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Beretning 2019 

Kære Tillidsmandskreds. 

Velkommen til Tillidsmandsmødet, og velkommen det nye skoleår 2019/20 Det er 

dejligt at se, at I igen er mødt talstærkt op for at tage del i denne festdag. Vi sætter 

stor pris på, at I vælger at bruge en lørdag på Lærerskolen. 

 

70 års jubilæum 

I år har vi den særlige anledning, at Lærerskolen fylder 70 år. 

Siden 1949 har vi her på stedet søgt at lave en læreruddannelse, der i tiden lever op til 

de intentioner, der var med dengang at etablere en uddannelse rettet mod 

lærerarbejdet i de frie skoler. 

Når Lærerskolen er placeret her i ’Verdens Centrum’, Ollerup, er det et resultat af, at 

den gamle Ollerup Højskole fra 1882 var gået konkurs efter krigen, og initiativgruppen 

til en fri læreruddannelse fik et favorabelt tilbud om at købe den tomme højskole til en 

noget lavere pris, end forstander Haastrup Petersen var blevet budt af den daværende 

Ollerup Kommune. 

 

Den 15. september 1949 begyndte Den frie Lærerskole sit virke med 50 elever, - 27 

nye elever var blevet optaget, og 23 elever fra det forudgående lærerskoleinitiativ på 

Kerteminde og Vestbirk Højskoler, kom til, for at færdiggøre uddannelsen her. Siden 

da, er der blevet formet, eksperimenteret og udviklet på en tidssvarende 

læreruddannelse til de frie skoler. Løseligt anslået er der dimitteret ca. 3.000 

studerende gennem årene. 

I dag er der tidligere elever helt tilbage fra 1963 og frem til 2019. 

Jeg har glædet mig til i dag – både fordi I skulle komme – og ikke mindst fordi vi skal 

høre en masse spændende i løbet af dagen.  

Det er en særlig stor glæde, at det flygel vi stillede i udsigt sidste år, nu står her og 

funkler, og blot venter på, at Ole Koch Hansen og Mads Vinding sætter det ’i spil’ i 

eftermiddag kl. 16.  

Christian Dyrst har været ’Støvsugerbanden ’ med fondsansøgninger og gode aftaler 

med leverandører undervejs. 

På messingskiltet, kan I se sponsorerne. 

 

Skolestart 2019 

Vi har igen i år haft ca. dobbelt så mange ansøgere, som vi kunne optage. Det betød af 

vi allerede efter studieoptaget pr. 15. marts kunne optage 71 studerende på den nye 

første årgang, og dertil havde en venteliste på ca. 20 kvalificerede studerende.  

Vi er meget glade for, at uddannelsen her på Lærerskolen har så godt et ry blandt 

unge, at vi har en sådan optagelsessituation. 

Og helt gennemgående har de i deres fortællinger om, hvordan deres vej til 

Lærerskolen har været, at de har haft nogle betydende og stærke oplevelser af 

fællesskaber og gode lærere ude hos jer i de frie skoler. 

Det vil de gerne give tilbage – derfor er lærerskolen det naturlige valg for så mange, 

når de vælger at uddanne sig til lærere.  

Som altid har næsten alle de nye studerende været på efterskole, og en god del er 

vokset op i en fri grundskole. 

Og igen i år er der en markant stor andel af de studerende, som har været på højskole, 

før de kommer her til Ollerup. Det er helt tydeligt for os, at højskolernes vejledning har 

stor betydning for antallet af nye ansøgere hos os. Det er en fest når der kommer en 

bus fra en højskole til vores Åbent Hus dage, med 4 – 5 unge som er interesserede i 

lærerskolen. 

Vi har igen i dette skoleår 3 Åbent Husdage: to. 7/11-19, ti. 28/1-20, to.20/2-20 
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Årgang 2019 

Det har igen i år været en stor fornøjelse at se, hvor godt den nye årgang er blevet 

modtaget i studiestarten. Vi er meget taknemmelige for, at 2. årgang og de øvrige 

studerende laver en stort set alkoholfri introduktion hen over tre uger. Naturligvis er 

der et par fester undervejs, men det er så undtagelserne. 

Det giver en meget bedre og mere fokuseret studiestart for de nye – og for de gamles 

vedkommen kan jeg vist roligt sige, at der endnu ikke er en dimittend fra Lærerskolen, 

som har holdt for få fester gennem de 5 år – uden at ville det. 

