
G. Der er et gennemsnit på 30 elever i klassen. 

Nu er jeg tilbage i en japansk skole igen, hvor situationen stadig minder om skoler i Danmark for 150 år siden. Fysisk straf er ikke 
længere tilladt, men hele hensigten med undervisning er stadig at forberede til at bestå optagelseseksamener, som hovedsageligt 
måler elevens mængde af viden, og der findes ikke så mange frie diskussioner mellem eleverne eller mellem lærer og elever. Un-
dervisningen foregår mest på den måde, at læreren står ved tavlen, og eleverne lytter og tager notater til, hvad læreren siger. Ved 
eksamen skal eleverne skriftligt gengive, hvad læreren sagde i timerne, samt hvad der står i deres notesbøger. Så eleverne skal 
huske udenad. Læreren fungerer derfor som et formidler af faget og hjælper elevernes indlæring med hovedvægt på udenadslæ-
ring, og det kan godt ende med envejskommunikation.

Lærer- og elevopfattelser
Lærere i Japan er respekterede. ”Sensei”, som betyder lærer på japansk har oprindeligt en betydning som ”en der lever før”. Lige 
som alle de ældre i samfundet bliver respekteret, bliver lærerne, der har levet før i det område, også respekteret. Dette har natur-
ligvis gode sider, men det betyder også, at lærere har stor autoritet over for eleverne både i og uden for undervisningen, hvilket 
kan forhindre elevernes udvikling af kritisk tænkning.

Oplysning være skal vor lyst
Er det så kun om sivet,
men først og sidst med folkerøst
oplysningen om livet;
den springer ud af folkedåd
og vokser, som den vugges,
den stråler i vort folkeråd,
til aftenstjernen slukkes.

Fra Grundtvigs digt, 
”Er lyset for de lærde blot…” 
Nr. 89 i Højskolesangbogen.

”Børneskolen har gjort sig 
skyldig i den fejl, at den 
næsten udelukkende har 
søgt at tale til forstanden og 
kun delvis til følelsen, mens 
fantasien, indbildningskraf-
ten, har været så godt som 
helt forbigået.”

Fra Christen Kold, ”Om børneskolen”.
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Hvordan jeg indgår med mine erfaringer om en undervisning, der er 
præget af de Grundtvigske og Koldske skoletanker
Hvordan jeg kan indføre, hvad jeg har taget med fra Danmark i det japanske skolesystem, har altid været mit væsentligste 
spørgsmål. Da jeg begyndte at undervise igen efter min tid i Danmark, forventede jeg naturligvis, at eleverne ville tale frit sammen i 
undervisningen, og jeg stillede derfor tit spørgsmål som ”Hvad synes I?”, eller ”Hvad er jeres mening?”, men i det fleste tilfælde var 
der ingen, der rakte hånden op. Der var simpelthen stilhed i klasselokalet. Det skyldtes dels, at eleverne var vant til at ”modtage” 
undervisning og ikke var vant til at tænke selvstændigt og dels, at de var bange for at sige noget ”forkert”, når der var andre til 
stede. Hvis jeg i sådanne situationer tvinger dem til at sige deres meninger, er det jo ikke længere et frit undervisningsmiljø, så jeg 
har nu ”opgivet” diskussion i timen, og i stedet koncentreret mig om at etablere et miljø, hvor eleverne føler sig trygge og forhå-
bentlig med tiden vil sige noget. 

