
 

 

  

SAMTALER OM MENING, FORMÅL OG DANNELSE PÅ RYSLINGE HØJSKOLE 
 

Lærermødet er et mødested for lærere, undervisere og fagpersoner, hvor der er tid og plads til samtaler om dannelse og 
livsoplysning, skolens formål, lærerens profession og praksis, undervisningsbegrebet, læreruddannelsen, 
uddannelsespolitik og meget mere. 
 

Lærermødet er et højskoleophold med alt, hvad det indebærer af fællessang, morgensamlinger, foredrag, poesi, 
værksteder, aftenprogram – og ikke mindst tid til samvær, samtale og debat over morgenkaffen, middagsbordet eller et 
glas rødvin om aftenen. 
 

Lærermødet er et nyt initiativ, der samler 100 lærere, studerende, forskere, politikere og skolefolk fra et bredt udsnit af 
skole- og uddannelsesverdenen for at udfordre og udvikle perspektiver på lærerens rolle, skolens dannelse og 
pædagogikkens formål. Kurset er blevet til i samarbejde med en række organisationer, herunder Danmarks Lærerforening, 
Frie Skolers Lærerforening og Uddannelsesforbundet. 

Gert Biesta (prof.)   Lene Tanggaard (prof.)   Brian Degn Mårtensson (ph.d.-stipendiat) 

Jens Erik Kristensen (lektor)   Mette Frederiksen (lærer)    Peter Skov-Jakobsen (biskop)  

Alexander von Oettingen (dr. pæd.)   Gertrud Højlund (journalist)   Leo Komischke-Konnerup (lektor) 

Uffe Rostrup (Frie Skolers Lærerforening)   Arne Eggert (udviklingsdirektør)   Jonas Lysgaard (forsker) 

Jens Skou Olsen (ph.d. og bassist)   Anders Bondo Christensen (Danmarks Lærerforening) 

Carolina Magdalene Maier (mf, ALT.)   Christian Dalby (fmd. lærerstuderende)   Camilla Wang (rektor) 

Marianne Jelved (mf, RV)   Simon Lægsgaard (forstander)   Kirsten M. Andersen (Grundtvigsk Forum) 

Jens Blendstrup (forfatter)   Katja Gottlieb (lærer)   Rasmus Kolby Rahbek (ph.d.-stipendiat) 

Lisbeth Trinskjær (Folkehøjskolernes Forening)   Jonas Lieberkind (lektor)   Laust Joen Jakobsen (rektor) 

Simon Finnerup (højskolelærer)   Torben Vind Rasmussen (forstander)   Søs Irini Armyrantis (lærer) 

Stefan Hermann (rektor)   Hanne Pontoppidan (Uddannelsesforbundet)   Bob Bohlbro (lærer) 
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OM LÆRERMØDET 
Formålet med dette højskolekursus er, som titlen antyder, først og fremmest at samle lærere og undervisere 
om en fælles drøftelse om, hvad det vil sige at være lærer, og hvad det vil sige at holde skole og uddanne med 
dannelse for øje. Dannelsen, som på den ene side synes trængt af hensyn til arbejdsmarkedet, nytte og 
kvantificerbare resultater udmøntet i centralt formulerede læringsmål, men på den anden side er noget flere 
og flere, på alle niveauer, taler om som afgørende for et dansk skole- og uddannelsessystem. Vi mener derfor, 
at det er nødvendigt at genetablere frie og levende lærermøder, hvor vi i fællesskab kan indkredse, hvad vi 
forstår ved dannelse, og kan diskutere, hvordan der kan skabes rum for dannelsesperspektiver i vores aktuelle 
skoler og uddannelser.  