De nye viser gode takter allerede nu, og fik forrige fredag deres navn ved skolens 

navnkundige dåbs-fest: Den frimodige årgang! Særlig velkommen til dem.  

 

Vi er som nævnt igen begyndt et nyt studieår med en fyldt Lærerskole:  

1. årg. 71 – 2. årg. 68 – 3. årg. 77 – 4. årg. 57 – 5. årg. 51.  

Dertil har vi ca. 15 studerende på forskellige former for orlov, og en enkelt 

linjefagsstuderende. 

I alt 324 studerende – og til daglig 247 i spisesalen.  

Det giver os gode betingelser for at gennemføre uddannelsen med alle linjefagene, og 

dermed være attraktive for nye studerende. 

 

Undervisning: 

Vi har nu været i gang med den nye Undervisningsplan U-18 i et år. 

Det er vi rigtig glade for, og især er vi glade for, at vi har fået indbygget noget mere 

fleksibilitet, som kommer de studerende til gode. 

Vi har haft forskellige udfordringer undervejs, så ikke alt hvad der blev planlagt, nåede 

at få lov til at komme i gang. Jeg ved ikke om det er noget I kender hjemmefra jer selv? 

Men selve grundstrukturerne viste sig at være gode. 

I det nye 4. årgangsfag Det mellemfaglige
1

, har vi fået en guldgrube. Og der er allerede 

kommet nye forslag til, hvad det også kunne indebære fremover. 

 

Vi har i årets løb taget U-18s fundering i et historisk-poetisk syn på uddannelse og 

dannelse til os som et retningsgivende perspektiv. 

Vi omskriver det til en vis grad, eller udvider begrebet om man vil. 

Vi forstå det historiske som det givne, det der møder os i dagligdagen. 

- Valget og prioritering af fagene og deres omfang 

- Fagenes indhold og placering i uddannelsen 

- Det fællesfaglige og det selvvalgte 

- Organisering, medindflydelse og struktur 

- De interne samarbejdsaftaler 

- Årets gang og dets fester og ritualer – osv. 

I alle disse forhold, skal vi søge at fylde de givne rammer ud, prøve dem af og ændre 

og forny dem hen ad vejen. 

 

Med det poetiske forstår vi det mulige, det ikke afprøvede, det nyskabende, det endnu 

ikke kendte. 

                                       
1

 Der er tale om flere kortere forløb, der har det til fælles, at vi ønsker at give alle studerende indblik i 

redskaber og didaktiske overvejelser, der udspringer af de fag, der ofte benævnes ”de kreative fag” hvor 

der i særlig grad arbejde med æstetiske læreprocesser. Hensigten er at inspirere til at anvende disse 

fags metoder og tænkemåde på tværs af alle fag. Faget optræder i U-planen, hvor faget musik-tværfag 

tidligere har ligget. Dette fag forsvinder som selvstændigt fag, men centrale elementer herfra optræder i 

korte forløb i ”Det mellemfaglige”. Lærerne i forløbene er Hanne-drama, Ulla og Lars-håndværk/design,  

Elin-billedkunst, Carsten-musik og Jakob-medie.  
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I den forstand kan vi sige, at vi med det poetiske forpligter os til at prøve det historiske 

af på nye måder, udvide de forståelsesrammer der ligger bag dem og ikke mindst finde 

nye veje i samklang med tiden og de aktuelle mennesker, der til enhver tid befolker 

Den frie Lærerskole. 

Om det lykkes, skal bl.a. vise sig ved, at hver gang en årgang dimitteres, skal 

Lærerskolen ikke være helt den samme, som da de begyndte uddannelsen. 

 

Det historiske er trægt, tyktflydende og meningsbærende på en måde der gør, at det 

ikke er nemt at ændre på. Vi ved godt at det er fristende at blive ved med at gøre som 

vi plejer, det fungerer jo 

Ved at sætte det sammen med det poetiske, indbygger vi en udvidelse af det kendte, 

en legalisering af det uprøvede, det vi ikke på forhånd kan vide om fungerer, og 

fordrer dermed en åbenhed for nye måder, udtryk og betydninger, der i det lange løb 

sætter retning på udvikling af uddannelsen, dannelsesperspektivet og 

dannelseskulturen. 

Sproget, fantasien, det narrative og følelsen bliver dermed fuldgyldige dele af 

læreruddannelsen. 

 

Praktik 

Som I ved, er det jer ude på skolerne, der er den bedste reklame for Læreruddannelsen 

her.  