Jeg har derfor taget lidt leg ind i min undervisning. I de fleste skoler i Japan, sidder eleverne lige som brikkerne på skakbrættet. 
Jeg hentede inspiration i skakspillet. Efter reglerne i skak taber man, hvis man mister sin konge, og kongen skal derfor beskyttes. 
I begyndelsen af hver time trækker jeg altid et navnekort ud af det totale antal af eleverne. (Hvis der er 30 elever i en klasse, er der 
30 navnekort), som bliver ”dagens konge” eller dronning, hvis det er en pige. Eleverne får ikke at vide, hvem dagens konge eller 
dronning er. I stedet for at læreren peger på eleven, der skal svare, er det eleverne selv, der bestemmer, hvem skal sige noget ved 
at ”flytte brikken”. Hvis vedkommende vil pege på den, der sidder foran sig, siger vedkommende ”nord”. Eleverne må flytte brikken 
i 8 forskellige retninger ved at kombinere nord, syd, vest, øst, mens de er spændte på, hvem der er dagens konge eller dron-
ning. Hvis eleven kommer til at flytte brikken til dagens konge eller dronning, skal eleven trække en af sedlerne, hvor eleverne har 
skrevet en eller anden opgave på og følge hvad, der står på sedlen foran de andre elever. På sedlen står der for eksempel: ”Sig på 
engelsk hvad du fik at spise til aftensmad i går.” I starten virkede nogle af eleverne lidt generte, men de synes efterhånden, at det 
er vældig sjovt, hvilket har hjulpet til at skabe et fællesrum, hvor eleverne kan lære hinanden at kende endnu bedre. Dem, der ikke 
reagerede på mine spørgsmål i starten, er nu ikke længere bange for at sige noget i timen og er klar til at diskutere forskellige ting, 
som bliver fremlagt i undervisningen. 

Mit forsøg er kun et lille skridt frem mod at indføre fri undervisning i japanske skoler, men jeg vil gerne fortsætte med at forsøge at 
anvende, hvad jeg har taget med fra Danmark.

Hvordan jeg ser på den nærmeste fremtid i Japan, hvad angår 
udviklingen af det japanske skolesystem. I hvilke retninger går det?
Skolen i Japan har hidtil fungeret som en forberedelsesinstitution for et fremtidligt liv, hvor eleverne skal udholde at bruge en del 
tid og energi på at lære en masse viden udenad, hvilket har de svagheder, at man skaber et samfund, hvor mennesker ikke er 
så gode til at tænke selvstændigt eller løse ukendte problemer ved at tænke kreativt. Nogle har også svært ved at gøre noget 
med andre mennesker. For at forbedre situationen har undervisningsministeriet indført den såkaldte ”læring uden pres politik”, 
hvor mængden af viden, eleverne skal lære i skolen, blev skåret ned. Men da internationale undersøgelser som PISA har vist, 
at japanske unge ikke konkurrerer godt med unge i andre lande, har undervisningsministeriet afskaffet den nye politik igen, og 
”læring med pres” situationen er kommet tilbage. Dette betyder, at der kun har været diskussioner om mængden af læring og ikke 
læringens kvalitet.

I modsætning til denne hovedstrøm er der efterhånden flere skoler, hvor lærerne har fokus på undervisningskvalitet. Der sættes 
pris på, at man kan tale sammen eller tænke kreativt i stedet for at lære ”det eneste faktum” udenad. Det er min forhåbning, at 
nogle af dem, der følger flertallet får inspiration af mindretallet, og et der sker en udvikling i det japanske skolesystem.

undervisningssystem
Skolepligten er 9 år i Japan. Indskoling starter som 6-årig. Grundskolen er delt op i to skoler: elementary school og junior high 
school, som henholdsvis svarer til 1.-6. klasse og 7-.9. klasse i Danmark. Efter skolepligt tager man normalt gymnasial uddannelse 
og videre højere uddannelse som universiteter. 

Hvordan uddanner man sig som lærer i Japan?
Både grundskolelærer og gymnasielærer kræver universitetsuddannelse, hvor man følger pædagogiske fag og udfører 2 eller 3 
ugers praktik. Der er også studieområder på universitetet, hvor man specialiserer sig inden for pædagogik.

Om Yoko Ito
Født i Tokyo i 1974, bor i Nerima, Tokyo. Uddannelse: Master i etnografi som er en overbygning på Nordisk videnskab fra Tokai 
University i Japan. Kan godt lide at spise og lave god mad. Bager ofte brød og kager i fritiden ud fra opskrifter, som jeg også har 
taget med fra Danmark.
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Af Marie Snede Villumsen og Maja Kielemann Grønkjær, 5.årgang.