Ambitionen med kurset er at samle lærere og undervisere fra folkeskolen, de frie skoler, 
ungdomsuddannelser og videregående uddannelser for at undersøge og styrke lærerens identitet, profession 
og praksis på tværs af skoleformer og uddannelsesniveauer. Vi tror på, at dette kan være en tiltrængt 
platform, der kan genskabe lyst og mod til at gå elever og studerende i møde med engagement, 
professionalitet og en tro på egen dømmekraft og faglighed. Enhver lærer ved, at dette møde med børn og 
unge, er det, det hele handler om. Vi ved dog også, at dette møde i dag er underlagt og indlejret i en politisk 
ramme, der er påvirket af en række faktorer og interesser, der rækker ud over den enkeltes lærers praksis.  

Til lærermødet har vi inviteret en række af de ledere, politikere og organisationer, der er med til at definere 
og styre den politiske og administrative ramme, til at deltage i lærermødet for at sætte ord på deres tanker, 
visioner og bekymringer. Men først og fremmest for at lytte til de lærere og praktikere, der hver eneste dag 
står i spændingen mellem pædagogik og politik, mellem formål og mål, og med ansvaret for at hjælpe børn 
og unge til både at blive til noget – og at blive til nogen.    

Folkehøjskolerne i Danmark ønsker med dette initiativ og samarbejdet med en række organisationer og 
foreninger at bidrage til en fri og levende samtale om skole, pædagogik og dannelse. Højskolerne tager afsæt i 
en særlig dansk og nordisk tilgang til og hensigt med at holde skole, og er af staten og folket betroet med en 
enestående frihed til selv at definere, hvad man vil og gør. Men med friheden fra statens indblanding følger 
et ansvar for, at højskolerne som folkelige skoler rækker ud i samfundet, blander sig i debatten og arbejder for 
dets hovedsigte: livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.	 

 

Kurset er arrangeret af Folkehøjskolernes Forening i Danmark i samarbejde med Danmarks Lærerforening, 
Frie Skolers Lærerforening og Uddannelsesforbundet. 

 	



 

PROGRAM OG INDHOLD (med forbehold for ændringer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÆRKSTEDER 
Centralt i ugen står de tre runder med værksteder, hvor der er mulighed for at dykke ned i specifikke emner inden for 
det overordnede tema. Værkstederne udvikles i samarbejde med lærere, forskere og skolefolk og vil være forskellige i 
både form og indhold, men alle drevet af nysgerrighed og tid til fordybelse. Læs eksempler på de forskellige værksteder 
på næste side. 
 
MORGEN- OG AFTENSAMLING 
Morgensamlingen handler om at begynde dagen med et fælles udgangspunkt. Her skal vi oplives af fællessang, 
fortællinger samt overraskende og udfordrende perspektiver. Og på samme måde afslutter vi dagen sammen – med 
poesi, sang, samtale og over en kop kaffe eller et glas rødvin. 
 
FÆLLESSAMLING
I løbet af ugen vil vi flere gange mødes til foredrag, debatter og fælles drøftelser. Fællessamlingerne fungerer som 
forsamlingshuset, hvor vi alle mødes og tager fat i de overordnede spørgsmål om dannelse, skolens formål og de 
aktuelle uddannelsespolitiske vilkår og problematikker. Fællessamlingerne veksler mellem oplæg, debatter og 
samtaleformer, der giver alle mulighed for at komme til orde.  
 
SAMVÆR 
På et højskolekursus er det sociale samvær i mellemrummene og ”frikvarterene” mindst lige så vigtige som det 
skemalagte program. Det er her, der bliver tid til at lære hinanden at kende, gøre en diskussion færdig, klargøre en 
misforståelse, spille fodbold, gå en tur, hvile sig, blive overrasket.  

