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Beretning 2016 
Endnu en gang velkommen til jer alle. 
Vi har glædet os til at se jer alle sammen i dag. Det er lige festligt hvert år at se, at 
så mange af jer fra vidt forskellige steder i uddannelserne og rundt i landet vælger at 
komme og bruge en dag sammen med os om Lærerskolens tilstand og perspektiv for 
fremtiden. 
 
Vi ser rigtig mange af jer kommer forbi Lærerskolen til møder og kurser i løbet af 
året, og jeg håber mange af jer også har stiftet bekendtskab med vores praktikanter 
ude i landet – ude i skolerne - ude hos jer. 
 
INDERSIDE 

Skolestart - Fuldt hus 
Vi kunne igen i år begynde det nye skoleår med fuldt studieoptag:  
Vi fik igen rigtig mange og gode ansøgere og har derfor nu lukket for optag af 
flere unge på den nuværende 1. årgang. Nogle af de der har søgt senere, har vi 
kunnet tilbyde plads til næste år.  
Det har været en fornøjelse at hilse den nye årgang velkommen på 
Lærerskolen. 
De er godt i gang med skoledagligdagen – og deres årgangslærer Bent Hansen 
døbte dem - Den Frygtløse Årgang Det er noget at få sådan et navn! 
 
Vi er i dette studieår:  
1. årg 75 – 2. årg 71 – 3. årg 60 – 4. årg 55 – 5. årg 42. Enk.fag 2 
I alt 305 studerende – og til daglig 245 ombordværende gaster 
Det giver gode arbejdsbetingelser, så alle fag i uddannelsen har en god 
fordeling af studerende – nogle er større end andre, men det har stor 
betydning at vi både kan udbyde og færdiggøre alle linjefagene i 
uddannelsen. 
Bemærkelsesværdigt er det at de naturvidenskabelige fag, Matematik, 
Fysik/Kemi og Naturfag har meget stor til slutning i vores uddannelse 
Mat: 95 / ca. 30%, Fys/kemi 72 knap 25% - Naturfag 121 godt 36%.  
Jeg nævner disse fag specielt, fordi vi kan pege på at myterne om 

Lærerskolen heller ikke holder vand på dette område! 
 

Skolens Lokaler  
Arbejdet med skolens bygninger og udformning af dens lokaler er en ’never 
ending story’ - fuldstændig som mange af jer kender der hvor I kommer fra de 
på skolerne. 
En gammel højskole fra 1880-erne - beboelseshuse og et gammelt børnehjem 
fra ca. 1900tallet, elevbyggeri fra 1950-erne, rækkehuse fra 60-erne, 
betonbyggeri fra 70-erne, musikhus fra 80-erne, barakker og idrætshal fra 90-
erne + det løse. Jo der er nok at se til med ca. 10.000 m2 under tag. 
 Bibliotek 

Sidste år til TM var vi næsten færdige med at flytte det gamle bibliotek til 
de nye lokaler ved spisesalen. I løbet af det sidste år har det vist sig, at vi 
fik opfyldt vore forhåbninger med denne flytning. 
Biblioteket ligger nu lige for i hverdagen, og det bruges flittigt – lige som 
vores bibliotekar er en betydende person i de unges informationssøgning. 
Både hvad generelle informationsstrategier angår og specifikke opgaver. 
Hvis ikke I har besøgt det, så gør det i løbet af dagen. 
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Håndværk/Design 
  Vi har Her hen over foråret, brugt meget tid og mange ressourcer på, at  

 indrette det gamle bibliotek til et nyt Håndværk og Design lokale. 
Samtidig har vi indrettet et metalværksted i forbindelse med smedjen, og 
træværkstedet er renoveret og shinet op. Det er en ordentlig 
ansigtsløftning til dette for os vigtige fagområde, og de ca. 80 studerende 
– 25% - der har dette fagområde, kan se frem til helt nye vilkår og 
muligheder.  
En stor tak og anerkendelse skal også lyde til de to faglærere, Lars og 
Ulla, som har været centrale personer i at finde løsninger og stå for valg 
af indretning, flytning m.v.. Sørg for at I får set faglokalerne i løbet af 
dagen. 

