
Frie Skolers Fællesmøde 2017

9. - 11. november 2017
på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Arrangeret af: højskoler, efterskoler og friskoler, 
samt Den frie Lærerskole og Dansk Friskoleforening

Viggo Mortensen - Professor Emeritus, Dr. theol., forfatter
Sherin Khankan - Kvindelig imam og foredragsholder
Uwe Max Jensen - Performance-kunstner og skribent
Vores Europa - Peter Laugsen og Elena Askløf
Kasper Kolding Nielsen - Cand.merc.fil. og forfatter
Teater Fluks - Forestilling med Rasmus Malling Skov
Frirummet - En ny debatform skabt af de frie skoler
Lisbeth Trinskjær - Formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Troels Borring - Formand for Efterskoleforeningen
Peter Bendix Pedersen - Formand for Dansk Friskoleforening
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Program
Oprør 
Står vi i en oprørets tidsalder? Hvis man ser på på situationen i USA, Storbritannien og mange andre 
steder, kunne man godt tro det. Det ligger i oprørets natur, at man rejser sig i protest mod en autoritet, 
en fremherskende opfattelse, en vedtagen norm, et system, en samfundsstruktur eller en uacceptabel 
hændelse eller tilstand.  
Og måske trænger vi til et oprør? Men hvad skal sættes i stedet for det, der kasseres og gøres oprør 
mod? Er oprørerne i verden lige nu bare kendetegnet ved, at der siges nej til noget, uden at man har 
noget at sætte i stedet. Og hvem er det der gør oprør, og hvad fører det med sig? 
Tilbage i 1968 kom oprøret fra de unge, og i 1978 udkom der en bog: “Oprør fra midten”, som med en 
afvisningen af, de på den tid herskende vækstideologier, kapitalismen og kommunismen, opstillede en 
alternativ udviklingsmodel for de vestlige lande, et “humant ligevægtssamfund” præget af demokratisk 
selvforvaltning, solidarisk arbejdsdeling, økonomisk lighed og økologisk ligevægt. 
Men kommer oprøret i dag fra udkanten, fra de overflødige, fra de marginaliserede, fra folket eller fra 
det de gamle græske filosoffer ville kalde pøbelvældet?
Eller kommer det, eller burde komme, fra de visionære, de handlekraftige, dem der vil skabe en bedre 
verden? 
Dette skal vi med kompetente oplægsholdere, debattørere og kunstnere blive klogere på ved dette års 
fællesmøde. 
Vel mødt!  
 
