
Indbydelse til pædagogisk konference 

Folkeskolen som førstevalg! 

PÆDAGOGISK FORUM 

Kreds 41, 42, 43, 44, 45, 51, 52 og 53  

”Folkeskolens vigtige formål” v/ Mette Frederiksen 

”Styring, ledelse og motivation”  v/ Lotte Bøgh Andersen 

”Mestringsoplevelser og gode relationer i undervisningen” v/ Frans Ørsted Andersen 

ONSDAG, D. 7. november 2018, KLOKKEN 8.30-15.30  
KUBEN, HOLBÆK SEMINARIUM  

SEMINARIEPARKEN 2, 4300 HOLBÆK  

Det praktiske 

TILMELDING TIL PÆDAGOGISK KONFERENCE 

SENEST ONSDAG D. 10. OKTOBER 2018 

Prisen for konferencen er 600 kr.  

inkl. morgenkaffe og frokost med kaffe.  

 

Tilmeldingen sendes til Roskilde Lærerforening, e-mail 041@dlf.org  

Hvis der er flere deltagere fra samme arbejdsplads skal indbetaling ske 

samlet. I bedes skrive alle navnene på tilmeldingen.   

Af hensyn til udarbejdelse af deltagerlisten skal deltagernes navne og 

funktion/stilling oplyses og ikke kun angives ved et antal.   

 

Deltagerliste og praktiske oplysninger udsendes via  

Roskilde Lærerforening ca. en uge før konferencen.  

Følgende bedes oplyst: 

 Arbejdsgiverens EAN-nr. (såfremt denne betaler)  

 Navn/navne på deltagere  

 Funktion/stilling, f.eks. AMR, TR, skoleleder  

 Arbejdssted og kommune 

 Hvem bekræftelse, regning og deltagerliste skal sendes til  

NB! Angiv venligst en tydelig mailadresse 

 

Med venlig hilsen, kredssamarbejdets pædagogiske forum:   

Anne Jensen, Anders Kildedal, Christina Even , Heine Rasmussen,  

Henriette Eriksen, Jesper Nielsen, Karen Pedersen og Tina Beck-Nilsson  



Indbydelse til pædagogisk konference 
 

Pædagogisk forum, det tværgående kredssamarbejde for kredsene 41, 42, 43, 
44, 45, 51, 52 og 53, har hermed fornøjelsen af at indbyde lærere, forvaltnings-
repræsentanter, tillidsrepræsentanter, ledere, vejledere på skolerne, politikere 
og andre interesserede til pædagogisk konference onsdag d. 7. november 
2018, Kl.  8.30-15.30.  

Program 

Tid  Indhold 

08.30  Ankomst og morgenbrød 

09:00  Mette Frederiksen:  Folkeskolens vigtige formål 

11:00  Lotte Bøgh Andersen: Styring, ledelse og motivation 

12:30  Frokost 

13.30  Frans Ørsted: Mestringsoplevelser og gode relationer 

15:00  Afsluttende debat 

15:30  Slut 

Mette Frederiksen arbejder primært på at udbrede begrebet 
"formålstyret undervisning" som et nødvendigt modsvar til den 
stramme målstyring og som et bud på, hvordan der kan skabes 
forbindelse mellem skolens formål og den daglige undervisning.  

”Folkeskolen varetager en helt central opgave - ikke bare for den 
enkelte elev, men også for samfundet. I skolen skal eleverne gen-
nemgå vigtige dannelses- og læreprocesser, der skal forberede 
dem til deres fremtidige liv. Det skal komme dem selv til gavn, 
men også samfundet, for i skolen sigtes der imod, at eleverne bli-
ver frie, livsduelige mennesker, solidariske samfundsborgere og 
ansvarlige deltagere i demokratiet.  Det er ikke ligegyldigt, hvor-

dan folkeskolen varetager denne opgave. I de sidste år har læringsparadigmet med den 
stramme læringsmålstyring i centrum i høj grad hæmmet skolens mulighed for at løse 
sin dannelsesopgave. Fokus på har været på snævre, målbare læringsresultater, og 
derfor har det været meget vanskeligt at fastholde skolens langsigtede og dannende 
opgave. Der er imidlertid tydelige tegn på, at den pædagogiske udvikling er ved at ven-
de. Oplægget vil dels udlægge skolens formål og opgave, dels indeholde bud på, hvor-
dan undervisningen og de pædagogisk-didaktiske fokuspunkter på en skole kan under-
støtte formålet.”  

Mette Frederiksen 

folkeskolelærer, 

foredragsholder 

og debattør  

Lotte Bøgh Andersen er professor i statskundskab ved Aarhus BSS 
og VIVE og forsker i ledelse og motivation i offentlige og private 
organisationer, herunder såvel folkeskoler som private grundskoler. 
Hun er leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. 
Hun fokuserer især på, hvordan styring og ledelse kan bidrage til at 
øge medarbejdernes motivation og organisationernes målopfyldel-
se. Hun er desuden medlem af ledelseskommissionen. 

Motiverede lærere er en forudsætning for at nå de organisatoriske 
målsætninger, og på folkeskoleområdet har forskningen fx vist en 
sammenhæng mellem lærernes motivation og elevernes 
afgangsprøvekarakterer i det fag, hvor lærerne har undervist. Hvordan understøttes lærer-
nes motivation? Svaret handler om både styring og ledelse. Derfor kommer vi til at diskutere, 
hvilke styringsparadigmer vi finder på skoleområdet, ligesom vi også vil komme ind på, hvor-
dan styring og ledelse spiller sammen. 

Lotte Bøgh Andersen 

Professor i 

statskundskab 

Frans Ørsted Andersen 

Psykolog, 

forsker DPU 

Frans ørsted Andersen er psykolog og forsker på DPU/ Aarhus 
Universitet. Han har arbejdet meget med at studere finsk skole og 
er også med i forskningsprojektet ”pædagogik på kanten”.  
Han udgav i 2016 en bog med den titel (på forlaget Mindspace) og 
har senest udgivet bogen ”Motiverende undervisning” (2017) i den 
nye lille serie ”Pædagogisk Rækkevidde” som Aarhus Universitets-
forlag står for og som er gratis for alle lærere, der er medlemmer 
af DLF”. 

”Mit oplæg vil fokusere på betydningen af ”mestringsoplevelser” 
og ”gode relationer” i undervisningen. Det er to centrale størrelser 
i alle pædagogiske aktiviteter og som kan have særlig positiv be-
tydning for elever ”på kanten”, dvs. både de, der har problemer, 
og de, der er særligt talentfulde” – men alle elevers læring, trivsel 
og motivation har gavn af mestring og gode relationer”.   

Det vil glæde os at se dig/jer til konferencen, hvor der vil blive lagt vægt 
på, at deltagerne kan komme i dialog med oplægsholderne, for på denne 
måde at se fremad i forhold til konferencens vigtige emne.   