 
Friluftsliv 

’Når det regner på præsten, drypper det på degnen’ 
Skolens mest søgt fag i disse år er friluftsliv, hvor mere en 40% af de 
studerende vælger dette fag. Faget og Bent får nu lov til at overtage 
kælderen under hovedbygningen efter Håndværk og Design, så de har 
plads til deres utallige mængder af ting og sager. – og nu kan de så også 
sidde inde – i friluftsliv – hvis der er behov for det! 

 
Drama 

Vi troede vi ville lydisolere Gimle oven på foredragssalen, så Drama fik  
bedre vilkår. Dels til læreruddannelsen, dels til den store søgning der er 
til PD i Drama som Hanne har sat op sammen med sine kollegaer - og 
som i øvrigt er den eneste PD i Drama der kan samle tilslutning på 
landsplan!. 
I stedet viste det sig, at Bagscenen og RytmeHans kunne renoveres og 
dække det behov for teorilokale og opbevaringsplads, som faget har. 
Det er blevet rigtig godt, og nu kan de så også sidde ned i Drama! 

 
Foredragssal, nyt gulv – med tidskapsel – nye farver i efteråret 

Foredragssalen fik nyt gulv hen over vinteren. Et flot Douglas gulv, som 
forhåbentlig kan holde de næste 100 år. Under gulvet ligger der en hilsen 
til fremtiden fra 2016, som forhåbentlig kan skabe lidt nysgerrighed og 
gerne lidt morskab den dag dette gulv tages op. højskolesangbogen – 
tilbudsavisen fra Brugsen – en Ale nr.16 osv. 
Vi har i samme bevægelse haft en arkitekt til at se på, hvordan den gamle 
sal kan farvesætte på en ny måde, så vi bevarer ’den historiske tyngde’ 
men ikke nødvendigvis understreger det med sort maling og lilla 
gardiner. 
Dette arbejde regner vi at kunne præsentere jer for til næste års TM. 

 
Køkkenet 

Vi har desuden bygget om ændret funktioner i køkkenet. Det er en 
proces, der snart har varet 2 år, og efterhånden er køkkenet ved at være 
opdateret og effektiviseret. 

 
Alle de her nævnte om- og udbygninger, foretager vi i vid udstrækning 
med skolens egne faste pedeller, suppleret af de mange dygtige folk, der 
i kortere eller længere perioder er tilknytte pedellerne. 
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De planlægger, budgetterer, laver aftaler med nødvendige håndværkere, 
hjælper med finish m.m.m - uden dem ville vi ikke kunne have renoveret 
så store dele af skolen i det tempo vi faktisk har gjort det. 
Det med budgetterne er de rigtig dårlige til - hver gang vi ætter et arbejde 
til ca. 500.000 i gang, bliver resultat på 350.000 kr. - det er da dårlig 
budgettering! - Heldigvis på den gode måde. 

 
 

Undervisning: 
Begrundelsen for alle disse mange tiltag og anvendelse af ressourcer, er 
naturligvis det vi er sat i verden for - Læreruddannelsen til de frie skoler. 
Vi har valgt at udvikle det koncept lærerskolen altid har haft som 
fundament:  
- Engagerede lærere med både lige og skæve vinkler i deres faglighed 
- Stærke relationer mellem Lærere og studerende, mellem lærerne 
indbyrdes  
   og de studerende indbyrdes 
- En demokratisk kultur med reel indflydelse og ansvar 
- Et åbent, aktivt engagement i de frie skolers vilkår - som også er vores 
vilkår  
 

Visionsseminar Estland / Island 
Lærernes årlige visionsseminar kunne i år henlægges til Tallin. Vi havde 

fået  
  midler af Nordisk Råd, så vi kunne komme af sted alle mand - og alle ville 
med. 

