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Intro 

 

Der kan meget nemt være store ildsjæle, der er gået bort i det forløbne år, som fortjener, at vi mindes. 

Men Anden Påskedag (22/4) døde Troels Borring efter lige godt et års sygdom. Han nåede gennem 

mange år – og de sidste altså også som styrelsesmedlem – at sætte præg på Den frie Lærerskole. Det er 

vi taknemlige for, og for at mindes ham, vil jeg bede jer rejse jer op – og sammen med mig udrykke en 

tak og et æret være Troels Borrings minde. 

 

Styrelsen 

Styrelsen består af: Lone Binzer, næstformand i styrelsen, friskoleleder, Jakob Vestager Tybjerg, 

højskolelærer, Inger Hjuler Bergeon, valgmenighedspræst (hun er optaget til anden side) , Britt Voss 

Bolding, efterskolelærer, Poul Erik Fink, højskolelærer, Claus Bentsen, leder af FGU Midtby i Århus og 

som er indkaldt til arbejdet efter Troels Borring, Louise Frandsen (elevforeningens repræsentant) 

Tina Kornerup Kok, kontorassistent og Ingvar  Haubjerg Nielsen, seminarielærer 

(medarbejderrepræsentanter) samt Anne Sofie Hyldgaard Sørensen, studerende på 5. årgang 

(elevrepræsentant). 

 

Den gode læreruddannelse 

For et par år siden satte forstander Ole Pedersen gang i et arbejde med at revidere 

Undervisningsplanen. Vi har bedt om input fra jer på tidligere Tillidsmandsmøder og styrelsen har 

fulgt med i arbejdet, og vi hører, at den nye undervisningsplan er godt modtaget og fint implementeret 

i undervisningen.  

 

Sådan er det imidlertid ikke med læreruddannelsen på Professionshøjskolerne, idet der igen igen er 

lagt op til revidering. Ingen studerende har vel næsten nået at gennemføre den seneste ændring, før 

det nu igen er nødvendigt. I følger sikkert debatten, om for lidt undervisning, dårlig kvalitet, forholdet 

mellem praksis og akademisk studium, om den skal være 5-årig, flyttes til universiteterne mv.  

Et udvalg er nedsat til at komme med et oplæg til ministeren, og selvom det var den gamle regering, 

der satte arbejdet i gang, så vil udvalgsarbejdet sikkert fortsætte. 

 

Det har medført interesse for, hvordan læreruddannelsen på Den frie Lærerskoles er skruet samme, og 

ikke mindst praktik-delen har deres interesse. Forstander Ole Pedersen og jeg har så sent som i sidste 

uge været på besøg i Undervisningsministeriet for at fortælle om dette arbejde for de 

sekretariatsmedarbejdere, der betjener udvalget. Vi deler gerne viden og erfaringer, og ser os ikke som 

konkurrenter på den måde – men ser netop styrken i, at vi kan tilbyde et alternativ til den offentlige 

læreruddannelse. Vi håber, at udvalget vil lægge et af sine møder på Den frie Lærerskole, så vi på den 

må kan inspirere og bidrage til arbejdet.  

 

 

 



Togetherness 2 

Det er nu besluttet, at Den frie Lærerskole den 22. oktober 2020 for tredje gang skal være vært for den 

internationale konference Togetherness – og med undertitlen ”Intercultural understanding and 

democratic dannelse”. Konferencen har til formål at sætte fokus på det mellemfolkelige møde, 

uddannelsespolitik i en global kontekst, inspiration både til skolernes pædagogiske og didaktiske 

virke, men også til arbejdet med livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.  

 

Konferencen har inviteret Gert Biesta og Michael Byram som hovedtalere, og så bliver der plads til 

workshops, diskussioner og maser af samtaler på tværs af skoleformer, pædagogiske positioner og 

kulturer.  

 

Det er betydningsfuldt for Den frie Lærerskole at være koblet op på internationale samarbejder og 

udvekslinger sammen med de frie skoleforeninger. Det giver input til uddannelsen, og så bidrager Den 

frie Lærerskole samtidig til udbredelsen af en stærk dansk tradition for skole, uddannelse, 

undervisning og dannelse i verden omkring os. 

 

Dimensionering 

I 2014 blev det politisk besluttet at indføre en dimensionering baseret på ledighed af uddannelser, så 

studerende ikke uddannes til ledighed. For Den frie Lærerskole betød det en nedgang i elevoptaget fra 

75 studerende i 2014 til 69 studerende i 2018.  

 

Vi mente klart at have forstået reglerne for at administrere dimensioneringen. Vi indsendte i 

september 2017 en redegørelse for, hvordan vi administrerer studieoptag, og da vi et år efter ikke 

havde hørt mere til det, troede vi at det var anerkendt. Men et år og en uge efter modtog vi så en  

beregning fra Uddannelses- og Forskningsministeriet hvor det meddeles Den frie Lærerskole, at 

dimensioneringen i 2015 og 2016 var overskredet med hhv. 12 og 9 studiepladser, hvorfor det var 

regnet ud, at der skal tilbagebetales 995.000 kr. I februar 2019 kom tilsvarende meddelelse gældende 

for 2017, hvor dimensioneringen var opgjort til at være overskredet med 13 studiepladser, hvorfor 

der skulle tilbagebetales yderligere godt 615.000 kr. Altså samlet godt 1.61 mio. kr.  

