
Ny i friskolen 
– traditioner, kultur og pædagogik 
1.-2. marts 2022, Den frie Lærerskole, Ollerup

OPLÆG 
DEBAT 
FOREDRAG
SANG

• Fundamentet, vi står på 
• Friskoler i dag
• Børnekultur anno 2022
• Sang- og fortælleaften
• Dannelse, frihed og  
  folkestyre
• Friskole i praksis

PROGRAM PÅ BAGSIDE



Tirsdag 1. marts   
13.30-14.00  Ankomst og indkvartering 

14.00 -14.30  Velkomst og præsentation af deltagerne 
 ved Bent Hansen, ansvarlig for Efter- og videreuddannelse og underviser i sprog,  
 friluftsliv og fortælling på Den frie Lærerskole.   

 14.30-15.30 Fundamentet, vi står på – og friskoler i dag
 Hvem er friskolerne i dag? Hvad er vores historiske tankegods, og hvordan bruger  
 vi det i praksis?  
 Vi lægger ud med et historisk rids fra Grundtvig-Kold til dagens mange forskellig- 
 artede friskoler og centrale emner som traditioner, værdier, ledelsesformer,   
 forældredemokrati, med borgerskab og pædagogisk frihed.  

 Vi kommer kort omkring foreningen FRISKOLERNE, den fælles forening, der  
 både har et politisk sigte ud mod verden og et internt sigte ind i skolerne – det  
 lille og det store fællesskab.  
 Ved Vibeke Helms, skoleleder på Den fri Hestehaveskole og medlem af  
 FRISKOLERNEs bestyrelse.  

15.30-16.00 Eftermiddagskaffe og kage   

16.00-17.30 Børnekultur anno 2022 
 Hvad kendetegner de børn, vi møder i friskolen anno 2022? Hvilke krav stiller det  
 til  underviseren og undervisningen?  
 Ved Marieke Brinck, underviser i pædagogik, psykologi og didaktik, Den frie  
 Lærerskole.  

17.30-18.00 Rundvisning på Den frie Lærerskole   
 Få de frie skolers opståen beskrevet gennem bygninger og personer - med op- 
 starten af Ollerup Højskole, hvorfra der udsprang en håndværkskole, en friskole,  
 en gymnastikhøjskole og de frie skolers læreruddannelse. Ved Bent Hansen, Den  
 frie Lærerskole. 

18.30  Aftensmad   

Sæt friskolen til debat
Vil du møde andre, der er nye(-re) i friskoler? Spørger du dig selv om forskellen mellem fri- og folke-
skole? Synes du din skole skal udfordre den pædagogiske frihed? Eller spørger du slet og ret dig selv, 
om hvad den frihed skal?  
På dette kursus inviteres du til at sætte disse spørgsmål til debat – og selv være med til at finde sva-
rene.  
Du får en grundlæggende introduktion til den frie skoleverden og til de vilkår og pædagogiske rammer, 
du, som ansat/underviser på en friskole, arbejder i til hverdag. Samtidig får du indblik i andre friskolers 
hverdag og rig lejlighed til at reflektere over dit eget virke på en fri grundskole.  

Nye perspektiver på din egen praksis
Gennem oplæg, debat og øvelser undersøger du, sammen med undervisere og de øvrige deltagere, 
det der tilsammen udgør en fri grundskole. Alt sammen sat i perspektiv til, hvordan vi i de frie skoler, 
bedst (ud-)danner eleverne til at blive en aktiv og skabende del af samfundet.   
Du vil selv bidrage til de enkelte programpunkter, selvom kurset kræver ikke forberedelse.   
Kurset er for både dig, der har erfaring fra en friskole, dig, der blot er nysgerrig, eller dig, der er helt ny i 
friskolen, og som savner at udbygge din viden og indblik i hvad friskoler er i dag.   
”Ny i friskolen” afholdes i samarbejde med Den fri Lærerskole i Ollerup, hvor kurset også afholdes. 
Overnatning på enkeltværelser på lærerskolen er inkluderet i prisen.

PROGRAM 



19.30  Sang- og fortælleaften (Foredragssalen) 
 Vi synger sange fra Højskolesangbogen som alle relaterer sig til temaet ”frihed”.  
 I dette sangenes skatkammer finder vi både nyt og gammelt guld. Alle kan  
 selvfølgelig  være med uanset sangstemme. 
 Ved Mathias Bejer-Pedersen, lærer, Refsvindinge Friskole & Bent Hansen  

21.00  Kaffe og snacks 

Onsdag 2. marts 
7.30-08.00  Morgenmad   

8.00-08.15  Morgensamling i foredragssalen med studerende   

8.15-09.30 Dannelse, frihed og folkestyre – mellem frihed og forpligtelse 
 Oplæg ved Rasmus Kolby Rahbek, forstander, Den frie Lærerskole.  

9.30-10.00 Formiddagskaffe  (udtjekning og aflevering af nøgler) 

10.00-15.00 Friskole i praksis (frokost 12.30-13.30) 
 Ved Vibeke Helms, skoleleder på Den fri Hestehaveskole og medlem af  
 FRISKOLERNEs bestyrelse. 
  
 Fra teori til praksis: Hvordan laver vi fri skole, der på samme tid overholder   
 rammerne og loven og rummer pædagogisk vildskab, forældreengagement, børn i  
 alle former og lokale muligheder?    
 Vi samler op på gårsdagens oplæg, og kigger på rammer og praksis på deltagernes  
 skoler. Udgangspunktet er dine erfaringer, de oplæg vi har hørt og de spørgsmål,  
 der er opstået undervejs.    
 Dagen er bygget om med oplæg, drøftelser, cases og sætter pejlemærker for dit  
 fortsatte arbejde.  

Dagens fokuspunkter vil være: 
• Min rolle som ansat på en fri skole? Hvad er særligt? Erfaringsudveksling og drøftelse. 
• Stå mål med – hvordan bruger vi friheden? Oplæg om de formelle rammer og drøftelse af 

praksismuligheder. 
• Skolens struktur: Bestyrelsens rolle og muligheder. Skolens vedtægter som pejlemærke for 

hverdagen! 
• Skolen i samfundet. Skolernes sociale ansvar og lokale tilknytning. Herunder samarbejde 

med kommunerne. 
• Forældresamarbejde: Friskoleloven skal sikre forældres ret til at oprette og drive fri skole. 

Hvordan samarbejder vi med forældre i hverdagen? Dilemmaer og muligheder i forældre-
samarbejdet. Cases. 

• Elevdemokrati. Hvilke erfaringer med demokratiet giver vi eleverne?  
 
Kurset afsluttes med opsamling og evaluering.   

15.00-15.30 Eftermiddagskaffe og afrejse 

Sæt dit eget præg på progammet 
Du kan selv være med til at forme indholdet på kurset. Har du konkrete spørgsmål, emner eller temaer,  
som du gerne vil arbejde med undervejs, så skriv til FRISKOLERNE på kursus@friskolerne.dk. 

Praktisk
Pris: 1.250 kr. pr. person inkl. overnatning på enkeltværelse
Tilmelding via www.friskolerne.dk/kurser-og-arrangementer senest 1. februar 2022.


