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Et Mangfoldigt forpligtende fællesskab

 Eleverne på Den frie lærer skole er mangfoldige, så det er meget svært at lave 

en årsberetning på så manges vejene. Jeg kan sige at vi er generelt glade og tilfredse  

med alt fra rengøring til trivsel. Det viste spørgeskemaundersøgelsen som undervis-

ningsmiljø udvalget lavede i foråret. 

 Mangfoldigheden viser sig på mange måder, for eksempel når vi bliver stillet over 

for spørgsmål som søger en fælles identitet eller vision. Jeg har fundet tre sådanne em-

ner der har været oppe at vende i elevkredsen i løbet af det forgangende år.

Det første er en klassiker, et vaske ægte ynglings diskussionsemne på alle år-

gange, nemlig maden! Nu blev snakken flyttet fra de små borde i spisesal til 

spørgeskemaer, lange facebook tråde og stormøder. Anledningen var at der skulle find-

es en ny køkken leder. Kostudvalget og bæredygtighedsudvalget undersøgte om man 

kunne få en mere miljøvenlig og bæredygtig profil på skolen i forhold til maden. Debat-

terne blev til tider ret polariserede og vi fandt ikke ud af en fælleslinje. Det gør det ikke 

mindre relevante at snakke om. Tværtimod kan man håbe at den svære snak om føde-

vare, behov og prioriteter. Kan bruges af køkkenet og den nye køkken leder Charlotte til 

at lave alsidig kost af . Hun klare det foresten rigtig godt og der er stadig stavgang op til 

buffeten lige så snart klokken har ringet, og foretningsudvalget må bede folk om ikke at 

overhale inden om eller tager alt det gode mad til dem selv.

Den anden debat blev startet af Uddannelsepolitisk studiekreds, UPS. Som blev 

samlet før sommer ferien 2015.  Det er en studiekreds som diskutere det der sker på 

den uddannelses politiske scene og arbejder med at skabe rum for debatter i skolesam-

fundet om skolesamfundet. Og i forbindelse med et besøg fra et hold på Københavs 

universitet der studere uddannelses videnskab. Prøvede Ups at undersøge  vores iden-
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titet på skolen. Spørgsmålet blev om vi er studerende eller elever? Hvad syntes dem fra 

Uddanelse videnskab? Hvad mente lærerne, Ole P og hvad var vores egen selvopfat-

telse? Der var fra alle sider mange gode bud og igen var det svært at finde et svar. Vi er 

en blanding, noget helt særligt. Ole introducerede begrebet lærling og det satte gang i 

nye snakke, for hvilken rolle har lærerne og hvilke forventninger kan man så have til un-

dervisningen og underviserne. Igen en sund debat som viste vores forskellighed.

Det sidste punkt falder på den måde, måske lidt uden for kategorien men var 

også en del af årets stor udfordringer. Det handle om hvem der bestemmer hvordan 

skolen skal se ud? kan man stemme om hvad der er flot? Skal vi sætte kreative udvalg 

til at skildre skolens udtryk? Eller er det i bund og grund ledelsen der bør bestemme? Vi 

kom mærkeligt nok heller ikke til et entydig svar her og i stedet indse at kunst, identitet 

og mad er en smags sag. Man må hylde mangfoldigheden og de åben debat som sk-

aber os, udfordre os og danner os.

 Vi er forskellige som folk og røvere i Kardemommeby, her er det  bare ikke nok at 

sige som politimester Bastian: "Man må ikke plage andre eller sette livet til Og forøvrigt 

må man gøre som man vil."

  For vi har et forpligtende fællesskab hvor vi nogen gange må tage spørgsmål, 

som på andre skoler er private, i fællesskab. 

Politimester bastian, Lille Kamomila, tante Sofie og røverne har heller ikke et 

svar, men det er når de møder hinanden de forstå og lærer af hinanden.

 Tak