 

Det betød, at vi straks gik i gang med at forstå det ret komplicerede system og den logik, som 

dimensioneringen styres efter. Det viser sig dog, at ministeriet tæller tilgang af studerende efter 

opgørelse i Danmarks Statistik, men ikke modregner studerende, der senere forlader uddannelsen 

uden at have gennemført denne. Så når vi fylder en tom stol op med en ny studerende, registreres det 

som om, at der er to studerende på samme stol.  

 

Det medførte en ret betydelig korrespondance, telefonsamtaler, møder med embedsfolk i ministeriet, 

og møder med en række uddannelsespolitikere med det formål at forsøge at ændre på beslutningen.  

 

Et møde den 21. maj 2019 i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte blev dog skelsættende, 

idet vi har fik besked om, at ministeriet ville frafalde kravet, idet der ganske vist er lovhjemmel til at 

opgøre det statistiske overoptag, som det er sket. 

 

 



Men ministeriet erkendte samtidig, at Den frie Lærerskole ikke i årene med dimensionering har 

modtaget fyldestgørende information og vejledning om, hvordan dimensioneringen skulle 

administreres. De havde ganske enkelt glemt os. Vi havde altså handlet i god tro. Og derfor blev det 

besluttet at annullere kravet om tilbagebetaling. 

 

Det blev samtidig meddelt, at Den frie Lærerskole fra august 2019 igen overgår til en 

uddannelsesdimensionering – akkurat som før 2014 – og som betyder, at der fremover kan optages 71 

studerende pr. år. 

Desuden inviterede ministeriet samtidig til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på de 

styringsmæssige forhold og de tiltag, der kan styrke den gensidige dialog med Den frie Lærerskole.  

 

Det kommer på banen, fordi vi i forbindelse med hele denne sag samtidig påpeger behovet for at se på: 

 

1: de styringsmæssige rammer for Den frie Lærerskole – altså rammekontrakter, årsrapporter men 

også spørgsmålet om, hvorvidt det vil være bedre for Den frie Lærerskole igen at få sin egen lov frem 

for at være en del af loven om professionshøjskoler. Udviklingen på Professionshøjskolerne sker så 

hastigt, at det kan blive sværere og sværere at se Den frie Lærerskole i loven. Det er en helt ny 

problemstilling, som vi forholder os til og overvejer, hvorvidt det kan være en fordel eller ej. 

 

2: tilskud og takstindplacering for Den frie Lærerskole, idet vi har et ønske om i højere grad at blive 

ligestillet med det tilskud, der tildeles Professionshøjskolerne.  

 

Den frie Lærerskole får i dag Takst1 på 40.800 kr. pr studerende, mens de øvrige læreruddannelser får 

Takst2 på 44.600 kr. pr studerende. Der er altså en forskel på ca. 4.000 kr.  

Dertil får Den frie Lærerskole et kompensationstilskud på 780.000 kr., som skal udligne forskellen – 

men reelt ikke gør det i praksis.  

Vores erfaring er imidlertid, at sådanne særlige tilskud lever et farligt liv i finanslovsforhandlinger, 

hvor der ofte skal findes penge, og derfor kan forsvinde med et pennestrøg.  

Vi kan få mere vished for tilskuddet ved at være i Takst2 – hvilket i øvrigt både er fair og rimeligt. 

 

Desuden ønsker vi også her at arbejde for at opnå tilskud til en mentorordning i det tredje praktikår, 

hvor der kan ydes et tilskud til den skole, der ansætter en tredjeårs praktikant. Altså i lighed med den 

forsøgsordning, der var for år tilbage. 

 

3: mulighed for at få del i EU-midler til internationale aktiviteter – det handler om at Den frie 

Lærerskole skal anerkendes som en videregående uddannelse for at kunne opnå midler her. Det kan 

ikke ske for nuværende, da Den frie Lærerskole ikke er akkrediteret.  

 

4: mulighed for at få del i forskningsmidler – en opgave, som er pålagt professionshøjskolerne, men 

ikke Den frie Lærerskole, men vores samarbejde med UC Lillebælt og læremiddel.dk falder ind under 

her.  

 

 

 



5: mulighed for at få moderniseret eller ændret på den nuværende Ollerup-prøve, hvor vi fx 

tænker at de opgaver, der i forvejen udarbejdes i løbet af de 5 år kan omskrives til en bacheloropgave, 

som derefter kan indleveres med efterfølgende eksamination frem for den nuværende ordning, hvor 

en studerende skal eksamineres i to linjefag. 

