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Få politikerne ud på 
skolebesøg og møde 
de unge
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n 162 deltagere fra de tre foreninger havde prioriteret at deltage i 

Årskonferencen. DHI deltagelse var en nyskabelse, og vedtægter-

ne i DHI er nu tilpasset så foreningens generalforsamling fremad-

rettet finder sted i forbindelse med Årskonferencen. Programmet 

var alsidigt med gode oplægsholdere og fem workshops:

•	 Unges	navigering	i	den	digitale	verden

•	 Juridisk	workshop

•	 Fagpersonligheder	og	indholdsplaner

•	 Samtalesalon	som	rammen	om	den	ligeværdige	samtale

•	 Ligeværd	i	ledelse

De fem workshops blev afholdt torsdag eftermiddag efter for-

middagens oplæg fra Lisbeth Zornig Andersen.

Social blindhed

Lisbeth Zornig indledte efter velkomsten med et oplæg om de 

udsatte børn.

- Politikerne møder meget sjældent de børn og unge, det hand-

ler om. De udvikler en social blindhed i forhold til det de lovgiver 

om, sagde hun blandt andet efterfulgt af denne opfordring til Li-

geværds skoler og uddannelsessteder: Få politikerne ud på skole-

besøg og møde de unge mennesker i deres miljø og deres liv med 

de problemer, de bokser med hver dag.

Fattigdom ekskluderer børn, fordi det er umuligt for dem at bli-

ve en del af fællesskabet i praksis. 41.000 danske børn lever ifølge 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd under OECD’s fattigdomsgrænse. 

- Hvorfor er det vigtig, at alle er med? Det er et spørgsmål om 

Lisbeth Zornig på en meget velbesøgt Årskonference

Foreningen af Uddannelsessteder; FUS, Skolesammenslutningen Ligeværd, 

SL, og Netværket Den Helhedsorienterede Indsats, DHI, afholdt den 5. og 6. 

november en meget velbesøgt Årskonference på Vingstedcentret.

- Politikerne møder meget sjældent de børn og unge, det handler om. 
De udvikler en social blindhed i forhold til det de lovgiver om, sagde 
Lisbeth Zornig blandt andet.

menneskesyn og demokrati som inkluderende faktorer. Vi stræber 

alle efter lyset, efter anerkendelse og en plads i fællesskabet. Det 

er alment menneskeligt, at vi stræber efter det gode, det skønne, 

friheden, retfærdigheden, sandheden. Ca. 5-10 % af de danske 

børn mistrives. Det svarer til 50-100.000 børn. Men de bryder ik-

ke mønsteret alene. Der er brug for nogen der støtter, når tinge-

ne vælter om ørerne.



25Ligeværd december 2015

Løgn og selvmodsigelser

Jakob Fuglsang, Uddannelsesredaktør på Politiken indledte fre-

dag formiddag under overskriften ”Den store løgn om uddannel-

se – et opgør med selvmodsigelserne i det danske uddannelses-

system”.

Vores forhold til uddannelse er fyldt med løgn og selvmodsi-

gelser. Det gælder på alle niveauer.

- Da mine børn var små, og de spurgte, hvorfor de skulle i bør-

nehave, var mit svar, at det var fordi far og mor skal på arbejde. På 

den måde får vi talt det arbejde der foregår i vores daginstitutio-

ner ned, forklarede Jakob Fuglsang.

Det samme gælder skolen, når vi køber den billige skiferie og 

tager vores børn ud af skolen en uge i undervisningstiden. På den 

måde får vi jo fortalt vores børn, at det der sker i skolen ikke er til-

strækkelig vigtigt. Vi kan se den sammen selvmodsigelse på det 

politiske plan. Vi har aldrig talt så meget om vigtigheden af uddan-

nelse, men samtidig undlader man fra politisk niveau at sikre der 

er tilstrækkelige ressourcer til netop uddannelse.