SAMVÆR 

FÆLLESSAMLING 
 

Højlunds Forsamlingshus: 
Fremtidens lærere i 
fremtidens skole og 

uddannelse 

ANKOMST 

MORGENSAMLING 
Velkommen på højskole 

MORGENSAMLING 
Peter Skov-Jakobsen 

MORGENSAMLING 
Gertrud Højlund 

MORGENSAMLING 
Jens Skou Olsen 

VÆRKSTEDER VÆRKSTEDER 
FÆLLESSAMLING 

 
Samtalesalon:  

En fælles vej videre 
VELKOMST 

FROKOST   FROKOST   FROKOST   FROKOST   FROKOST 

FÆLLESSAMLING 
 

“Læringsglemsen og den 
halvdunkle dannelse” 

Lene Tanggaard 

VÆRKSTEDER 

FÆLLESSAMLING 
 

“Why teachers teach” 
Gert Biesta 

SAMVÆR SAMVÆR 

AFREJSE 

FÆLLESSAMLING 
 

”Dannelsens ståsteder” 
 

Diskussion og samtale i 
salen. SAMVÆR 

MIDDAG   MIDDAG   MIDDAG   MIDDAG 

AFTENSAMLING 
Sangaften 

AFTENSAMLING 
Teater 

FESTAFTEN 

AFTENSAMLING 
Jens Blendstrup 

SAMVÆR SAMVÆR SAMVÆR 

          MANDAG          TIRSDAG          ONSDAG         TORSDAG            FREDAG 



 

VÆRKSTEDER 
 
DANNELSENS GLEMTE HORISONTER 
Dannelsens indhold knyttes ofte an til enten en særlig gruppe af akademiske fag eller en særlig intellektuel kultur, 
men her fokuserer vi på de sommetider oversete horisonter i dannelsen; de perspektiver vi mister, hvis vi reducerer 
dannelse til alene at være et intellektuelt humanistisk projekt. Hvilken betydning har fx musik, naturvidenskab og 
håndværk for dannelsen.  
 
LÆREREN MELLEM KALD OG PROFESSION 
Hvad betyder det at være kaldet til lærergerningen, og giver det overhovedet mening at tale om et kald? Vi stiller 
skarpt på lærerens engagement som noget, der ikke kun findes i forhold til klassen og undervisningen, men som også 
viser sig i et særligt forhold til lokalområdet, kulturlivet, skolen og pædagogikken. På værkstedet lægges op til 
samtaler om lærerrollen i og uden for skolen, om lærerens offentlige stemme og retten til at blande sig. Det handler 
om være engageret og professionel, og vi spørger til, hvordan man kan brænde igennem – uden at brænde ud.  
 
DEMOKRATISK DANNELSE 
Kravet om demokratisk dannelse er blevet en intensiveret forpligtelse for især de frie skoler. Men er dette reelt et 
værn mod radikalisering, eller er det snarere et udtryk for forblændet symbolpolitik? Vi undersøger via forskning og 
praksisfortællinger den demokratiske dannelse som begreb og i praksis. Hvordan kan man arbejde med demokrati, 
deltagelse og handling – uden at tabe dannelsen af syne ? 
 
FORMÅLSSTYRET UNDERVISNING 
Hvad vil det sige at arbejde med udgangspunkt i en skoles formål? Såvel de frie skoler som folkeskolen har stærke 
formålsparagraffer, der med udgangspunkt i forskelligt indhold på hver sin måde sikrer skoleformen en 
grundlæggende legitimitet. Men hvordan kan man udforme sin praksis med udgangspunkt i begreber som 
livsoplysning, oplevelse, fordybelse og virkelyst? Vi ser på pædagogiske og didaktiske erfaringer, muligheder og 
begrænsninger, ved at arbejde formålsstyret. 
 
DET FRIE OG DET FOLKELIGE 
De frie skoler vinder frem, og folkeskolen mister flere og flere elever. Men hvorfor har vi egentlig en tradition for frie 
skoler i Danmark, og hvilken forpligtelse ligger der i skoleformernes frihed? Dette vil blive undersøgt i et værksted, 
hvor de forskellige skoleformer går i dialog og drøfter problemer og potentialer i forholdet mellem folke- og friskole. 
 
ALMEN DIDAKTIK 
Hvor blev disciplinen af? Hvad er undervisning? Hvad er forholdet mellem pædagogik og didaktik? Vær med til at 
undersøge den almene didaktiks rolle i forhold til den pædagogiske praksis og få – og del – eksempler på, hvordan 
man kan arbejde med didaktisk refleksion som grundlag for sin praksis. 
 
