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Alle skoler og uddannelser er i dag udsat 

for en enorm pædagogisk og politisk ud-

fordring og omvæltning: Det skyldes dels 

tidens generelle internationalt inspirerede 

skole- og uddannelsesreformer og kommu-

nale/statslige forsøg på at reducere offent-

lige udgifter. I et moderne samfund har sko-

le- og uddannelsessystemet altid skullet til-

passet sig de historiske krav og behov. I øje-

blikket er udviklingen på skole- og uddan-

nelsesområdet domineret af:

•  Behovet for at inkludere ikke-boglige ele-

ver i skole- og uddannelsessystemet

•  Behovet for et mere erhvervsrettet per-

spektiv i skole- og uddannelsessystemet

•  Behovet for at synliggøre pædagogiske 

professionelles viden og erfaring med 

henblik på dokumentation og kvalitets-

sikring.

De frie skolers/uddannelsessteders kerne-

ydelse er kendetegnet netop ved praktisk 

læring og synlighed, erhvervsrettethed og 

helhedsorientering. Det kan tydeliggøres 

ved at etablere et alternativt efter- og vide-

reuddannelsessystem, undervisningsmate-

rialer, lærebøger, uddannelseskonferencer 

og temadage om aktuelle temaer, som er 

målrettet og tilpasset lige netop de frie sko-

ler og uddannelsessteder (eksempelvis ud-

viklingen af alternative prøveafholdelse, for-

holdet mellem dannelse og uddannelse, og 

en reel inklusion i uddannelsessystemet og 

på arbejdsmarkedet etc.). Med det formål 

at kvalificere kommunikationen og samar-

bejdet mellem det politiske niveau og den 

pædagogiske praksis (skolerne og uddan-

nelsesstederne) etableres nu et efter- og vi-

dereuddannelsessystem (UL) tilpasset de 

frie skoler og uddannelsessteder. Her tages 

højde for de mangfoldige faglige baggrun-

de og markante fagpersonligheder, som er 

en af styrkerne ved de frie skoler og uddan-

nelsessteders pædagogiske praksis

Undervisere og vejledere på de frie skoler/

uddannelsessteder er ofte primært drevet 

af håndværksmæssige, kunstneriske eller 

idrætslige tilgange til undervisningen, som 

netop er centrale og betydningsfulde un-

dervisningskompetencer. Det findes et spæn-

dingsfelt mellem den praksis-musiske-æste-

tiske tilgang og det at fremstå professio-

nelt i et senmoderne samfund. Professio-

nalitet i det senmoderne indebærer skrift-

liggørelse og begrebsliggørelse, hvilket ge-

nerelt misforstås som en modsætning til 

det praktiske håndværk og fagpersonlig-

heder. 

Derfor er det vigtigt med en alternativ, men 

anerkendt efter- og videreuddannelse, der 

opkvalificerer underviserens og vejledernes 

skriftlige/begrebslige professionsforståelse 

i respekt for deres mangfoldig faglige og 

personlige baggrund. Der er mangel på til-

bud af den art og derfor er Uddannelses-

forum Ligeværd nu etableret i samarbejde 

mellem projektet God uddannelse til alle 

og efter- videreuddannelsen på UC Syddan-

mark. Vi starter med et pilotprojekt, hvor 

der tilbydes et kursus, et akademimodul og 

et pædagogisk diplommodul tilrettelagt 

med fokus på livsvejledning og livsoplys-

ning samt deltagernes mulighed for at væ-

re fagpersonligheder, der udvikler deres di-

daktisk fantasi. 

Kurserne og modulerne har det formål

•  At skabe arbejdsglæde og samarbejds-

muligheder inden for det enkelte uddan-

nelsessted eller frie skole.

•  At professionalisere kommunikationen 

og foreningssammenholdet lokalt og of-

fentligt.

•  At bidrage til udviklingen af en fælles 

pædagogisk-didaktisk viden, kunnen og 

holdning, der giver mulighed for et kri-

tisk-konstruktiv (sam-)arbejde.

•  At kvalificere arbejdets formelle skriftlige 

dokumenter, så som indholdsplaner etc.  

•  At få en fælles oplevelse og forståelse 

for skolerne og uddannelsesstedernes 

tradition

•  At inspirere den didaktiske fantasi og til 

udviklingen af undervisningsforløb, prø-

veformer etc

Alle kurserne foregår på Dalum Landbrugs-

skole i Odense som 2-dagsinternater (eller 

der hvor det geografisk er bedst i forhold 

til deltagerne), så deltagerne har mulighed 

for at komme lidt væk fra egen praksis og 

her have ro til at samtale med kolleger fra 

andre institutioner samt individuel fordy-

belse og faglige diskussioner om aftenen. 

Underviseren er kandidat i almen pædago-

gik og Master i professionsvejledning Iben 

Benedikte Valentin Jensen, Lektor ved Vi-

dencenter for Almen Pædagogik og For-

midling, UC Syddanmark (ibenvalentin.com).