Det var en stor oplevelse at få et indtryk af de vilkår, der gælder lige på 
den anden side Østersøen. Det gav stof til mange gode diskussioner og 
nye vinkler på egen praksis. Vi besøgte bl.a. friskolen Pärnu, som 
begyndte i 1997 efter dansk mønster. I den forbindelse skal det nævnes, 
at Thor er ved at samle en forsendelse sammen til dem, med bl.a. en air-
track som vi ikke længere bruger. Har i andre nogle velfungerende 
remedier som i ikke længere bruger, kan I henvende jer til Thor og se, om 
ikke der kan skabes en fælles forsendelse. 
 

ECTS – opstramning af studieaktivitet og tilstedevær 
 Fra efteråret 2015 er vi blevet pålagt at indberette vores undervisning,  

omfang af kurser og fag m.v. til UFM. For en gangs skyld komme 
Lærerskolen  
ud som en af topscorerne i en ministeriel undersøgelse. Det ser ud som 
om de andre læreruddannelser underviser næsten lige så meget som os - 
hvilket de ikke gør. Tal er taknemmelige. 
Vi - eller jeg - havde i forvejen forsøgt at sætte ECTS-point på vores. Bl.a. 
fordi rigtig mange oplever at det kan være svært at få adgang til 
videregående studier på universiteterne, selv om ministeriet tydeligt har 
udtalt sig om den sag. En samlet oversigt med ECTS-point har flere gange 
kunnet hjælpe studerende i den proces. ( 
Som en sidebemærkning kan jeg nævne, at jeg i dette skoleår vil forsøge 
at få studievejledningerne i tale - på en eller anden måde - om dette 
forhold.) 
Vi har brugt denne øvelse til at få et nyt overblik over den samlede 
læreruddannelse, og sammen med en opgradering af årgangslærernes 
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arbejde, har vi strammet op og tydeliggjort nogle gråzoner omkring 
uddannelsen og hvor meget man skal deltage, for at kunne være 
indskrevet som studerende. 
Det er en meget sund øvelse for os, da den meget store frihed lærerne 
har til at varetage deres undervisning, også risikerer at føre til en 
forskellig sagsbehandling fra den ene lærer til den anden. Det er godt - til 
en vis grad - og derfor er samtalen om forventninger til de studerende og 
konsekvenser, med til at gøre lærerne skarpere som helhed betragtet. Og 
de studerende får tydeligere og mere håndterbare forhold ved denne 
øvelse. 

  
Praktik 
 Årspraktik 

  Der er kun nogle gangske få af de 60 studerende på 3. årgang, der 
endnu ikke har fået en praktikplads. Vi forventer det vil være faldt på 
plads inden længe.  
Mange tak til skolerne for, at de på den måde er med til at bære så stor 
en del  af vores uddannelser.  
Samspillet mellem uddannelsens dele for de studerende, med en 
underbygning med to tre-ugers praktikforløb, derefter årspraktik, 
efterfulgt af en overbygning der afsluttes med et specialesemester. Det er 
virkelig en cocktail med saft og kraft i.  
Men uden årspraktikken ville uddannelsen her være temmelig 
’almindelig’. 
 

 Tre-ugers praktik 
Den opgradering af 3- ugers praktikken i 1. og 2. årgang vi har fokuseret 
på de senere år, er med til at øge betydningen af årspraktikken. Også på 
dette område vil jeg gerne takke alle de skoler, der nu har meldt sig som 
’praktikskoler’ til os. Det har virkelig gjort tingene meget nemmere. 
Gitte Madsen kan nu som praktikvejleder fordele de 150 unge vi skal have 
ud hvert år i de tre uger op til påske. Og med ganske få justeringer 
passer planen og såvel de studerende som os og praktikskolerne kan 
koncentrere sig om det væsentlige, - At de studerende får en smagsprøv 
på at se sig selv i samspil med elever, kollegaer, forældre på en fri skole - 
ude hos jer. 

