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Med temadagen ønsker FRISKOLERNE at sætte gang i 
samtalen om frihed og køn i gang på vores medlems-
skoler.  

Vi undersøger begreber, forståelser, rammer og eksi-
sterende strukturer, og finder sammen nye, mulige og 
bevidste veje til jeres hverdag. 

I dagens oplæg, i salonerne og i erfaringsudvekslingen 
mellem deltagere fra medlemsskoler fra hele landet, 
bliver vi sammen klogere på, hvordan vi hver især laver 
kønskloge skoler og dagtilbud. 

Du får hverken entydige svar eller en facitliste med 
hjem. Men du får helt sikkert opdagelser, overraskelser, 
ny viden og værktøjer nok til at tage fat på eller styrke 
samtalen hjemme på din skole. 

Tager I flere afsted sammen er I endnu bedre rustet til 
at begynde eller fortsætte samtalen på tværs af skole, 
dagtilbud og sfo. 

TEMADAG: FRIHED OG KØN I SKOLEN

Godsbanen, Aarhus,  
Skovgaardsgade 3
DK-8000 Aarhus C

Torsdag den 16. maj kl. 9:00-16:00

1.295 DKKR
(Studerende 595 DKKR) Tilmeld dig på  

www.friskolerne.dk

PÅ DAGEN MØDER DU: 

Dorthe Staunæs: Professor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på 

Aarhus Universitet. Dorthe har skrevet en række videnskabelige artikler, bøger og 

rapporter om køn, intersektionalitet og diversitet i uddannelsesorganisationer.

Frederikke Bilenberg: Lektor på Pædagoguddannelsen på VIA University College og 

underviser i køn og identitet. Frederikke har en praksisrettet vinkel på mødet mellem 

børn, forældre og medarbejdere, og hun har mange års erfaring med at undervise og 

forstå skole og dagtilbud i et kulturelt perspektiv. 

Pernille Albrechtsen: Formidlingskoordinator på museet KØN og har en uddannel-

sesbaggrund i idéhistorie og antropologi. På museet møder Pernille både elever på 

alle klassetrin og deres lærere samt pædagog- og lærerstuderende.

Elevpanel: Det handler om eleverne! Derfor har vi inviteret et elevpanel til at deltage i 

temadagen. Elevpanelet vil også deltage i den afsluttende debat.

TRE PRAKSISNÆRE SALONER - VÆLG DIT EGET FOKUS 

Dyk ned i dagens tema med dit selvvalgte fokus.  
Vælg mellem tre saloner, der er tilrettelagt med fokus på  
din praksis, involvering og konkrete værktøjer til din hverdag.  
Salonen vælges ved tilmelding. 
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13.00-14.40 SALONER: Tre gange køn i praksis (vælges ved tilmelding) 

SALON 1: Hvordan ‘gør’ jeg mere kønsklog didaktik og pædagogik i hverdagen?
• Hvad kan du selv gøre for at arbejde mere kønsklogt i skole og dagtilbud?  
• Hvordan skelner du mellem en kønsneutral, kønsbevidst og kønsklog tilgang? 
• Hvordan kan en responsiv tilgang hjælpe med at understøtte et mangefold af 
   elevers motivation? 

I denne salon kæder vi dine egne erfaringer og oplevede, praktiske udfordringer 
sammen med begreber og refleksioner om den kønskloge skole.
Salonholder: Dorthe Staunæs, DPU.

SALON 2:  Køn i praksis – æstetisk formgivning 
Hvordan kan du som lærer eller pædagog inddrage æstetisk formgivning i samta-
len om køn med eleverne og børnene? 
I salonen undersøger vi forskellige formsprog. Vi skal producere, drøfte og afprøve 
nogle af dem. Vi sætter forskellige praktiske aktiviteter ind i faglige kontekster for  
der igennem at styrke en fri, involverende samtale. Med dig hjem får du konkret  
inspiration til aktiviteter og forløb, du kan bruge i din undervisning/interaktion med 
børnene.  
Salonholder: Frederikke Bilenberg, VIA UC.

SALON 3: Et kønt sprog
I denne salon dykker vi ned i de konkrete ord og vendinger i vores sprog, som er 
med til at skabe særlige, kønnede forventninger til os alle sammen. ‘Kaster du som 
en pige’? Eller ‘tager du det som en mand’? Vi ser på, hvordan vores måde at bruge 
sproget på, påvirker vores reelle muligheder for at udfolde os frit i skolen, fritidsord-
ningen og derhjemme. 
Salonholder: Pernille Albrechtsen, KØN.

14.40-15.00  Pause - besøg evt. Godsbanens tagterrasse med det skrå tag.

15.00-15.50 Paneldebat: Dagens tema opsummeres i denne paneldebat, der hol-
des på sporet af en moderator. I løbet af samtalen udkrystalliseres helt 
konkrete bud på de ‘næste bedste skridt’ i skolens og dagtilbuddets 
hverdag.  

15.50-16.00 Afrunding og tak for i dag. 

PROGRAM

9.00-9.30	 Ankomst	&	kaffe	og	brød

9.30 Velkomst: Hvorfor er der brug for en temadag om frihed og køn?

9.45-10.30 Vi ’gør’ alle køn: Strukturerne omkring os 
I sin forskning viser Dorthe Staunæs, at vi ”gør køn”, uanset om vi er 
beviste om det eller ej. Hvis vi ikke tager stilling, gentager vi de normer 
og forventninger til piger og drenge, som har været gældende i meget 
lang tid. ”De stille piger og de vilde drenge”, ”computerdrenge og per-
lepiger”, ”fysikdrenge og hestepiger”.  
Er det sådan, vi ønsker, skolen og dagtilbuddene skal møde børnene?  
Oplæg ved Dorthe Staunæs, DPU. 

10.30-10.45 Strække-ben-pause 

10.45-11.30 Frihed til at blive den, man er eller den, man vil være? 
 Vi dykker ned i hvilken betydning friskoler og dagtilbud fælles værdi- 

grundlag har for udviklingen af kulturelle og sociale praksisser i mødet 
mellem børn/unge, forældre og medarbejdere.

 Kan friskoler og dagtilbud noget særligt i arbejdet med køn, hvilke 
muligheder gives der og hvilke forpligtelser følger med?

 I oplægget inddrages praksiseksempler fra forskellige stemmer, der 
alle har forholdt sig til begrebet køn indenfor uddannelse og pædago-
gisk praksis. Oplæg ved Frederikke Bilenberg, VIA UC.

11.30-12.00 Hvad betyder køn i vores samfund: Historien og sprogets rammer
 Pernille Albrechtsen giver os et kulturhistorisk perspektiv på køn og 

kønsroller. Hvorfra stammer vores tanker om, hvad piger og drenge 
må, kan og bør? Og hvordan kan vi med vores sprog holde dem i live 
eller forandre dem? Oplæg ved Pernille Albrechtsen, KØN.

12.00-13.00 Frokost 
 Frokost og pauseforplejning leveres af Spiselauget, der serverer økolo-

giske og lokale råvarer for os.
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