Derfor har i også en anden helt konkret opgave og rolle at spille i læreruddannelsen.  

I skal sørge for, at I hele tiden får ansat nogle af de nyuddannede hernedefra. Enhver 

skole bør have ret til at have ansatte fra Lærerskolen i dens lærerkollegie. Det kunne vi 

måske få skrevet ind i de kommende overenskomster? 

 

Ud over at ansætte de færdigt uddannede, har vi brug for, at I rykker lidt sammen på 

bænkene på jeres lærerværelser, fordi vi har mange studerende som skal ud i 

årspraktik. 

Vi har et meget lille frafald på 1. og 2. årgang – det er vi glade for – og det betyder vi 

skal bruge flere pladser hos jer, så I kan hjælpe med fortsat at uddanne lærere med 

stor praksis-erfaring.  

Hvis ikke denne positive udvikling på skolen skal ende med at blive en ’Pyrrhussejr’ for 

os, så afhænger det af, at vi fremover kan gennemføre vores praktikår med flere 

studerende end tidligere, og som sagt at de efter endt uddannelse kan finde 

ansættelse hos jer. 

Det er ikke anderledes en det plejer at være – bare i endnu højere grad! 

 

Vi har i år 77 studerende, som skal i årspraktik.  

Der er stadig ca. 20 af dem, som endnu ikke har fået en praktikplads, men vi håber på, 

at efterårets flytten rundt ude på skolerne vil åbne nogle sprækker ude hos jer, så vi 

kan få de sidste ind på lærerværelserne rundt omkring. 

 

Årspraktikken er en krumtap i vores læreruddannelse, og en af de helt afgørende 

forskelle til den offentlige læreruddannelse.  

Den studerende kan derfor ikke vende tilbage på 4. årgang, før denne praktik og den 

efterfølgende praktikrapport er gennemført og godkendt.  

Så vi fodrer på den ene side en gennemført praktik beskrevet i en praktikrapport som 

et væsentligt uddannelseselement af den enkelte studerende – mens vi på den anden 

side ikke har styring over, om de kan få en praktikplads! Jeg tror det hedder et skisma. 
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Når det alligevel år efter år lykkes, afhænger det af, at vi på Lærerskolen optager og 

uddanner unge med et stærkt lærerpotentiale, og at I ude på skolerne er med til at 

forløse dette potentiale. 

 

3-ugers praktik 

For den studerende begynder praktikken allerede i de første tre uger af uddannelsen, 

hvor de besøger frie skoler og laver en observationspraktik, som de bearbejder og 

fremlægger for hinanden. 

I de første to forårssemestre på uddannelsen er de i 3-ugers praktik op til påske. 

Til dette er det fremragende, at Gitte Madsen som praktikvejleder nu har ca. 100 

skoler, som på forhånd har meldt sig til at modtage disse tre-ugers praktikanter. Tak til 

alle de skoler, der stiller sig til rådighed her.  

Hvis ikke jeres skole er en del af denne ’pakke’ er I meget velkomne til at kontakte 

Gitte eller en af de øvrige lærere, eller skrive en mail til os når I kommer hjem. 

 

YDERSIDE 

Formand Peter Bendix har orienteret grundigt om forholdene omkring ministeriets krav 

om at få 1,6 mill. kr. tilbagebetalt. Det skal jeg ikke gøre mere ud af. 

Jeg vil blot give jer et lille indtryk af den stemning, den slag sætter i systemet. 

 

I kender sikkert alle sammen den meget citerede Murphys Lov – det er den der med, at 

’Alt hvad der kan gå galt – vil gå galt’. Men Murphy har i virkeligheden 10 

lovmæssigheder af den slags! 

En af de andre lyder: ’Hvis du tror du kan se lys for enden af tunnelen – så er det 

forlygterne på et indkommende tog!’ 

Nogenlunde sådan oplevede vi dette intermezzo. Nu tror jeg til gengæld på, at det 

ender med at blive bedre end det var! 

 

Selv om vi nu er sluppet af med Ledighedsdimensioneringen, så har det stadig 

indflydelse på det fremtidige statstilskud, hvorvidt vore dimittender kommer i arbejde 

eller ej. Det viser kontorleder Erik Birk, når vi kommer til det med tallene. 

 

Efter- Videreuddannelse 

En af de fire ’pinde’ i Lærerskolens formål er at tilbyde efter- og videreuddannelse til de 

frie skoler.  

