
 

 

inviterer til temadag 
 

Undervisningskultur i skolen –  

hvem bestemmer hvad? 
 

Torsdag den 25. april 2019 kl. 9.00 til kl. 15.30 i Eigtveds Pakhus, 

Asiatisk Plads 2G, København K 
 

 

Alle grundskolereformerne har haft særligt fokus på at designe rammerne og indholdet af skolens 

virksomhed set fra Folketinget og Undervisningsministeriet. Er det sket på bekostning af læring og vækst 

nedefra? Måske var det bedre at reformere og udvikle grundskolen sammen med lærerne og eleverne? 

På temadagen ønsker vi at drøfte, om det er muligt at skabe kulturændringer i undervisningen, så den gror ud 

af ønsker og handlinger fra alle deltagere, elever, forældre, lærere, ledere og politikere. Hvordan fastholdes 

og udvikles et engagement for elevernes undervisning og dannelse? 

 

Vi lader en fremtrædende meningsdanner, en forsker, en fagforeningsmand og skoleledere give hver deres 

løsningsbud i diskussion med temadagens deltagere. 

 

Velkommen til en spændende dag! 
 

 

 

 

 

Torsdag den 25. april    

 

Kl. 09.00-09.30 

 

Ankomst, kaffe og rundstykker. 

Kl. 09.30-10.30 Uddannelsesredaktør Jacob Fuglsang, Politiken: 

 

”Fra strukturændringer fra oven til en kulturrevolution fra neden”  

 
Jacob Fuglsang inviterer til at se skolen med elevernes øjne. Mange elever oplever 

fra første til sidste dag i skolen en modsætning mellem hvad der siges om skolen, og 

hvad de oplever i deres hverdag. Den oplevelse får eleverne blandt andet, fordi vi i 

Danmark igen og igen forsøger at ændre uddannelsessystemet gennem 

strukturændringer. Det virker sjældent og ganske ofte sker noget andet end det 

ønskede. Tag bare skolereformen. Der er der brug for en ændring i 

uddannelseskulturen, og det kan alle bidrage til. Kulturrevolutionen fra neden 

starter med at forældre, lærere, ledere og politikere ser sig selv i spejlet og hver 

især spørger, om de lader handling følge ord. 

 

  

Kl. 10.30-10.50 Formiddagskaffe.  



 

 

Kl. 10.50-12.00 Skoleleder Lise Ammitzbøll og pædagogisk leder, Ph.d. Helle Bjerg, Skolen 

på Grundtvigsvej, Frederiksberg:  

 

”Fremtidens skole anno 2019 – om at skabe en ny skole, ny faglighed og 

ny pædagogik.” 

 

Skolen på Grundtvigsvej er dannet i 2017 i det tidligere Frøbelseminariums 

bygninger i ny ramme med nye lærere, nye forældre og med ca. 500 nye 

elever. Skolens ledelse redegør for de udfordringer, det er at opbygge en ny 

skole med ny faglighed og ny pædagogik. Hvordan skabes en skole- og 

uddannelseskultur fra bunden ud fra ønsket om at arbejde med 

aldersblandede børnegrupper, tværprofessionelle teams og projektbaseret 

læring som fælles ramme for arbejdet med børnenes læring, udvikling og 

trivsel.  

  

 

Kl. 12.00-13.00 

 

Frokost i Eigtveds Pakhus. 

 

Kl. 13.00-14.15 Professor Ph.d. Ane Qvortrup, Syddansk Universitet: 

 

”Undervisningskultur – hvilke betingelser giver den for at realisere vores 

hensigter med skolen”?  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl. 14.15-14.30 

Ane Qvortrup tager i sit oplæg udgangspunkt i en forståelse af undervisningskultur 

som noget, der skabes i et tredelt samspil mellem elev-, lærer- og skolepraktikker. 

Baseret på kvantitative og kvalitative data fra en stor-skala-projekt ved elevers 

overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse præsenterer hun en række 

analytiske nedslag ift. elev-, lærer- og skolepraktikker og diskuterer 

undervisningens nuværende rammevilkår. På denne baggrund lægger hun op til 

refleksion over skolens hensigt: Hvad er kernen i den gode undervisning? Hvilke 

værdier skaber skolen? Og hvordan modsvarer dette vores hensigter?  

 

Kaffepause.  

 

Kl. 14.30-15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Trojaborg, tidl. formand for Københavns Lærerforening og medlem af 

Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse: 

 

”Fagforeninger – fagforsteninger? Hvad gør de af godt, hvis de altså gør 

noget godt?” 

 

Har Danmarks Lærerforening (DLF) og Københavns Lærerforening (KLF) 

bidraget til udvikling af skolen? Eller har man været konservativ og 

bagstræberisk? Har politikerne og kommunerne set lærernes organisationer 

som med- eller som modspillere? Og hvad med offentligheden? Kort sagt, 

fortiden kender vi, men har fagforeningerne en fremtid? 

Forhenværende formand for KLF, Jan Trojaborg, giver sine bud på disse og 

andre pædagogiske spørgsmål efter 23 år som formand og 21 år som 

medlem af DLF´s hovedstyrelse. Løn og arbejdstid har fyldt kamppladsen 

siden 1874, men hvordan står det til med udvikling af skolens 

undervisningskultur? Han kommer også med bud på fagforeningernes 

styrker og svagheder, og de værdier de og han selv bygger på. Og hvordan 

indgår de talrige reformer og omstruktureringer, der har ramt det 

pædagogiske område?  



 

 

 

Kl. 15.30 

 

 

 

Formand for Det Pædagogiske Selskab Mogens Cranil: 

 

Tak for i dag. 

 

 

 

Undertegnede tilmelder sig temadagen 

 

Undervisningskultur i skolen – hvem skal bestemme?  

 

Prisen er 950 kr. inkl. morgenmad, formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Ved tilmelding 

af min. 5 personer fra samme institution/organisation ydes rabat på 20%.  

 

 

Tilmelding er bindende. Ved tilmelding inden 12. april 2019 ydes rabat på kr. 50 for 

enkeltdeltagere. 

 

 
……………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Temadag: Undervisningskultur i skolen – hvem skal bestemme hvad?  

 

Torsdag den 25. april 2019 kl. kl. 9.00 til kl. 15.30 i Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2G, 

København K 

 

 

 

Navn: __________________________________    Institution: ______________________ 

 

Adresse: ____________________________________Post nr.: ________________________ 

 

Mailadresse: _________________________________________________________________ 

 

Tilmelding til: 

 

Selskabets kasserer, forstander Helle Toftekær. Mail: htoftekaer.dps@gmail.com  

Telefon 26171769 