Eventyret om gigantkattens tilblivelse startede sin færd i et værksted på 
Den frie Lærerskolen, hvor arbejdstegninger og en stor lyst til at bygge og 
lege udviklede sig til et stort dansende væsen med en ganske særlig per-
sonlighed.

Inspirationen opstod forrige sommer, hvor en af os var på en 
gigant-workshop på Ærø. Her underviste dukke- og maskema-
ger, performer og instruktør, Andrew Kim, i at bygge gigant-
dukker. Der blev her skabt en viden, erfaring og ikke mindst en 
lyst til at sætte flere giganter i verden.

Vi blev hurtigt to, der bryggede på ideen om at bygge vores 
egen gigantdukke, så da vi i løbet af efteråret fik et formidabelt 
tilbud om at være med i et stort fastelavnsoptog i Vanløse, 
hvor materialer og transport ville blive dækket, sagde vi med 
stor begejstring straks ja til at være med. Vi havde nu et reelt 
projekt, en masse arbejdstimer i værkstedet og en deadline 
foran os.

Fra arbejdstegning til gigantkat
Vi startede med at ideudvikle og undersøge, hvordan vores 
kommende gigant skulle udformes og kom hurtigt frem til, at 
det skulle være en kat. Derudover var vi fascineret af ideen 
om at bygge noget stort – vi ville bygge en stolt gigantkat, der 
skulle rage op over de andre i optoget og tage sin plads. Vi fik 
vi lavet os en arbejdstegning og skaffede hurtigt de nødven-
dige materialer. Med stativet fra en gammel rygsæk, cykelslan-
ger, dåser, lægter, ståltråd, ler, papmache, tykke bambuspinde 
og en håndfyld snedige ideer havde vi en plan.

Det første og mest tidskrævende, vi startede ud med at bygge, 
var hovedet, som vi konstruerede af et skelet af lægter og kraf-
tig ståltråd. Det udfyldte vi med tomme dåser, avis og pap, og 
til sidst modellerede vi i ler kattens ansigt med alle de detaljer, 
vi ønskede, og efterhånden blev kattens udtryk mere og mere 
levende. 

Dernæst kom vi til kroppen, som vi byggede op på et gammelt 
rygsækstativ. Skelettet lavede vi af tykke bambuspinde, som vi 
påsatte med cykelslanger. Vi kan varmt anbefale cykelslanger, 
som er et fantastisk materiale til at binde ting fast med, og som 
kan erhverves gratis hos cykelhandlere. 

Levende figur frem for en død skulptur
Det er vigtigt, at man ikke bærer rundt på en død skulptur, 
men at man tænker i bevægelse og led. Bevægelserne er en 
stor del af dukkens karakter, hvilket er mindst lige så vigtigt 
som dens udformning. En anden væsentlig ting er, at man skal 
bygge hovedet, så det i et optog fungerer for beskueren både 
forfra, nedefra og fra siden. 

Det er også en god ide at tænke gigantens fortælling ind i dens 
karakter, så den har sin egen undertekst. Man kan overveje, 
hvorfor den er med i optoget, om den kender til vores verden, 
og om den har en mission. Vores gigantkat endte med at være 
klædt ud som paven med en halvmaske, og vi konstruerede 
den til at have nogle lækre bevægelser med hovedet, hvorfor 
den blev en meget danseglad gigantkat.

Skabertrang og giganter i skolen
Det giver god mening at være i en skabende proces og se 
sine ideer forme sig og vokse sig gigantisk samtidig med, at 
det giver mening og glæde at skabe noget, der skal indgå i en 
sammenhæng med noget større, eksempelvis en parade.

For os var det et fantastisk, men også tidskrævende, projekt at 
bygge en gigantdukke, dels fordi vi kun var to om arbejdet, og 
dels fordi vi valgte at bygge den så solid og stor, som vi gjorde. 
Men lysten til at skabe flere er der stadig, og vi synes, det 
kunne være spændende og meningsgivende at bringe vores 
erfaringer med ud på skolerne.

