LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING

LEDERIET 2018
Frigørende pædagogik – som ideal og praksis
Til dette års udgave af Lederiet skal vi dykke ned i og udforske og udfordre det
pædagogiske paradoks, nemlig: Hvordan man gennem ydre indvirkninger kan bringe et
menneske til ikke at lade sig bestemme af ydre indvirkninger. Eller sagt på en anden
måde: Hvordan indretter vi skolen – undervisningen, det pædagogiske arbejde, etc. – på
måder, så børnene ikke blindt reproducerer, men får indsigt i, tør handle på og kan gøre
sig fri af undertrykkende forhold af enhver art?
I år er det 50året for 1968, hvor kapitalisme og patriarkalske magtstrukturer af det
reformpædagogiske miljø blev udpeget som de primære undertrykkere; de forhold man
lavede skole i opposition til. Men hvordan ser det ud i 2018? Hvad er det, børnene i dag
skal frigøres fra – og frigøres til? For er det ikke stadig et helt centralt aspekt ved
lilleskolerne, at vi har og tør have en holdning til det samfund, vi laver skoler i og til – og
til at noget er bedre end noget andet?
Lederiet står i år på to ben. Et hvor vi går i kødet på frigørende pædagogik som ideal og
gransker dens opkomst, iboende paradokser (ideologi/virkelighed, tvang/frihed,
individ/samfund) og relevans i dag. Har der fx været bevægelser på skoleområdet og i
samfundet som har udfordret og potentielt stadig udfordrer skolens kritiske potentiale.
Hvorvidt har og hvordan kan disse bevægelser have bidraget til at rammesætte det
pædagogiske arbejde på skoler som vores, der, ud over at lære børnene at læse, skrive og
regne, også ønsker at udvikle og understøtte en kritisk sans hos børnene, så de ikke er så
lette at beherske?
Og her er vi ved Lederiets andet ben, som har fokus på, den frigørende pædagogik i
praksis. Her handler det med afsæt i konkrete eksempler og erfaringer om, hvordan en
frigørende pædagogik anno 2018 kan se ud, og hvordan man som ledere, lærere og
pædagoger i praksis kan sætte rammerne for og arbejde med at vise an til en verden, der
er værd at være i, tage stilling til og handle på – fordi alt ikke er lige gyldigt.
Med dets fokus, vinkling og oplægsholdere er Lederiet også i år for både ledere, lærere
og pædagoger. Det er selvfølgelig op til hver enkelt af jer.
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PROGRAM
Tirsdag den 30. oktober – Byens Skole

09.30 – 10.00:

Ankomst og den obligatoriske ostemad.

10.00 – 10.30:

Velkommen og introduktion til Lederiet 2018.
Lilleskoler og den frigørende pædagogik – et par nedslag.

10.30 – 12.00:

Frigørende pædagogik, hvad nu?
Et kritisk blik på frigørende pædagogik
– mellem idealer og praksis.
v. Thomas Aastrup Rømer, lektor på DPU – Danmarks institut for
Pædagogik og Uddannelse, afdeling for Pædagogisk Filosofi.

12.00 – 13.00:

Frokost, inkl. skole-rundvisning

13.00 – 14.00:

Hvordan vil vi have det med hinanden?
Om demokratiske bestræbelser og erfaringer blandt børn
v. Karen Prins, lektor i pædagogik på UCC, Ph.d.-stipendiat, RUC.

14.00 – 15.00

Workshop: Hvad skal skolen frigøre børnene fra – og til?

15.00 – 15.30:

Opsamling, uddannelsespolitisk orientering og ”næste gang”

Torsdag den 29. november – Hørsholm Lilleskole

09.30 – 10.00:

Ankomst og den obligatoriske ostemad.

10.00 – 10.15:

Hvorfor internationale perspektiver på frigørende pædagogik?

10.15 – 12.00:

Perspektiv #1:Om at frigøre pædagogik og barndom.
Nedslag i pædagogiske bestræbelser på og diskussioner om at
gøre pædagogikken fri i Singapore og andre konfucianske lande.
v. Søren Christensen, lektor i Uddannelsesvidenskab, DPU.

12.00 – 13.00:

Frokost, inkl. skole-rundvisning.

13.00 – 14.00:

Perspektiv #2: En fremtid, når man ingen fremtid har.
Om at turde at give magten fra sig og engagere unge ved at give
dem ansvar – eksempler fra Guds eget land.
v. Morten Kromann, Seniorforsker, Ph.d., UCL Erhvervsakademi
og Professionshøjskole.

14.00 – 15.00:

Workshop: Frigørende pædagogik på lilleskolerne anno 2018?

15.00 – 15.30:

Opsamling og uddannelsespolitisk orientering
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PRAKTISK INFO
STED

Tirsdag den 30. oktober: Byens Skole, Høffdingsvej 75, 2500 Valby
Torsdag den 29. november: Hørsholm Lille Skole, Højskolevej 11, 2960 Rungsted Kyst
PRIS

1250 DKR pr. deltager for begge dage.
Lederiet er tænkt og planlagt som et sammenhængende forløb, men ønsker man kun at
deltage den ene dag, kan det også lade sig gøre. Deltager en dag: 750 DKR.
TILMELDING
post@lilleskolerne.dk
Deadline: fredag den 12. oktober.
(tilmeldingen er bindende herefter)
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