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9.00-9.05: Velkomst ved dr. scient. Flemming Besenbacher, formand for 
Carlsbergfondet 
 

 
”Det historiske perspektiv” 
I 2014 fejrede elever og lærere 200 året for udsendelse af skoleanordningerne i 1814. 
De ses populært som folkeskolens grundlov, uanset at der var skolegang og 
undervisning langt tilbage i historien. Vi får et billede af de lange linjer, fra dengang 
læreren holdt skole til dagens skole, hvor alle har en mening. 
 
9.05-9.45: Lektor, dr. phil. Charlotte Appel, hovedredaktører af fem-binds værket Dansk 
skolehistorie, hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år, Institut for Kultur og Identitet, 
Roskilde Universitet og professor mso, dr. phil. Ning de Coninck-Smith, Institut for 
Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet: ”Dansk skolehistorie, lange linjer, store og 
små fortællinger” 
 

 
”State of the art” 
Ikke bare meninger men også mange tal hvirvler rundt i medierne, men hvad er op 
og ned, og hvad fortæller statistik og tal om den mangfoldige folkeskole spredt ud på 
98 forskellige kommuner og den voksende sektor af frie grundskoler og private 
skoler? 
 
9.45-10.05: Vicedirektør Katja Munch Thorsen og chef for enheden for grundskole og 
ungdomsuddannelse, Danmarks Evalueringsinstitut: 
”Et kvantitativt og kvalitativt overblik – hvor ser vi problemerne?” 
 
10.05-10.30: Professor Simon Calmar Andersen, Institut for Statskundskab, Aarhus 
Universitet: 
“Hvad har vi lært af de seneste ti års danske, kvantitative skoleforskning?” 
 

 
10.30-10.45: Kaffe 
  



 

 

 
Tema 1: Fag – de nye faglighedsforståelser  
I skolen er fremtiden nærværende hver dag, for det er den eleverne på sigt skal 
bemestre og forvalte. Men hvad kræver det, og hvordan kan de sidste mange års 
fornyelser af skolens fag og didaktik, hvor leg, læring, viden og kreativitet er blevet 
hinandens forbundne, og undervisningsdifferentiering og tværfaglighed normen, 
indgå heri? 
 
10.45-11.30: Visiting Professor of Practice Pasi Sahlberg, Harvard University’s Graduate 
School of Education in Cambridge, MA, USA: 
“Qualifications in the future” 
 
11.30-11.50: Troels Boldt Rømer. Video-interview med formand for Carlsbergfondet, dr. 
scient. Flemming Besenbacher: 
“Student the Asian way - erfaringer fra to år på United World College Singapore” 
 

 
Tema 2: Arkitektur 
Det er ikke kun fagene, der har ændret sig, også skolerne bygges ud fra nye 
forestillinger om rummets betydning for elevernes læring. Klasseværelser åbnes op 
mod de fælles omgivelser, gange og trapper inddrages i undervisningen. Grænserne 
mellem ude og inde brydes ned, og lokalsamfundet inviteres indenfor i de nye 
hybride bygninger, der kan rumme alt fra bibliotek til café og til faglokaler, der kan 
bruges af store og små. 
 
11.50-12.00: Adjunkt, ph.d. Lisa Rosén Rasmussen, Institut for Medier, Erkendelse og 
Formidling, Københavns Universitet: 
”Fra åbenplan til læringslandskab – skolebyggeri gennem de sidste 50 år” 
 
12.00-12.25: Ekstern lektor, cand. pæd, Kasper Kjeldgaard Stoltz, Institut for Uddannelse 
og Pædagogik (Aarhus Universitet) og leder af [RUMMETS SPROG] Centrum for analyse 
og design af læringsrum og læringsmiljøer: 
"Rummets sprog" - om rummets betydning for elevernes læring” 
 

 
12.25-13.15: Frokost  
 
  



 

 

 
Tema 3: Skoleledelse 
Skoledelse er blevet et centralt mantra i dagens skoledebat, og forventningerne er 
tårnhøje til, hvad ledelse kan gøre for skolen.  Men hvad kan og skal en nutidig 
skoleleder kunne til forskel fra ældre tiders skoleinspektør – og er der hold i de store 
forventninger, eller skal der andet og mere til? 
 
13.15-13.40: Anette Leonhard, tidligere skoleleder for Kirkebakkeskolen i Vejle, nu 
chefkonsulent ved Center for Offentlig Kompetenceudvikling: ”Hvordan skaber vi en 
skole, der rækker ind i fremtiden?” 
  
13.40-14.05: Professor, ph.d. Lotte Bøgh Andersen, Institut for Statskundskab, Aarhus 
Universitet: 
”Betydningen af skoleledelsen – hvad sker der på skolerne netop nu?”  
 

 
Tema 4: Skole-adfærd/ ny-ordentlighed  
Skolen er ikke kaos, der er regler og værdisæt og forventninger til eleverne og 
lærere om at tage dem til sig og handle derefter. I princippet hersker en ny-
ordentlighed, men i praksis høres ofte klager over larm og uro og manglende 
respekt. Spørgsmålet om, hvorvidt skolen kan rumme en elevmasse, der spænder 
vidt, hvad angår talent, udvikling, social og etnisk baggrund er også jævnligt til 
debat. Det samme gælder grænserne mellem skole og hjem, som i disse år forrykkes, 
hvis ikke de (næsten) helt udviskes.  
 
14.05-14.15: Museumsinspektør ved Helsingør Kommunes Museer, ph.d. Iben Vyff: 
”Regulering og disciplinering af danske skolelever; nyordentligheden set i et historisk 
perspektiv” 
 
14.15-14.45: Lektor, ph.d. Jesper Olesen og Jens Christian Nielsen, Institut for 
Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet: 
”Hvordan håndterer vi talenterne?” 
 
14.45-15.10: Lektor, ph.d. Hanne Knudsen, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus 
Universitet: 
”Folkeskolen, ansvaret og fællesskabet” 
 

 
15.10-15.30: Kaffe 
 
  



 

 

 
Fremtiden: Hvad vil vi med skolen? 
 
15.30-15.45: Christine Antorini, Undervisningsminister: 
”Hvad vil vi med skolen?” 
 
 
Egentlig burde vi spørge, hvad kan vi gøre for skolen – og hvad kan den gøre for os. 
For nok er skolen vores fælles ansvar og den er medskaber af os som mennesker, 
men den er også et resultat af vores og vores børns handlinger. Debatten tilføjer nye 
perspektiver til dagens oplæg og temaer fra erhvervslivets og politikernes verden. 
Deltagerne skal have noget at tænke videre over, og forhåbentlig også handle på, 
når de bevæger sig ud i vintermørket.  
 
 
15.45-17.00: Nynne Bjerre Christensen leder paneldebat: 
”Hvad vil vi have ud af skolen?” 
 
Debatpanel: 
 
Christine Antorini, undervisningsminister, socialdemokrat 
Charlotte Rønhof, underdirektør i DI 
Stina Vrang Elias, administrerende direktør i DEA 
Morten Albæk, Marketings- og kommunikationsdirektør, Vestas Wind Systems A/S 
Esben Lunde Larsen, uddannelsesordfører , Venstre 
 

 
 
17.00: Afrunding af dagen over en øl/ vand i vinterhaven 
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