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Ligeværdsdagen startede med overræk-

kelsen af Helveg-Prisen 2014. Den gik til 

mangeårig forstander på Bøgevangskolen 

Ole Bitsch.

- Det havde jeg ikke set komme, sagde 

en glad Ole Bitsch efter talen fra Lige-

værds formand Jørn Lehmann.

- Jeg har jo bare haft det privilegium at 

få lov til at være sammen med de dejlige 

unge mennesker gennem de mange år. 

Og så har jeg endda fået løn for det.

Fuldt fokus på ligeværd
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Bestyrelserne i Ligeværds medlemsorganisationer mødtes den 16. November i 
Bygningen i Vejle til årets Ligeværdsdag. Opgaven var 1. etape i arbejdet med at 
finde de punkter, som Ligeværd skal sætte fuldt på spot på i 2014.

Tydelighed nødvendig

Dagens næste punkt var et oplæg fra Leo 

Komischke-Konnerup, seniorkonsulent på 

UC Syd, der et tilknyttet projektet ”God 

uddannelse til alle”. Projektet er 3-årigt 

søsat og finansieret af 30 af Ligeværds 

skoler og uddannelsessteder i samarbejde 

med UC Syd.

- Det er nemt nok at lave uddannelse til 

alle, men god uddannelse til alle er en helt 

anden udfordring, så er man nødt til at for-

holde sig til formålet med undervisningen, 

hvordan mennesker lærer bedst og hvor-

dan undervisningen skal foregå, sagde Leo 

Komischke-Konnerup blandt andet.

I løbet af sit indlæg kom han med et 

par ”kærlige men velmente skub” til Lige-

værd.

- Ligeværds skoler og uddannelsesste-

der er nødt til at blive tydelige på, hvad I 

faktisk er fælles om i jeres undervisning. I 

er jo ikke bare et tilfældigt sammenrend. I 

1.



25Ligeværd december 2013
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Billedetekster:
1. Diskussioner om fokuspunkter i en af de tre 
grupper
2. Ligeværds nye sekretariatsleder, Esben L. Kull-
berg, lyttede opmærksomt på diskussionerne i 
grupperne.
3. Tre glade bestyrelsesmedlemmer i UFL, Kim 
Dyrvig, Jonas Aamand Pedersen og Trine Han-
sen, fanget i en pause.
4. Leo Komischke-Konnerup: Hvis I skal erobre 
uddannelsestænkningen er det vigtigt, at jeres 
fælles måde at tænke uddannelse på er tydelig.
5. Jørn Lehmann petersen fremlægger resulta-
tet af gruppens arbejde med fokuspunkter.

har en anderledes måde at tænke uddan-

nelse på, men hvis I skal erobre uddannel-

sestænkningen, så er det vigtigt at jeres 

tænkning er tydelig, og I ikke er bange for 

begreber som undervisning og systema-

tik, sagde han blandt andet.

Fokuspunkter

Ligeværdsdagen store arbejdsopgave var 

arbejde med fokuspunkter i 2014. Med-

lemsorganisationerne havde forlods ridset 

forskellige punkter op de gerne ville have 

drøftet som mulige fokuspunkter. Disse 

punkter dannede grundlaget for diskussi-

oner i tre grupper om fokuspunkter for Li-

geværds arbejde i 2014.

De punkter grupperne efterfølgende ud-

pegede til videre bearbejdelse var:

•	 Medlemmer til UFL og Landsforenin-

gen Ligeværd

•	 Skarpere profil og synlighed

•	 Økonomi – projekter og udbud af kon-

ferencer

•	 Brede samarbejdsrelationer i politiske 

sammenhænge

•	 Inklusion

•	 Boliger til unge med særlige behov

•	 God uddannelse – herunder fleksud-

dannelsen og praktisk erhvervsuddan-

nelse. Fælles skabeloner. Udvikling og 

kvalitetssikring af ressourceforløb

Næste etape er forretningsudvalgets 

møde den 5. december, hvor de fokus-

punkter som skal have fuld opmærksom-

hed i 2014 vil blive udpeget og beskrevet 

mere præcist. 

2. 3.

4. 5.