   
YDERSIDE 
 Efter- Videreuddannelse 

En af lærerskolens formål er at tilbyde efter- og videreuddannelse til de 
frie skoler. Vi er meget glade for, at skoleforeningerne i så høj grad er 
indstillede på at samarbejde med os om både kurser og PD-uddannelser. 
Det betyder også, at vi har en del samarbejde direkte med skolerne, som 
bruger os som deres efteruddannelsessted. Og vi er nemme at få fat i! 
Laust er simpelthen tilgængelig 24/7/365 - som det hedder på nudansk.   
Så kursuscenter Borgen er også godt booket op her i efteråret, og jeg vil 
gerne benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet til Fri- Efter og 
Højskoleforeningen. 

  
PD – nye aftaler med UCL 
Vi er i gang med at forny vores samarbejdsaftale om PD-uddannelserne 
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med UC-Lillebælt. Efter lidt krusninger ser det ud til, at vi finder ud af at 
komme videre i det med hinanden. 
 
Desuden har UCL inviteret til en drøftelse af mere principiel karakter, hvor 
vi vil afsøge mulighederne for at indgå i en eller anden form for formel 
samarbejde mellem institutionerne, om eks.vis. forskningstilknytning til 
vores læreruddannelse. Vi har rigtig gode erfaringer med samarbejdet i 
Videncentret Læremiddel.dk, og forventer at det bliver den praksisnære 
forskning de bedriver, vi kommer til at mødes om. - men mere om dette 
til næste år. 

   
Ollerupkursus 2017 – fra 3. – 7. april 2017.  
Vi planlægger igen en bred, aktuel fagvifte med gode muligheder for at få 
opdateret et særligt fagområde, eller tage fat på noget nyt man er blevet 
nysgerrig på. Sidste år tilbød vi at skolerne kunne lave deres egen 
skoleudvikling - f.eks. om formiddagen, og så deltage i de øvrige kurser 
om eftermiddagen. Det benyttede en enkelt skole sig af, og jeg forstod på 
dem at det havde givet rigtig god mening at gøre det på den måde. Det 
håber vi flere skoler vil benytte sig af. Som et nyt tiltag, vil vi næste år 
udbyde et internationalt kursus - mest rettet mod de samarbejdspartnere 
vi har i Estland - Korea - Bulgarien m.v. men også åbent for andre 
interesserede. Det bliver spændende at se om det lykkes.   

 
Det internationale arbejde. Togetherness as motivation 
Sidste år satte John Mason og Internationalt udvalg turbo på det 
internationale arbejde her på skolen. Vi får masser af besøgende, som 
hver især får en fortælling om læreruddannelsen. 
Med etableringen af IFFS - International Forum for Free Schools - som John 
er formand for, er der derudover i år arrangeret et internationalt kursus 
her i november måned: Togteherness as motivation, hvor vi sammen med 
Fri- og Efterskoleforeningen indbyder til en drøftelse af to af vore 
kerneområder : motivation og fællesskab - og ikke mindst deres 
indbyrdes sammenhæng. Hvis i ikke har meldt jer er det lige på 
falderebet. 
 
Teaterfestival 10. – 11. marts 2017 
Igen i år inviterer Hanne Kirk og de 93 dramaqueens and kings  til 
teaterfestival over to dage i foråret 10. - 11. marts. Det er en tradition, 
der åbenbart har bidt sig fast. Og det er helt tydeligt, at såvel vore 
studerende som de deltagende skoler, får rigtig meget ud af det faglige 
fællesskab og samvær. Der kommer snart invitationer ud til jer. 

 
Grundlovsdag / demokratifestival 
Igen i år var Lærerskolen med Elin som koordinator - en del af 
demokratifestival og fejringen af Grundlovsdag her i Ollerup. Unge og 
gamle mødte politikere og hinanden, koncerter og statsministerns tale - 
og en meget, meget varm dag, var rammen for små 4.000 mennesker. 
Det er en god tradition for egnen, som vi også fremover vil være en del 
af. 
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ANSATTE 
 Til slut en opdatering på skolens ansatte: 
 

Verner Johnsen er stoppet som medielærer her til det nye skoleår og 
medieundervisningen ligger nu hos firmaet Kompass, hvor tre 
medarbejdere deler opgaven mellem sig: Jakob Stensig, Søren Falsig, 
Lasse Snorgaard. 
Vi har aldrig før prøvet at ’udlicitere’ undervisningen på den måde, så vi 
ser frem til hvordan det vil virke. 
 