- Ansvaret for inklusionsprocessen forsvinder ind i en Bermu-

datrekant mellem stat, kommuner og institutioner, sagde Jakob 

Fuglsang blandt andet.

Folketinget har lagt et niveau for inklusion, der handler om, at 

96% af en årgang skal inkluderes i det ordinære skoleforløb. Sam-

tidig er det kommunerne, der er forpligtet til at finde økonomien 

til processen, og det er institutionerne der står med den konkrete 

dagligdag, hvor alle udfordringerne skal løses.

- Men hvem ved, at det rigtige niveau er 96%, spurgte Jakob 

Fuglsang.

- Det er jo i virkeligheden kun ude i institutionerne man kan vi-

de, hvilke børn der har gavn af at få et ordinært skoletilbud. Når 

beslutningerne kommer oppefra uden tilstrækkelig indsigt i den 

konkrete virkelighed forsvinder ejerskabet til opgaven.

I er en guldåre

Fredag præsenterede Iben Valentin Jensen, fra Videncenter om 

Almen Pædagogik og Formidling, UC Syddanmark, efter- og vi-

dereuddannelsesprogrammet Uddannelsesforum Ligeværd under 

overskriften ”God uddannelse til alle – nu med uddannelses af 

vores medarbejdere”.

- I er en Guldåre! Når jeg ser al den sludder der kommer fra 

kloge hoveder om pædagogik og uddannelse, er det vigtigt at I 

ved, at det I gør på jeres skoler og uddannelsessteder er helt unikt, 

understregede en veloplagt Iben Valentin Jensen i sit indlæg.

Ligeværds institutioner har en særlig didaktik, der kan inklude-

re ikke-boglige elever i uddannelsessystemet. Det er vigtigt, at vi 

kommunikerer den viden og erfaring, som de implicerede skoler 

og uddannelsessteder repræsenterer, ud til offentligheden, men 

det er lige så vigtigt at vi deler den med hinanden.

Derfor er Ligeværd og UC Syd gået sammen om Uddannelses-

forum Ligeværd. Uddannelsesforum Ligeværd skal sikre efterud-

dannelse for de frie skoler og uddannelsessteders medarbejdere 

og ledere og inspirere til at udvikle, udfordre og kvalificere den pæ-

dagogiske praksis.

- Jeg bliver så træt af alt det vrøvl der bliver skrevet om pædago-

gik. Tag blot alt det med at ’måle’ det de kalder ’synlig læring’. Læ-

ring kan ikke være synlig. Læring foregår inde i hovederne på os. Det 

kan vi ikke måle. Undervisning kan være synlig, men læring hos den 

enkelte elev er noget vi kan håbe på, sagde hun videre og fortsatte:

- I kan arbejde professionelt med jeres undervisning og med 

jeres pædagogik. Og det gør I. Fordi I har en tradition, der er vær-

difuld. I jeres tradition lever der en kampånd, der bliver ved med 

at holde fast i, at livsoplysning er en uadskillelig del af uddannel-

se. I har holdninger og værdier, der anerkender forholdet mellem 

fantasi, følelse, forstand. I er ganske vist på kollisionskurs med me-

get af den uddannelsestænkning vi ser i dag, men netop derfor er 

I vigtige. For de unge I arbejder med og for samfundet.

DHI, Netværket Den Helhedsorienterede Indsats, var for første gang en del af Års-
konferencen. Her ses Connie Bertherlsen, DHI, ved starten af Årskonferencen.

Jens Kjær, forstander for Tolne Efterskole, studerer 

Årskonferencens papirer inden det går løs
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Generalforsamlinger og efterårsmøde

Torsdag eftermiddag afholdt FUS og DHI generalforsamlinger og  

SL afholdt deres efterårsmøde. Referater fra disse møder vil blive lagt 

på www.ligevaerd.dk og www.dhinet.dk, når de er udarbejdet.