Torsdag 9.11.    
15.00  Ankomst, indtjekning, kaffe/te og eftermiddagskage  
-16.00 
16.00  Velkomst  
16.30  Er udkanten mulighedernes land og frihedens sted?   
  Viggo Mortensen, Professor Emeritus fra Århus Universitet, Dr. theol., forfatter og  
  foredragsholder, sætter med bevægelsen ‘Oprør fra udkanten’ fokus på det gode liv og  
  de nye fællesskaber.   
18.00   Aftensmad    
19.30   Vores Europa: Er Europas unge i oprør? En stemme til Europas unge. 
-21.00   Hvem er de unge europæere? Hvad optager dem, bekymrer dem, får dem til at drømme  
  store drømme? Og hvordan kan vi som ungdomsgeneration skabe de forandringer, vi  
  gerne vil se?   
Peter Laugesen og Elena Maria Askløf stiftede Vores Europa i 2013. Med projektet ønsker de at “engagere 
og involvere unge i den europæiske samtid. Vores Europa er et rejse- og formidlingsprojekt, hvor vi rejser ud i 
Europa på store rejser for at tale med unge europæere om udfordringer, synspunkter, drømme, visioner og om 
det at være ung i Europa i dag.”  
21.00  Hygge, samvær og natmad
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Fredag 10.11.    
7.00-7.30 Morgensvømning   
8.00-8.45  Morgenmad   
9.00  Morgensang: To kendte og en ny  
  Ledet af Christian Dyrst, musiker, komponist og underviser på Den Frie Lærerskole. 
9.15  Den danske borgerkrig 2018-2024  
-10.30  Forfatter Kasper Kolding Nielsen tager os med til tiden mellem 2018 og 2024,   
  hvor Danmark var i undtagelsestilstand med kampe på Rådhuspladsen og halshugning  
  af politikere. Borgerkrigen blev oplevet af en 25-årig mand, som 450 år efter ser tilbage  
  på et langt liv. 
“Den danske borgerkrig 2018-24” er Kasper Kolding Nielsens debutroman (2013), og blev nomineret til DR 
Romanprisen i 2014. Romanen “balancerer mellem det normale og afvigende, det meningsfulde og absurde i 
sin beskrivelse af, hvad der kan ske med et velfærdssamfund i krise.” Ved forfatter Kasper Kolding Nielsen. 
10.30  Kaffepause  
11.00  De frie skoler rører op  
-11.45  De tre formænd fra henholdsvis højskolerne, efterskolerne og friskolerne giver hver især  
  en status på, hvad der rører sig i den frie skoleverden. Ved Lisbeth Trinskjær, Folkehøj- 
  skolernes Forening, Torben Vind, Efterskoleforeningen og Peter Bendix Pedersen,  
  Dansk Friskoleforening. 
11.45  Frirummet - et initiativ fra de frie skoleformer  
-12.00  Frirummet er en ny debatform skabt på initiativ fra de frie skoler (efterskoler, højskoler og  
  friskoler) med støtte fra TrygFonden. Ved Stig Skov Mortensen, Frirummet. 
12.00  Frokost 
13.30  Frirumsdebat om skolepolitik: Folkeskolen - fra opgør til oprør! 
-15.30  Med Jakob Sølvhøj (Ø) og Lars Aslan Rasmussen (A):
  Jakob Sølvhøj (Ø), medlem af Folketinget, børneordfører, folkeskoleordfører, ordfører for  
  ungdomsuddannelserne, handicapordfører, og formand for FOA’s pædagogiske sektor.  
  Medlem af Enhedslisten i 25 år. 
  Lars Aslan Rasmussen (A), medlem af Folketinget, uddannet speciallærer, tidl. Køben- 
  havns Borgerrepræsentation.   
15.30-16.00 Kaffepause   
16.00  Sherin Khankan: Er der brug for et oprør i Islam?  
-17.00  Mangler Islam et oprør? Er etableringen af Mariam-moskeen et oprør mod bl.a. de patri- 
  arkalske elementer i Islam? Hvorfor bliver vi i Danmark altid så oprørte, når talen falder  
  på Islam? 
Sherin Khankan er Danmarks første kvindelig imam i kvindemoskeen Mariam i København. Sherin er kritisk 
muslim, foredragsholder, iværksætter, og tidligere folketingskandidat for det Radikale Venstre. 
17.00  Workshop: Læring i bevægelse - frivillig workshop
-18.00  Bud på aktiv læring ved Trine Sønderholm Larsen, Gymnastikhøjskolen i Ollerup. 
18.30-20.30 Middag 
20.30  Teater Fluks: ”REVOLUTION – et gør-det-selv oprør” 
-21.30  Om fascinationen af og forundringen over revolutionen som samfundsforandrende   
  fænomen.  
Hæsblæsende hurtigt bevæger vi os i krydsfeltet mellem workshop, performance lecture og teater - alt sammen 
for at gøre os i stand til at se over-magten i øjnene, danne fællesskaber og handle. Gøre oprør. 
22.00  Hygge, samvær og natmad   
 



Lørdag 11.11.    
7.00-7.45 Morgensvømning  
7.45-8.45 Morgenmad   
9.00  Morgensang: To kendte og en ny  
  Ledet af Christian Dyrst, musiker, komponist og underviser på Den Frie Lærerskole. 
9.15  Mads Granum Trio: Rør op i musikken  
-10.15  Koncert med Mads Granum Trio. Jazzsalmer med tekst af Johannes Møllehave.  
10.15-10.45  Kaffe og aflevering af nøgler 
10.45  Uwe Max Jensen: Den kontroversielle kunst 
-12.00  Foredraget vil tage udgangspunkt i Bjørn Nørgaards meget hurtige indlemmelse i  
  kunstverdenens mainstream. Og umuligheden af at foretage den samme bevægelse i  
  dag med udgangspunkt i Uwe Max Jensens eget virke og ved brug af eksempler fra  
  enkelte andre kunstneres produktion.  
12.15  Frokost, herefter afrejse

Praktiske oplysninger
 Arrangører: Friskoler, efterskoler, højskoler, Den frie Lærerskole og 

Dansk Friskoleforening 
 
Friskolernes Hus, Middelfartvej 77, 5466 Asperup 
T: 6261 3013 - www.friskoler.dk - kurser@friskoler.dk

 Omfang:  19 timer i alt
 Pris: 2.150 kr. inkl. overnatning på dobbeltværelse 

Deltagelse uden overnatning: 1.500 kr. (enkeltværelse: +400 kr.)  
For studerende uden overnatning: 995 kr.

 Sted: Gymnastikhøjskolen i Ollerup 
Svendborgvej 3, 5762 Vester Skerninge, T: 6224 1230

 
 Planlægning: Paw Møller Pedersen, Frederiksberg Friskole 

Hanne Kirk, Den frie Lærerskole 
Søren Kristensen, Eriksminde Efterskole 
Uffe Strandby, Gymnastikhøjskolen, Ollerup 
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Tilmelding hurtigst muligt på www.friskoler.dk 
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