Det er et oplagt projekt at lave i en klasse eller som en em-
neuge for hele skolen, blandt andet fordi det er godt at være 
mange om at bygge. Der er brug for mange forskellige kom-
petencer, da der er mange forskellige slags arbejdsopgaver 
involveret i både ideudvikling, tegning og konstruktion. Opga-
verne spænder fra koncentreret detaljearbejde til afslappende 
samlebåndsarbejde, og med både papmaché, træ, maling og 
flere andre materiale er der rig mulighed for at alle kan byde ind 
med noget. 

Her slutter eventyret om gigantkatten for denne gang, den er 
blevet taget godt imod, og vi håber der venter den flere eventyr 
forude.

Inspiration og links 
Hvis man kunne tænke sig at arbejde med gigantdukker i 
skolen, er der meget inspiration at hente på nettet. www.heb-
denbridgeparade.org  /  www.hobt.org  / www.giants.org.uk  / 
www.thingunajig.info  / www.breadandpuppet.org. Hvis du vil 
have mere inspiration, kan du ligeledes google: Giant Puppets

En gigant 
bliver til ...

Gigant-katten
Artiklen om ”Gigant-katten” er forfattet af Marie Snede Villumsen og Maja Kielemann Grønkjær, der begge er studerende på 5. 
årgang. Når man i forskellige sammenhænge har set ”Gigant-Katten” i levende udfoldelse, bliver man dybt imponeret over, hvad 
der kan skabes i de musisk-kreative og håndværksmæssige fagområder, og hvordan det endvidere kan bringes i anvendelse 
og inspirere tankevirksomheden. Redaktionen vil gerne formidle dette omfattende projekt til Interesserede læsere. Måske kunne 
nogen tænke sig et besøg af ”Gigant-katten”?

Redaktionen

Gigant-katten
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Årspraktik på 
Den frie Lærerskole 
Af Gitte Tinning Madsen, praktikkoordinator ved Den frie Lærerskole.

Den mest omfattende praktikordning på Den frie Lærerskole er 
årspraktikken, som ligger på 3. årgang. Efter et år i arbejde på 
en fri skole fortsætter de studerende uddannelsen på Lærer-
skolen i yderligere to år.

Årspraktikken defineres som en arbejdspraktik, hvilket betyder, 
at Den frie Lærerskole ”træder ud” af læreruddannelsen i et år, 
og ind træder en arbejdsplads – her kaldet en praktikplads.

Praktikordningen er konstant under udvikling, og vi forsøger 
løbende at optimere og kvalificere vejledningen af de stude-
rende. Det gælder vejledningen før, under og efter et praktik-
ophold. Der er mange aktører indblandet i praktikordningen, 
derfor er det særligt vigtigt at få skabt nogle gode og positive 
samarbejdsrelationer.   

Alle studerende får tildelt en praktikvejleder på Lærerskolen, 
som følger vedkommende under hele forløbet. Studerende 
og vejleder aftaler selv rammer og betingelser for vejledning 
og støtte undervejs. Under ansættelsesforholdet i praktikåret 

refererer praktikanten til skolelederen – men har ofte en tutor/
mentor tilknyttet på skolen. I de næste to skoleår kan denne 
vejledning formaliseres ved indgåelse af en uddannelsesaftale 
mellem studerende, praktikskole og Den frie Lærerskole. Læs 
mere om uddannelsesaftalen på vores hjemmeside.

Den frie Lærerskole har ansvaret for at forberede de stude-
rende til praktikken. Det omfatter bl.a. forventningsafstemning, 
opstilling af læringsmål samt teoretisk og faglig forberedelse til 
at varetage et lærerjob med alt, hvad det indebærer. Den for-
beredelse finder primært sted i faget pædagogik og psykologi, 
og der følges op med faglig forberedelse i linjefagene. 