Se i øvrigt bokse med foreningens bestyrelsesmedlemmer på 

disse sider. 

Skolesammenslutningen Ligeværd:

Skolesammenslutningen Ligeværds repræsentation i  

Foreningsfællesskabet Ligeværd aftales på efterårsmødet 

for skolerne, som bliver afholdt i forbindelse med Årskon-

ference for skoler og uddannelsessteder.

Skolesammenslutningens repræsentanter:

•	 Nikolaj	Schomacker,	Waldemarsbo	Efterskole

•	 Jacob	Thorning,	Gødvad	Efterskole

Suppleanter:

•	 Thomas	Frickmann,	Aabæk	Efterskole

•	 Erik	Mathiesen,	Bøgevangskolen

SL har tilknyttet June Tagmose som konsulent.

Netværket DHI

DHI besluttede på en ekstraordinær generalforsamling at flytte 

sin årlige ordinære generalforsamling fra afholdelse inden ud-

gangen af april til afholdelse samtidig med Foreningsfællesska-

bet Ligeværds skoleforeningers Årskonference i november.

Bestyrelsen i DHI er den samme, som blev valgt på april må-

neds generalforsamling:

•	 Jørgen	Christensen,	leder,	EGU	København	(Formand)

•	 Preben	F.	Nielsen,	Syddansk	Erhvervsskole	(Næstformand)

•	 Ole	Lauth,	forstander,	Egmont	Højskolen

•	 Helle	Adelborg,	borgmester,	Hvidovre	Kommune

•	 Poul	Erik	Clausen,	forstander,	det	ny	Havredal

•	 Connie	Bertelsen,	leder,	Morfar	M/K

•	 Mikkel	Dragsmose-	Hansen,	Spinderihallerne,	vejle

Suppleanter:

•	 Chresten	Heesgaard	Ibsen,	Chib	Pressebureau

•	 Jørgen	Elmegaard,	Aarhus	Tech

DHI har tilknyttet Erik Buhk som konsulent

Foreningen af Uddannelsessteder:

Efter generalforsamlingen i forbindelse med Årskonferencen 

er følgende bestyrelsesmedlemmer i Foreningen af Uddannel-

sesteder:

•	 Peter	Vig,	Høng	Erhvervsskole	(Formand)

•	 Jens	Thygesen,	Munkegården	(Næstformand)

•	 Solveig	Vejen,	PMU

•	 Søren	Andersen,	Grennessminde	Taastrup

•	 Claus	Tobler,	Erhvervsskolen	Vestjylland

Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen

•	 Rasmus	Bang,	Munkegården

•	 Lisbeth	Holst,	PMU

Bestyrelsessuppleanter:

•	 Lone	Kaiser,	Tinnetgaard

•	 Kim	Blach	Pedersen,	Randers	Bo-	og	Erhvervstræning

Medarbejdersuppleant:

•	 Carina	Lohmann	Nielsen,	Ørnehøj

FUS har tilknyttet June Tagmose som konsulent.

Jens Thygesen, næstformand i Foreningen af Uddannelsessteder, 

FUS, og June Tagmose konsulent for FUS og SL, Skolesammen-

slutningen Ligeværd.

I pauserne var der tid til at snakke og netværke over en kop kaffe, en kage og for den sunde måske også et stykke frugt.
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Hanne Frederiksen, socialrådgiver, og Gitte Bieler, pæda-

gog, havde ikke tidligere deltaget i en Årskonference.  

Ligeværd tog en kort snak med dem om deres forventnin-

ger til mødet og efterfølgende, hvordan det så faktisk gik.

Gitte: - Jeg startede på Munkegården i mandags, så det hele er 

meget nyt for mig. Jeg har tidligere arbejdet med skolebørn, så den-

ne noget ældre målgruppe er helt ny for mig, men jeg tænker jo at 

diagnoserne og måden at gribe det an på meget vil være den sam-

me. Men den måde vi er samme med de unge på er en helt anden 

på værkstederne og i botræningen. Jeg forventer dels at lære mine 

kollegaer bedre at kende og at få hånd om organisationen.