Ny køkkenchef  
 Martin Horn sagde sin stilling op efter bare halvandet år, og i stedet har vi 
nu ansat Charlotte Sander. Charlotte er næsten midt i 40-erne, udlært kok 
og har arbejdet i restaurant, til søs, skolekantine, kursusvirksomhed, 
efterskole og børnehave. Hun har arbejdet en del med økologisk 
omlægning af køkkener, har forstand på at styre et budget. OG så kan 
hun få noget fra hånden - skulle jeg hilse og sige.  
 – Jeg håber I vil nyde hendes mad, nu når vi går i spisesalen. 
Desuden har vi fået en elev i køkkenet, Henriette Bogtofte Larsen, som 
skal være her indtil jul – og vi er i gang med at undersøge, om vi ikke kan 
følge hende hele vejen gennem uddannelsen som fast praktikplads. 
 
På kontoret har vi ansat Sandie Lysgaard Hansen, som kommer to 
formiddage om ugen. 
 
Vi har blandt medarbejderne haft nogle mærkedage: 

 
Gitte Madsen har været på skolen i 20 år  

 Rune Holm har i år været 40 år på skolen 
 Poul Erik fejrede sin 70 års fødselsdag – har været på skolen siden ’72. 
 

På en skole som vores, er der af og til god grund til at spørge sig selv og 
hinanden om, hvorvidt den måde vi driver skolen på – fordeler opgaverne 
imellem os og kommunikerer på – om det virker og bevirker det vi i bund 
og grund vil med vores organisationsmåde. 
Det kan være meget vanskeligt at skulle vurdere og evaluere sig selv midt 
i hverdagen – som I ved, er det ikke muligt ’at støvsuge der, hvor 
støvsugeren står!’ 
 
I det forgangne skoleår fik jeg - både uventet og uønsket - lov til at få syn 
for sagn. 
Jeg blev sygemeldt fra før jul til april, og har brugt hele foråret til at 
komme nogenlunde til hægterne igen.  
Midt i alt det trælse var det derfor en stor glæde og fornøjelse at se, at 
skolen kørte videre, hverdagen fungerede og medarbejderne fyldte 
pladser og rammer ud på bedste måde. Det betyder at jeg kan sige til jer 
her i dag at på den positive måde er der ingen der ikke kan undværes.  
Forstået positivt. Hver enkelt af betyder meget for skolens helhed her og 
nu. 
MEN - Skolen bæres ikke af enkeltpersoner, men af et stærkt 
arbejdsfællesskab! Samarbejdet og viljeskraften i medarbejderstaben er 
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uovertruffen – og tilsammen kan de stort set absorbere de ændringer der 
måtte komme og bære skolen videre i det tidsrum det er nødvendigt. 
Det er jeg som forstander meget glad for at være en del af – det er i sig 
selv en fortælling om stort potentiale og store menneskelige kvaliteter 
ved de ansatte her på skolen. Det skal de både respekteres og 
anerkendes for – ikke mindst af jer Tillidsmænd – skolens højeste 
myndighed – skolens bagland. 
Jeg vil derfor, i endnu højere grad end jeg plejer, sige tak til alle 
medarbejdere og styrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år.  
 
Tak til styrelsen fordi I altid er ’med på den’ og vil se muligheder og 
udviklingspotentiale for skolen, i stedet for at grave jer ned i en 
skyttegrav for at undgå farer og problemer. 
Det kan mærkes i skolens dagligdag, og det får det bedste frem i 
deltagerne i skolens hverdag. 
 
Tak til medarbejdere - fordi I giver jeres bedste tid, fantasi og energi til 
hver dag at skabe Læreruddannelsen til de frie skoler - Den frie 
Lærerskole. 
 
     Ole Pedersen 2016 