Tre parter i praktikken
Den studerende, arbejdspladsen og uddannelsesinstitutio-
nen – her Den frie Lærerskole – er de tre parter, der indgår i 
praktikken. Der er to dimensioner, som parallelt skal udvikle sig 
mod det samme mål: Uddannelsen af kompetente lærere til de 
frie skoler. Den ene dimension er praksis og erfaring – den del, 
der foregår på arbejdspladsen. Den anden dimension er læring 

og udvikling – den del, som skal identificeres og implemente-
res i den studerendes videre uddannelse. Tre tæt forbundne 
led. Samspillet mellem praktik og uddannelsen på skolen er af 
afgørende betydning. Praktikken bidrager til, at den studerende 
opnår bedre resultater med sin undervisning. Den stude-
rende får et indblik i og erfaringer med det praktiske grundlag, 
lærergerningen, som de kan bringe i spil i den efterfølgende 
teoretiske undervisning. Den studerende får erfaringer med at 
indgå i arbejdsrutiner og samarbejdsrelationer på en skole og 
får desuden mulighed for at afprøve sine teoretiske kundskaber 
på løsning af praktiske opgaver.

Praktik – et redskab og en udfordring
Praktikken fungerer som et redskab for både studerende og 
lærere på læreruddannelsen. Dels fungerer praktikken som en 
spejling af den studerendes kompetencer, og dels er praktik-
ken et reelt fagdidaktisk værktøj i undervisningen. Sidst, men 
ikke mindst, så kan praktikken fungere som en katalysator for, 
hvor uddannelsen skal udvikle sig hen og med hvilken profil. 
Udfordringen er til at få øje på: 

1. De studerende går fra studier til arbejdsliv og tilbage til 
studier igen. Hvordan kobler vi et ”ikke-uddannelses-funderet”, 
obligatorisk element i uddannelsen på Den frie Lærerskole?  
Hvordan beskrives den læring, der foregår i et praksisforløb og 
hvordan implementeres den i et videre uddannelsesforløb? 

2. Praktikskolen er en arbejdsplads, der ansætter en medar-
bejder, som ikke er færdiguddannet men under uddannelse. 
Hvordan sikrer vi, at Lærerskolen er på højde med udviklingen 
på de frie skoler og kan aflæse disse skolers behov? Hvordan 
får vi afstemt gensidige forventninger alle parterne imellem 
således, at det ikke er ”laveste fællesnævner”, der dikterer 
udviklingen?

Årspraktikken bliver ofte betegnet som et omdrejningspunkt 
i læreruddannelsen på Den frie Lærerskole. Det er også 
rigtigt. Fordi vi vælger det, er det rigtigt, men der skal arbejdes 
målrettet og intenst med kvaliteten af praktikken, hvis den skal 
tjene som dannelse og uddannelse til fremtidens, kompetente 
lærere. 

Årspraktik

3938  Årspraktik   |   RefleksionerRefleksioner   |   Årspraktik



Det første år i Nationalt 
Videncenter 
Af Heidi Skov Buxbom,
administrativ medarbejder i Nationalt Videncenter for Frie Skoler (NVFS).

Nationalt videncenter for frie skoler er endnu ikke et år gam-
melt. Alligevel, på trods af sin forholdsvis korte levetid, har cen-
tret oplevet stor opbakning og mange henvendelser fra interes-
serede parter. De positive tilkendegivelser mødte vi allerede 
fra start ved centrets officielle indvielse. Her blev holdt taler og 
debatoplæg, hvor begreberne ”frihed og viden” blev udfordret. 
Samtlige af de frie skolers organisationer ytrede deres støtte til 
centret, og vi må sige, at støtten holder ved – solidt og stabilt.

Vi har til huse ved Den frie Lærerskole i Ollerup. Det er her 
vi har vores dagligdag, og vi er blevet taget godt imod og 
oplever at være en del af Lærerskolens dagligdag og kultur. At 
Nationalt videncenter for frie skoler har forankret sin hverdag 
på Lærerskolen betyder bla., at har vi hjælpsomme og interes-
serede folk i vores umiddelbare nærhed – og, det betyder også 
en umiddelbar adgang til en kultur og vision, som gør, at det 
arbejde centret skal udføre, vedbliver at være rodfæstet i de 
frie skolers verden og traditioner. 