 

Alternativt ønsker vi en mulighed for, at dimittender fra Den frie Lærerskole kan optages og aflægge 

eksamen i pædagogisk diplomuddannelse – altså endnu en mulighed for et alternativ til den 

nuværende Ollerup-prøve.  

 

Når vi arbejder for en ændring, så skyldes det, at tidligere studerende afkræves en Ollerup-prøve for at 

kunne læse en kandidatuddannelse – selvom der ikke er nogen sammenhæng i det.  

 

Vi har på vores temamøde med medarbejderne i maj drøftet disse forskellige forhold, ligesom vi for to 

uger siden havde det første afklarende møde i ministeriet. Næste møder afvikles i slutningen af 

oktober, hvorefter vi håber at have mere fornemmelse for, i hvilken retning arbejdet går.  

 

Det politisk arbejde 

Hele denne proces har blot tydeliggjort, at det er nødvendigt, at vi i hele tiden gør opmærksom på Den 

frie Lærerskoles eksistens. Et stille liv gør os usynlige i ministeriet – men nu har vi fået 

opmærksomhed og tilknyttet en kontaktperson, hvilket er rigtig godt og sikrer en åben og direkte 

dialog.  

 

Vores møder med politikere og ordfører afslører også, at Den frie Lærerskole er tæt på at være usynlig 

i den uddannelsespolitiske dagsorden. Derfor vil vi dette efterår aftale møder med relevante 

politikere, og her især fremføre vores ønske om at vende tilbage til en dimensionering, der giver 

mulighed for at optage 75 studerende pr år. Det er et magisk tal, der giver de bedste muligheder for at 

kunne udbyde en solid uddannelse med et bredt udbud af fag og samtidig fastholde det høje antal 

undervisningstimer, hvor lærere og studerende mødes. 

 

Den frie Lærerskole balancerer bedst økonomisk og strukturelt, hvis vi har omkring 70 studerende på 

1. og 2. årgang, og samlet gerne over 100 studerende på 4. og 5. årgang. Det giver samlet et årselevtal 

på minimum 240 studerende, og skal det lykkes, så er det nødvendigt at kunne optage mellem 70 og 

75 studerende pr år, når der indregnes frafald hen over uddannelsen.  

 

Desuden har vi en politisk opgave i at påpege nødvendigheden i få tildelt tilskud på niveau med 

professionshøjskolerne, ligesom tilskud til praktikåret har høj prioritet. 

 

Økonomi og bygninger 

Påbuddet om at tilbagebetale godt 1.6 mio. kr. tog vi med i årsrapporten for 2018, fordi vi modtog 

afgørelsen der. Derfor udviser 2018 et underskud på godt 500.000 kr. Men sådan gik det så ikke – og 

derfor er årsrapporten egentlig ikke retvisende, men det vil kontorleder Erik Larsen redegøre for 

under fremlæggelsen af årsrapporten.  

 

Den helt korte version af renovering af bygningsmassen er, at når vi er færdige med Fortet, så har vi 

stort set været hele vejen rundt, og så er vi klar til at begynde forfra! 



Heldigvis er Den frie Lærerskole i stand til på baggrund af den daglige drift at håndtere 

vedligeholdelse og investeringer i bygninger og alt det, der gør det attraktivt at tage en 

læreruddannelse på Den frie Lærerskole. 

 

Afslutning 

Takket være fremsynedes skolefolk fra de frie skoler og det folkelige foreningsliv har det vist sig 

muligt nu i 70 år at drive en fri læreruddannelse her på stedet. Så hurra og tillykke med 70-års 

fødselsdagen til Den frie Lærerskole.  

 

Vi har drøftet om, vi skulle markere de 70 år med noget ekstraordinært. Der er jo egentlig altid god 

grund til at holde en fest. Det gør vi senere med indvielsen af det nye flygel i selskab med Ole Koch 

Hansen, Mads Vinding og jer i skøn fællessang.  

Og så går vi i gang med at gøre klar til 75-års fødselsdagen. 

 

Tak til alle medlemmer af Tillidsmandskredsen – og særligt til de af jer, der ikke genopstiller, og 

velkommen til nye medlemmer af Tillidsmandskredsen. Jeres tillid vidner om opbakning til på Den frie 

Lærerskole.  

 

Der er god grund til at sige tak til alle medarbejdere på Den frie Lærerskole. Det er godt at komme her 

med jævne mellemrum og bare fornemme den gode stemning over alt i huset. Det er jeres fortjeneste 

og virke, der befordrer et sundt og godt studieliv for de mange studerende.  

 

Tak til styrelsen for medvirken og konstruktiv stillingtagen til de dagsordener, der ligger foran os. 

Særlig tak til Inger Bergeon, som har valgt ikke at genopstille efter 6 år i styrelsen. Vi tog afsked med 

hende i går aftes ved vores styrelsesmøde. 

 
Tak til ledelsesgruppen og Ole Pedersen for grundig og dygtig ledelse af Den frie Lærerskole. 
 

Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen.  