Som vi fortalte sidste år, fik vi lavet en ny beskrivelse af ’PD i Frie Skolers grundlag og 

Pædagogik’. 

 

Her i efterår 2019 har vi 3 PD-kurser i gang med gode deltagerantal. 

PD Vejledning, PD Anvendt scenekunst og PD Frie skoler i en global verden (med en 

konference i Riga). Derudover er der Basiskursus i vejledning  

Til foråret 2020 udbyder vi: PD Fortællekultur, PD i De frie skolers Frihedssyn og 

pædagogisk praksis, og igen PD i Anvendt scenekunst. 

Der ligger brochurer i forhallen – tag en med hjem – OG MELD JER TIL! 

 

Her i foråret 2019 fik Bent Hansen en aftale om at etablere friluftslivs- og 

instruktørkurser i samarbejde med Efterskoleforeningen. Det er allerede godt i gang, 

og der kommer en fin buket af kurser i foråret. 

 

OLLERUPKURSUS uge 14 2020 fra 30. marts til 3. april. Skriv det op!! 

Endnu engang venter et Ollerupkursus i foråret 2020.  
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Til Ollerup-kurset 2019 var der 80 deltagere, ikke mindst fordi tre friskoler deltog i et 

skoleudviklingsprojekt, hvor de den halve dag laver udviklingsarbejde for deres egen 

skole, og den anden halve dag deltager sammen med de øvrige kursister i de kurser, 

der udbydes. Det hele foregår i den store kursusramme, med foredrag, underholdning, 

oplevelser, møde med studerende osv. osv.  

Bent Hansen er helt vild med at fortælle jer mere om dette. 

Fik jeg sagt, at kurset ligger i uge 14, 2020 fra 30. marts til 3. april. Skriv det op!! 

Omkring efterårsferien sender vi breve ud til alle frie skoler i DK med 

folder/brochurer/flyers om forårets Ollerupkursus, PDerne og vores friluftslivskurser. 

 

TEATERFESTIVAL 24. – 25. APRIL 2020 

Dramafaget inviterer igen til teaterfestival over to dage i foråret 2010, d. 24. – 25. 

APRIL. Det er en tradition, der har bidt sig fast, og en fantastisk mulighed for, at lade 

det daglige arbejde mødes med ligesindede. Der kommer snart invitationer ud til jer.  

Spørg Hanne Kirk senere i dag om yderligere detaljer 

 

TIDSSKRIFTET 

Tidsskriftet har I år fået ny redaktør med Britt Stochholm, som overtog opgaven efter 

Laust. I år er der sat fokus på Inklusion vs. Eksklusion, i lyset af det ’ At høre til’ – eller 

Belonging, som det hed i den sidste internationale konference.
2

 

Det er igen et fremragende skrift med betydningsfulde indlæg – og denne gang 

illustreret af Lasse Snorgaard, analog og digital billedkunstner.  

Det ligger i forhallen, så taget et eksemplar med hjem. 

 

Grundlovsdag / Demokratifestival 

I foråret var godt 4.000 mennesker mødt frem til fejringen af Grundloven her i Ollerup. 

Uffe Elbæk, Mette Frederiksen og Margrethe Vestager var de politiske hovedtalere, 

mens Christian Fuhlendorf og Kalles Trommeshow stod for den lidt lettere genre. 

Skolernes børn og unge spillede og optrådte, fællessang og godt vejr gjorde dagen til 

den fest, som det skal være. 

Vi begynder så småt at planlægge næste år – sæt kryds i kalenderen og kom til Ollerup 

5. juni 2020. 

 

VEDLIGEHOLDELSE af de mange bygninger. 

 Også i det forgangne år har vi brugt både tid og – mange – penge på vedligeholdelsen. 

 I boligerne har vi været over: 

- Vi har renoveret Hovedbygningen udvendigt og mangler stadig 1. og 2. 

sal indvendigt. På Brandts Minde er kælderen sat i stand, og nu er vi i 

gang med  Fortet 

I Undervisningslokalerne, har vi lavet: 

- Dramasalen, Teorilokaler i Halval, Kaminstuen og HCØ er blevet 

renoveret, Musikhuset er blevet malet og fået nye dørpartier, og 

Medielokalet og  

- Håndværk er opgraderet. 

De store ting jeg her har nævnt, løber op i ca. 2.750.000 kr.!!  

Det er en stor fornøjelse, at vi i disse år har råd til både at vedligeholde og forbedre de 

gamle bygninger. 

