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TR-Tema 2022 ALLEREDE 24.-25. november 2022
TR Tema 2022 - Skolens demokratiske tilstand
Dato: 24.-25. november 2022 i tidsrummet fra kl. 7.30 til anden dagen kl. 15.30.
Stedet er Sinatur Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
Deltagerkreds – alle tillidsrepræsentanter og TR-suppleanter.
De af jer, der er i gang med DLF´s organisationsuddannelsen, skal være opmærksomme på, at organisationsuddannelsen har første prioritet.
Dette års TR Tema handler om den demokratiske krise i samfundet, skolen og på
arbejdspladsen.
Demokratiet er i krise, og det er ikke kun en politisk, men også en pædagogisk
krise, som udfordrer folkeskolens formål og demokratiet som pædagogisk livsform. Tidligere undervisningsminister Knud Heinesen sagde meget rammende:
”Folkeskolens formålsparagraf er samfundets trosbekendelse til fælles værdier”.
Disse fælles værdier er helt afgørende i forhold til, hvordan vi som skole og uddannelsessted vil danne den opvoksende generation. For de siger noget om vores
menneskesyn samt pædagogiske og demokratiske omgangsformer.
Vi skal drøfte, hvordan skaber man en demokratisk skole og undervisning. Vi vil
stige ombord i formålsparagraffens centrale begreber og værdier og tage livtag
med dem i en samtale, der forpligter både politisk, pædagogisk og praktisk. Hvad
betyder demokrati, når det står sammen med åndsfrihed og ligeværd? Hvilke ord
og gerninger vil vi selv sætte på disse værdier, når vi går sammen om skolens opgave?
Lærere har en vigtig samfundsopgave med at omsætte de demokratiske værdier til
eleverne, men hvordan står det egentlig til med skolens demokratiske tilstand?
Hvordan skal lærerne lykkes med denne opgave, når mange giver udtryk for
manglende muligheder for demokratisk samtale med elever og kolleger i hverdagen? Arbejdspladsen og medarbejderne kan være udfordret på den demokratiske
professionsindflydelse.

Det skal vi forholde os til sammen ved hjælp af gode oplægsholdere og forskellige
samtale-formater, hvor der bliver rig lejlighed for overvejelser og drøftelser. Vi vil
gennem programmets to dage nå omkring samfundets, skolens, pædagogikkens,
undervisningens og arbejdspladsens demokratiske tilstand og undervejs vil vi få
både oplægsholdere og deltageres bud på, hvad der skal gælde i skolen.
Oplægsholdere:
Clement Kjersgaard om demokratiets tilstand. Tv-vært, skribent og foredragsholder
Keld Skovmand om demokrati i pædagogik og praksis. Seniorforsker og ph.d,
UCL
Mette Frederiksen om klasselokalet som demokratisk samtaleplads. Lærer og debattør
Helge Hvid om demokratisering af arbejdslivet. Professor emeritus fra RUC og
forfatter til debatbogen ”Demokratisering af arbejdet”
Morgensamling om hvordan kan vi forholde os kreativt til demokratiet i skolen
ved Lene Tanggaard, professor og Rektor ved Designskolen i Kolding
Ved tilmelding til kurset, forventes det du deltager i hele programmet.
Foreningen betaler kost og ophold. Transporten er med bus som Københavns Lærerforening betaler og sørger for. Der er opsamlingssted på hjørnet af Frydendalsvej og Frederiksberg Alle. Bussen afgår kl. 7.30.
Tilmeld dig med det samme!
Nedenstående oplysninger skal returneres til dora@dlf.org senest 31 oktober. Du
kan også tilmelde dig på vores hjemmeside. Tilmelding foregår på vores hjemmeside her
TR-Tema 2022 24-26. november 2022
Navn
Medlemsnummer eller fødselsdag
Skole/institution
Tilmelding skal være foreningen i hænde senest 31. oktober, meddelelse om optagelse på kurset forventes udsendt i uge 44.
Ansøgningen sendes dora@dlf.org