Pædagogisk grundkursus: Introduktion 

til undervisere på de frie skoler/uddan-

nelsessteder:

Beskrivelse: Hvad vil det sige at være ansat 

på en fri skole og uddannelsessted? Hvil-

ken skole- og uddannelsestradition er eller 

bliver man en del af og hvordan er de frie 

skolers/uddannelsessteders tradition og de-

finition anderledes end eksempelvis kom-

munale skoler? Hvilke formelle og reelle 

rammer findes for frie skoler/uddannelses-

steder og underviserens egen konkrete un-

dervisning her? Hvilke pædagogiske-didak-

tiske diskussioner giver det generelt og hvil-

ke udfordringer stiller det i en senmoder-

ne sammenhæng? Dette kursus giver mu-

lighed for forstå den større sammenhæng, 

som undervisere på frie skoler/uddannel-

sessteder er en del af og at udfordre/udvik-

le egen stillingtagen og bidrag til skole-/ud-

dannelsesstederne fremover.

Første undervisningsgang: Mandag den 

9. november til tirsdag den 10. november 

2015 

Anden undervisningsgang: Mandag den 

7. december til tirsdag den 8. december 2015 

Pris: Jo flere jo billigere, eksempelvis ved 

24 – 31 deltagere kr. 3.000 for 2 interna-

ter + forplejning 1500 pr internat (der kan 

vælges et internat for den halve pris)

Tilmelding: på https://evu.ucsyd.dk/EH06-

15613 eller direkte hos studiesekretær Hel-

le Kornum tlf. 7266 5208, email hkor@

ucsyd.dk

 

Pædagogisk akademimodul: Didaktik 

og undervisningsmetoder

Alle med en erhvervsfaglig baggrund eller 

anden realkompetence kan tilmelde sig mo-

dulet, som er et af de obligatoriske modu-

ler på en fuld akademiuddannelse (se mere 

i studieordningen: www.ibenvalentin.com)

Modulet afsluttes med en prøve med in-

tern mundtlig censur på baggrund af 3-5 

siders kort skriftligt oplæg (ECTS-point: 10)

Læringsmål: 

•  Har viden om pædagogiske og didakti-

ske teorier og deres anvendelse inden-

for ungdoms- og voksenpædagogisk 

praksis. 

•  Har forståelse af, hvorledes pædagogi-

ske/didaktiske teorier og metoder anven-

des indenfor forskellige undervisnings-

mæssige kontekster/praksisser. 

Færdigheder 

•  Kan formidle praksisnære ungdoms- og 

voksenpædagogiske problemstillinger. 
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•  Kan planlægge og gennemføre under-

visningsforløb og træffe valg om mål, 

indhold, undervisnings- og organiserings-

former. 

•  Kan anvende og vurdere brugen af IT og 

andre medier i undervisningspraksis. 

•  Kan evaluere og justere undervisnings-

forløb i praksis (jf. studierordningen) 

Første undervisningsgang: Mandag den 

9. november til tirsdag den 10. november 

2015

Anden undervisningsgang: Mandag den 

7. december til tirsdag den 8. december 2015 

Tredje undervisningsgang: Mandag den 

11. januar til tirsdag den 12. januar 2016 

Fjerde undervisningsgang: Mandag den 

29. februar til tirsdag den 1. marts 2016  

Pris: Jo flere jo billigere, eksempelvis ved 

24 – 31 deltagere kr. 8.000 (4 internater) 

+ forplejning 1500 pr internat

Tilmelding: 

https://evu.ucsyd.dk/EH06-15629  

 

Pædagogisk diplommodul: 

Dannelsesteori

Alle med en pædagogisk grunduddannel-

se eller anden realkompetence kan tilmel-

des modulet, som er en del af en fuld di-

plom i Almen Pædagogik (se mere på stu-

dieordningen: www.ibenvalentin.com)

Modulet afsluttes med en prøve med in-

tern mundtlig censur på baggrund af 3-5 si-

ders kort skriftligt oplæg (ECTS-point: 10)

Læringsmål 

Den studerende har indsigt i samfunds- og 

dannelsesteorier, kan analysere, vurdere og 

begrunde sin stillingtagen til teorier om ud-

dannelse og uddannelsens kvalitet og re-

sultat. 

Indhold 

Uddannelsesfilosofi, Samfundsteori, Dan-

nelsesteori, Samspillet mellem uddannelse, 

samfund og dannelse. (jf studieordningen)

Første undervisningsgang: Mandag den 

9. november til tirsdag den 10. november 

2015 

Anden undervisningsgang: Mandag den 

7. december til tirsdag den 8. december 

2015 

Tredje undervisningsgang: Mandag den 

11. januar til tirsdag den 12. januar 2016 

Fjerde undervisningsgang: Mandag den 

29. februar til tirsdag den 1. marts 2016

Pris: Jo flere jo billigere, eksempelvis ved 

24 – 31 deltagere kr. 8.000 (4 internater) 

+ forplejning 1500 pr. internat

Tilmelding: 

https://evu.ucsyd.dk/EH06-15631 

Med venlig hilsen og på vegne af ”God ud-

dannelse til alle unge” (GUTA) og Universi-

ty College Syddanmark (UC Syddanmark)

Iben Benedikte Valentin Jensen (72665036/

ivje@ucsyd.dk)