Den frie Lærerskole har sammen med University College 
Lillebælt og University College Syddanmark oprettet NVFS. 
Samarbejdet bevirker derfor, at centret har adgang til omfat-
tende viden og kompetencer, som lægger en solid base for alle 
opgaver, der skal løses i centrets regi – opgaver der kan skabe 
viden og inspiration for både den frie og almene skoleverden.

Som indledningsvis beskrevet, mærker vi dagligt interessen 
for NVFS, dette har betydet udviklingen af nogle spændende 
projekter. Som eksempel kan bl.a. nævnes: 

Samværets betydning for højskolen er et udviklingsprojekt mel-
lem Folkehøjskolens Forening i Danmark, Nationalt videncenter 
for frie skoler og UC Syddanmark. Samværets betydning for 
højskolen er netop vigtig at belyse, da det både er indskrevet i 
højskoleloven, og samtidig er en væsentlig del af det særegne 
ved et højskoleophold. Projektet udformes af FFD og NVFS 
samt 7 højskoler i Danmark, hvor de får mulighed for at sætte 
fokus på deres idéer om samværet betydning for højskolen. 

Overgangsfærdigheder mellem efterskolen og ungdomsud-
dannelsen. I takt med efterskolernes voksende succes, står 
de efterhånden for at lede en stor del unge mennesker videre 
i uddannelsessystemet. Derfor vil vi i projektet se på de unges 
færdigheder i forhold til at håndtere selve overgangssituationen 
mellem efterskolen og ungdomsuddannelserne. En forudsæt-
ning for, at de unge får udviklet deres overgangsfærdigheder, 
er, at vejledere og lærere fra efterskolen og ungdomsuddan-
nelsen har et gensidigt kendskab til hinandens kulturer og 
arbejdsbetingelser. Derfor vil en stor del af projektets fokus ikke 

kun ligge på elevernes færdigheder, men også på lærernes og 
vejledernes. Projektet forankres foreløbig fire steder i Danmark.                                                      

Et eksempel på et af vores kvantitative udviklingsprojekter er 
en Dimittendanalyse. Her vil Dansk Friskoleforening, Danmarks 
Privatskoleforening, Lilleskolernes forening samt Foreningen af 
Kristne friskoler sammen med NVFS se nærmere på, i hvilken 
grad de frie grundskoler bidrager til regeringens målsætning 
om, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 har en ungdomsud-
dannelse. Det særlige ved denne analyse er, at analysen skal 
være af en sådan karakter, at den er direkte sammenlignelig 
med analyser for folkeskolen.

Pædagogisk praksis, evaluering og udvikling i udskolingen på 
de prøvefri skoler er et projekt, der vender blikket mod de prø-
vefri skoler. Her findes meget lidt systematisk og kvalitativ viden 
om den filosofiske og pædagogiske baggrund og praksis for 
valg af en prøvefri skolekultur. Grundlaget for pædagogikken 
på skolerne kendes naturligvis, men hvorledes afslutningen på 
grundskoleforløbet i praksis fungerer, og hvilke pædagogiske 
overvejelser skolen gør sig om evaluering og afslutning, kender 
vi ikke – og netop dette skal projektet sætte fokus på. 

Udover de større og mindre projekter, som vi her har præsen-
teret et lille udsnit af, så deltager vi fra centret i undervisning 
på PD-moduler, afholder pædagogiske dage, holder foredrag 
m.m. Vi arbejder på et endnu tættere samarbejde mellem 
medarbejderne på UC Syddanmark og UC Lillebælt. Foreløbigt 
har vi mødt positiv interesse for både opgaver og ideerne bag 
centret.

