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Tusind tak, fordi I er her til en konference om det 
vigtigste - hvorfor?

Jeg er glad for, at DLF har taget initiativet og 
medvirket til at gøre denne dag mulig, så vi får 
mulighed for at samles og være med til at skabe 
en ny debat - en debat om hvorfor vi holder sko-
le frem for en debat om, hvordan vi holder skole. 

Da min store datter var lille, og jeg fulgte hende 
i skole - hun bar selv sin taske, og jeg gik kun 
til garderoben - overhørte jeg en samtale mel-
lem et barn og en mor – ”Hvorfor skal jeg gå 
i skole?”, spurgte barnet. Jeg ventede spændt 
på svaret, for hvad ville den mor mon sige? ”Du 
skal gå i skole, så mor kan komme på arbejde”, 
svarede moderen - sukket fra datteren var højt! 
”Øv, Skolen er blot en pasningsordning eller et 
opbevaringssted indtil du har fri, Mor!”

Er det virkelig bare derfor vores børn går i skole 
- fordi de skal passes, så vi kan passe vores 
arbejde? NEJ, men hvad skal vi så med skolen?

Formåls-§ siger det jo:

Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene:
 

give eleverne kundskaber og færdigheder, 
der: forbereder dem til videre uddannelse 
og giver dem lyst til at lære mere, gør dem 
fortrolige med dansk kultur og historie, giver 
dem forståelse for andre lande og kulturer, 
bidrager til deres forståelse for menneskets 
samspil med naturen og fremmer den enkelte 

elevs alsidige udvikling. 

Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og 
skabe rammer for oplevelse, fordybelse og 
virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og 
fantasi og får tillid til egne muligheder og bag-
grund for at tage stilling og handle. 

Folkeskolen skal forberede eleverne til delta-
gelse, medansvar, rettigheder og pligter i et 
samfund med frihed og folkestyre. Skolens 
virke skal derfor være præget af åndsfrihed, 
ligeværd og demokrati. 

Fokus har rigtig længe været på kundskaber og 
færdigheder - kundskaber og færdigheder er 
vigtige, ja, ingen tvivl om det, men at kunne gen-
nemgå alle EU’s institutioner og lovgivningspro-
cessen gør os ikke i stand til at tage stilling til, 
hvad vi skal stemme til folkeafstemningen 3. de-
cember. Der skal der mere til. Så kundskaber og 
færdigheder kan ikke stå alene. Der skal mere 
til - og det “mere” hører også til i skolen.

Det “mere” handler om at forstå, tage stilling, 
handle - alene og sammen med andre - det er 
ikke noget, der læres ved at sætte sig ned med 
en bog. Det læres ved at udfordre sig selv og 
søge ud af sin egen “comfort zone”, der ude 
hvor isen er tynd og magien opstår, der hvor det 
er svært, fordi jeg bliver udfordret på mine vær-
dier og min forforståelse af mig selv, af andre og 
af samspillet mellem mennesker.

Det “mere” foregår i skolen hver dag. Det ved 
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lærere, pædagoger og forældre, og eleverne 
opdager det, når de har forladt skolen, og hu-
sker det, der gjorde indtryk og satte aftryk - det 
var nemlig ikke træning af tabeller og staveord. 
Det vi husker fra vores skolegang, det var det 
“mere”, der hvor magien kom frem, og vi ryk-
kede vores egen forståelse af os selv, af andre 
og af verden. Det “mere” gør indtryk og sætter 
aftryk og er med til at danne os som menneske 
og borger.

Når vi taler om dannelse, så bliver det ofte til en 
akademisk diskussion af forskellige definitioner 
og opfattelser af, hvad dannelse er, og dannelse 
bliver noget meget abstrakt, som det er svært at 
sætte ord på.

Vi taler rigtig meget om, hvad vi kan, men vi ta-
ler ikke ret meget om, hvem vi er. Vi er kommet 
til at gå rigtig meget på det ene ben, så vi træk-
ker til siden. Vi vil med denne konference gerne 
være med til at skabe ligevægt, så skolen kom-

mer til at gå på to ben - både på uddannelses-
benet og på dannelsesbenet.

I dag skal vi have dannelsen frem i lyset - ikke 
til en diskussion af begreber men en dialog om, 
hvordan vi sammen kan bidrage til, at skolen 
ikke blot er et sted, hvor vores børn opbevares, 
mens vi er på arbejde, men bliver et sted, hvor 
de både lærer at kunne og lærer at være. 

Jeg ser frem til nogle inspirerende og udfordren-
de oplæg, som kan bringe os ud af vores “com-
fort zone”, nogle gode debatter, hvor vi lytter og 
rykker os selv og hinanden, og allermest ser jeg 
frem til, at dagen i dag bliver afsættet for en fort-
sat debat om, hvorfor vi holder skole lokalt.

Og så vil jeg gerne slutte min velkomst med 
Christen Kolds ord om skolen, som også bør 
gælde her i dag - Træd varsomt thi her bliver 
mennesker til.