Hanne: - Vi er jo meget forskellige faggrupper, så jeg håber del-

tagelsen kan bidrage til at udvikle vores fælles sprog. Jeg har som 

socialrådgiver indsigt i den kommunale verden og det kommunale 

sprog, men ikke så meget indsigt i det pædagogiske sprog og spro-

get i hverdagen på værkstederne. Jeg har tilmeldt mig workshop 3 

om fagpersonligheder i indholdsplanen, og det er jeg spændt på.

De forventer sig begge to inspirerende dage og nyttig kontak-

ten med kollegaer fra andre skoler og uddannelsessteder, som en 

mulighed for at lære af hinandens viden og erfaringer og skabe 

fremadrettet netværk. 

Ligeværd ringede Hanne og Gitte op ugen efter for at høre, 

hvordan det så gik med deres deltagelse i Årskonferencen:

Hanne: - Årskonferencen var en god oplevelse for mig. Jeg fik 

mine forventninger indfriet. Jeg fik talt med kollegaer fra andre ud-

dannelsessteder og vi fik viden og indsigt i hvordan vi hver især ar-

bejder. For eksempel hvordan vi på forskellige institutioner arbejder 

med kompetencebeviser og indholdsplaner. Vi fik udvekslet mail, så 

der kan udvekslet erfaringer frem over også, og jeg fik sat ansigter 

på nogle af de mennesker jeg taler med over telefon ind i mellem.

Gitte: - Jeg fik et godt indblik i organisationen og i målgrup-

pen. Jeg havde rigeligt at gøre med at lære mine nye kollegaer at 

kende, da jeg er så ny i arbejdet, og det var en god sammenhæng 

at gøre det i.

Hanne: - Jeg deltog i workshop om indholdsplaner. Det var me-

get inspirerende, med et godt indledende oplæg, og et gruppear-

bejde hvor vi vurderede, hvordan vi på de forskellige steders hjem-

mesider, viser de unge og forældre, hvem vi er og hvad vi gør. Hvor-

dan vi viser hvilket sted vi er, hvilke voksne der er tilknyttet og hvil-

ken dagligdag, de unge vil møde.

Gitte: - Jeg kunne desværre ikke deltage i workshop torsdag, 

da jeg skulle til et andet møde om eftermiddagen. Alle oplæg på 

konferencen var gode og relevante. Jeg var i særdeleshed glad for 

oplægget fra Jakob Fuglsang (uddannelsesredaktør på Politikken 

- red). Hans redegørelse for hvad der sker i systemet, og hvordan 

det er skruet sammen. At dem der bestemmer, ikke gør det de si-

ger. Det var helt bestemt meget relevant for mig og gav rigtig god 

mening på hele paletten.

Hanne: - Det var godt, at vi var flere fra samme institution i den 

samme workshop. Vi fik nogle fælles input og erfaringer, vi kan 

bære ind i det videre arbejde. Der blev kastet lys over nogle af de 

dilemmaer vi har, om for eksempel vores sprog, når vi er vidt for-

skellig faggrupper med en vidt forskellig dagligdag. Måske skal vi 

tale mere om de udfordringer og bringe det i spil.

Det var nogle gode oplæg både torsdag og fredag. Det var 

godt at få genopfrisket, hvor vigtigt vores menneskesyn er i arbej-

det med de unge og for vores værdier generelt.

Gitte: - Jeg fik godt materiale med hjem fra foreningerne. Be-

vidstheden om, at der findes en forening, der arbejder i det her 

felt, og som man kan bruge, er god og nyttig at have. Hvis jeg får 

mulighed for det, kan jeg love dig for, at jeg meget gerne delta-

ger i en Årskonference igen. 

Det gav god mening over hele paletten
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