Året der står foran os, byder på arbejdsiver og masser af travl-
hed. Foruden de igangværende projekter, arbejder vi sammen 
med initiativrige folk i de frie skolers verden på en stor konfe-
rence. Temaet omhandler igen frihed og viden, og denne gang 
med det underliggende emne konkurrence og ambitioner i de 
frie skoler. Ligesom centret og dets virke skal den også have 
en særegen karakter. Vi ønsker, at konferencen får et ander-
ledes udtryk, som vil anspore, at kreativitet, tanker og ideer vil 
flyde frit og forhåbentlig vise nye veje. Derudover vil vi fortsat 
bygge videre på vores andre aktiviteter som kurser, pædagogi-
ske dage, foredrag og meget meget mere.

Status pt. er således, at Nationalt videncenter for frie skolers 
første levetid har været over al forventning. Vi glæder os til 
tiden, der kommer, og ser frem til spændende nye opgaver og 
viden fra de frie skolers verden.

>  NVFS er opstået gennem samarbejde mellem Univercity College  
 Lillebælt, Univercity College Syddanmark samt Den frie Lærerskole i  
 Ollerup.

>  NVFS´s sigte er at arbejde for, at de frie skoler og deres 
 frihedstradition vedbliver at være et attraktivt alternativ i 
 uddannelsessystemet. Derfor har vi også som politik, at vi laver   
 projekter der aktivt vil bidrage til at gøre de frie skoler  bedre- 
 projekter der er rettet med fremtidens frie skoler.

>  Læse mere på: www.videnomfrieskoler.dk

NatioNalt 
Videncenter 
for 
FrieSkoler

Nationalt 
Videncenter 
for Frie Skoler
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Medarbejdere
Ansatte på Den frie Lærerskole pr. marts 2011
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Annette Lilja Vilhelmsen

Leder i NVFS

Heidi Skov Buxbom
Kontorass. i NVFS

Birgit Brandt
Kontorassistent i
biblioteket

Hanne Eckmann
Bibliotekar / Webmaster

Poul Erik Slabiak

Pedel
Claus Jervelund
Pedelmedhjælp

Henrik Knudsen
Maler

Henning Kremmer Hansen
Pedelmedhjælp

Marianne Rasmussen

Religion
Anita Thye
Pædagogik-Psykologi /
Specialpæd.

Laust Riis-Søndergaard
Pædagogik-Psykologi,
kursusafdelingen

Elin Østergaard
Formning / Billedkunst

Dina Fejerskov Laursen

Rengøring/køkkenmedhj.
Lenette Kronesgård
Køkkenmedhj./rengøring

Rikke Mortensen
Rengøring/køkkenmedhj.

Ole Pedersen

Forstander
Monika Brodnicke

Tysk

Erik Bilsted
Matemartik

Anette Bøtter-Jensen
Dansk / Fortælling

Christian Dyrst
Musik

Gitte M. Olsen
Kontorassistent

Lennart Simonsen

Forretningsfører
Tina Kornerup Kok
Kontorassistent

Anne Marie Hansen
Kontorassistent

Lea P. Rasmussen
Kontorassistent

Hanne Kirk
Drama / Fortælling

Ulla Lindholm
Håndværk

Jesper Kjærgaard Kring
Medie / Informations-
medarbejder

Gitte Tinning Madsen
Studievejleder, praktik, 
Info medar. underviser

Henning Madsen
Naturfag / Friluftsliv

Rune Holm
Historie-Samfund/Fortælling

Lars Hansen
Håndværk / Matematik

Asger Frederiksen
Fysik

Gitte Henriksen
Dansk

Niels Chr. Hebsgaard
Historie

Finn Olsen
Idræt / Svømning /Praktikmedarbejder

Carsten Borbye Nielsen

Musik

John Frederick Mason
Engelsk

Ingvar H. Nielsen
Naturfag / Friluftsliv

Laus Strandby Nielsen
Dansk

Kirsten Christensen
Køkkenmedhj./rengøring

Kathe H. Andersen

Ernæringsassistent
Merete Visbjerg
Økonoma

Tina Holst Nielsen
Ernæringsassistent

Louise Svop Hansen
Ernæringsassistent
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