 

                                       

2

 Se denne artikel:  

   https://www.psychologytoday.com/au/blog/sense-belonging/201906/lessons-human-connection-denmark  
 

https://www.psychologytoday.com/au/blog/sense-belonging/201906/lessons-human-connection-denmark
https://www.psychologytoday.com/au/blog/sense-belonging/201906/lessons-human-connection-denmark
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Ansatte 

Vi begyndte skoleåret med at fejre to jubilarer – begge på kontoret. 

Lea Pajbjerg Rasmussen har været her 10 år og Tina Konnerup Kok har nu været her i 

30 år! Endnu engang tak til dem for deres store indsats og vedholdenhed med Den frie 

lærerskole. 

 

LÆRERE 

Vi fik til nytår ansat en ny PPD-lærer, efter at Carl August rejste i efteråret.  

Det er en stor glæde for os, at vi fik ansat Simon Finderup, som kom fra en stilling på 

Ollerup Højskole. 

Han er kommet godt ind i arbejdet, og han og Marieke er så småt begyndt at se på 

PPD-områdets struktur og indhold. Velkommen til dig endnu engang Simon. 

Desuden er Jakob Steensig blevet fastansat fra nytår, og er nu en del af lærerrådet. Det 

er en klar forbedring af både videns- og handlepotentialet på det digitale i 

læreruddannelsen – også velkommen til Jakob i den nye rolle. 

Jakob er desuden påbegyndt en Masteruddannelse i IKT og Læring på AAU. 

 

I den forbindelse kan jeg også fortælle, at Bent Hansen her i foråret, har færdiggjort sin 

kandidatuddannelse i Pædagogik ved SDU.  

Tillige har Elin Østergaard sammen med en kollega udgivet en ’murstensbog’ på 500 

sider om Billedkunst – et fag i skolen. Alle der arbejder i den branche bør anskaffe sig 

den. 

 

KØKKEN 

I en kombineret stilling i køkken/ rengøring ansatte vi her i foråret Marit Nolsøe 

Nielsen, efter at Kirsten efter 18 år på skolen gik på pension. 

Her i august har vi ansat Helle G Jensen som uddannet kok i en barselsvikariatstilling 

for den nye elev Kathrine i køkkenet. 

Olga Mørck i køkkenet er gået i gang med uddannelsen til Ernæringsassistent. 

 

Når jeg kigger ned over listen af ansatte, må jeg sige, Lærerskolen i disse år er meget 

privilegeret med: 

 

 

En gruppe af dedikerede lærere, der ud over at lave fremragende undervisning, i den 

grad forpligter sig på Lærerskolekulturen, hvori hele uddannelsen udspiller sig. Det er 

ikke en selvfølge, og det er en stor fornøjelse at være en del af i skolens dagligdag. 

 

Et kontor som klarer de utallige administrative opgaver, og som samtidig med 

opgaveløsning, inkorporering af nye administrative bestemmelser, som GDPR, nye 

overenskomster, nye bestemmelser m.m.m., formår at servicere såvel personale som 

studerende på en helt fantastisk måde. Der er virkelig styr på ’Eriks butik’, og de ser 

ud til at kunne lide det. 

 

Et køkken, som på trods af adskillige personaleomstændigheder, formår at lave god 

mad til små 300 mennesker hver dag, og som samtidig servicerer alle de mange 

kurser, besøg og store konferencer på en måde, så kursister og besøgende føler sig 

’forkælede’ og tager herfra med en god oplevelse af, at forplejningen helt og holdet er 

på samme fornemme niveau som kursus, kultur og indhold. Glæd jer til dagens 

måltider (Vi bliver 190 i aften!) 
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En gruppe pedeller, som når det utroligste med deres eget arbejde, med deres 24/7 

hjælpsomhed, og dertil leder de forholdsvis store renoverings- og 

vedligeholdelsesarbejder, der udføres i løbet af året.  

 

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at sige dem alle sammen tak – tak til deres 

personalegrupper som løser opgaverne og tak til hver enkelt af dem for den måde de 

gør det på.  

 

I Tillidsmænd, gamle elever, nuværende studerende skal ikke holde jer tilbage med tak 

og anerkendelse af dem i løbet af dagen i dag – eller når I møder dem i en fælles 

praksis i løbet af året. 

 

Jeg vil ønske jer alle sammen en fortsat god festdag her på Lærerskolen.   

 

 

 

     Ole Pedersen 

        forstander 