FUCK GRUNDTVIG? 
Er det levende ord stendødt? Er den levende vekselvirkning under afvikling? Har Grundtvigs – og Kolds – 
skoletanker stadig betydning i dansk skole og uddannelse? Og bør de have det? Er traditionen utidssvarende, eller 
giver de pædagogiske tanker endnu mening i en verden, der har ændret sig? Vi søger svar på de mange spørgsmål og 
undersøger betydningen af en fælles pædagogisk tradition og kultur, men forsøger også at inddæmme, hvad der 
måtte være det særlige i det glemte. 
 
DANNELSE MELLEM INDIVID OG FÆLLESSKAB 
Hvordan finder man sig selv i fællesskabet? Dannelsens praksis er ofte spændt ud mellem en personlig, individuel 
selvdannelse til at være nogen på den ene side, og fællesskabet, mangfoldigheden og de fremmede på den anden. Vi 
får perspektiver fra forskningen og eksempler fra praksis på, hvordan dannelse som pædagogisk kategori potentielt 
rummer andet og mere end en inklusionslov. 
 
 



 
DE FRIE SKOLERS PÆDAGOGIK 
Højskoler, efterskoler og friskoler har en særlig betydning og placering i dansk skole og uddannelse, men hvad er det 
nærmere bestemt, der kendetegner disse skoleformers pædagogik og deres tilgang til at holde skole? Og er der 
ovehovedet noget, der går på tværs af disse skoleformer ud over den grundlovssikrede frihed? Vi kaster et 
undersøgende, kritisk og nysgerrigt blik på de frie skolers idé og praksis og lader både forskningen og praktikerne 
komme til orde. 
 
EDCAMP – DU BESTEMMER INDHOLDET 
EdCamp er en åben ramme, hvor deltagerne selv bestemmer, hvad der tales om. Vi afholder en særudgave af 
EdCamp-konceptet og giver derfor mulighed for, at alle kan byde ind med noget pludseligt, noget uventet eller bare 
noget, der ikke dækkes af de øvrige værksteder. Derudover er der mulighed for at afprøve formen, der indbyder til 
samtale og faglig inspiration. 
 
 
Obs. Yderligere værksteder og oplægsholdere på de forskellige værksteder offentliggøres snarest. 
 
 
  



 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

STED 
Ryslinge Højskole, Højskolen 1, 5856 Ryslinge. Læs mere om Ryslinge Højskole. 

DATO OG TID 

Mandag d. 3. juli 2017 kl. 10:00 til fredag d. 7. juli 2017 kl. 13:00   

TILMELDINGSFRIST 
Lørdag d. 3. juni 2017  kl. 12:00 

TILMELDING OG PRIS 

Læs mere og tilmeld dig her: https://ffd.nemtilmeld.dk/24/  
 
Prisen for deltagelse i Lærermødet er 4.800 kr. for ophold på et dobbeltværelse og 6.050 kr. for et enkeltværelse.  
 
Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Frie Skolers Lærerforening og Danmarks Lærerforening giver et tilskud til 
kurset for deres medlemmer, så prisen for medlemmer af foreningerne er 2.400 kr. for ophold på et dobbeltværelse og 
3.400 kr. for et enkeltværelse. 
 
Desuden gives tilskud til et begrænset antal lærerstuderende, så de har mulighed for at deltage i kurset til en pris på 
1.000 kr. 
 
Alle priser er inklusiv kost, logi og undervisning 

KONTAKT 
For spørgsmål og nærmere info kontakt: Stig Skov Mortensen på ssm@ffd.dk eller på tlf: 22 30 78 42 
 
Lærermødet 2017 er arrangeret af Folkehøjskolernes Forening i Danmark i samarbejde med en række organisationer. 
 

 3. – 7.  JULI 2017 
 

LÆRERMØDET 2017 
 


