
TORSDAGDANMARKS LÆRERFORENING G20

12:45

13:00

14:00

15:00

15:30

Æresrelateret social kontrol  og særhensyn i folkeskolenKommissionen for den glemte kvindekamp inviterer 
til debat på Klippescenen: Hvordan kan æresrelateret 
social kontrol imødegås i folkeskolen?

”Oh frihed, oh friheden flyver”  – kan alt sættes fri?  Vi er mange, der vil sætte folkeskolen fri, men hvordan 
sikrer vi en fælles folkeskole, hvis vi sætter skolen helt fri? 
Vær med, når vi taler om, hvilke fælles rammer der skal 
være for skolen på tværs af landet, og hvordan vi skaber 
stærke lokale partnerskaber, der kan udnytte friheden til  
at skabe den bedste folkeskole for alle børn.

Den moderne far i kriseMandecenteret inviterer til en snak om farens rolle, 
dilemmaer når familier bryder sammen, og når far  
og mor er skilt ad. Hvilke udfordringer og muligheder  
står han overfor?

Velfærdsquizzen – hvem ved mest  
om vores velfærdssamfund?Virkelighedens Velfærd inviterer til velfærdsquiz på 

Gårdscenen bag Lærernes Hus. Se med, når borgmestre 

og forbundsmænd med et glimt i øjet dyster på viden 
om det danske velfærdssamfund anno 2022 – og  
måske kan vi også blive enige om at gøre det bedre?

Fællessang for fremtidens læreruddannelse
Kom og syng med for en bedre læreruddannelse, når 
Lærerstuderendes Landskreds inviterer til fællessang. 
Sangene udvælges af hverdagens eksperter; en 
studerende, en lærer, en rektor og en elev. 
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FREDAG
Praksisudvikling som værktøj  til realisering af A20Gribskov-Halsnæs Lærerkreds inviterer til debat.  

Hør, hvordan praksisudvikling skal bidrage til en styrket 

samarbejdskultur og bidrage til at styrke den profes- 
sionelle dømmekraft.

Smagsprøve på den praksisrettede folkeskole
Kom og få en smagsprøve på, hvordan en mere praksisrettet 

folkeskole kan se ud, når to dygtige lærere giver os deres 

opskrifter på, hvordan de indenfor fagenes nuværende 

rammer arbejder praksisorienteret.

Skolens arbejde med  elevernes åndelige udviklingReligionslærerforeningen inviterer til debat på Klippescenen 

om skolens arbejde med elevernes åndelige udvikling, hvad 

det åndelige er, og hvilken rolle det kan have i skolens virke.
Hvordan får vi flere til at søge professionsuddannelserne?BUPL, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Socialrådgiverforening 

og Danmarks Lærerforening giver ordet til de unge, 
arbejdsgivere og forskere, når vi sammen prøver at  
komme et skridt videre.

Fastholdelse og rekruttering af lærere  
i Nordsjælland
Fire af de nordsjællandske lærerkredse inviterer til dialog  

og debat på Klippescenen: Vi mangler uddannede lærere  

i Nordsjælland – hvad gør vi?

Ganz richtig: Deutsch ist wichtigTysklærerforeningen inviterer til paneldiskussion om 
vigtigheden af tysk i folkeskolen. Tysk er dannelse og 
anvendelse på samme tid, men tyskfaget står overfor  
store udfordringer.

Sammen om Skolen – en ny måde at lave politik
Sigge Winther sætter sammen med Pernille Rosenkrantz-

Theil, DLF, KL og Skolelederne moderne politik under lup.
Er samarbejdet i Sammen om Skolen netop den slags 
politikudvikling, Sigge Winther efterlyser i dansk politik  

anno 2022?

En samtale om fremtidens læsekulturAlle råber læselyst – men hvor skal den komme fra? 
Pædagogisk LæringsCenterForening indbyder til en  
samtale om fremtidens læsekultur.

Hvad gør du, når et barn fra Ukraine  
skal starte i din klasse?Flygtningebørn.dk har inviteret den ukrainske lærer  

Olena og to af hendes ukrainske kolleger til at fortælle  
om konsekvenserne af krigen i hjemlandet for de børn,  
vi møder i de danske klasselokaler.
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Alle børn har ret til en uddannet lærer! 
Vi mangler uddannede lærere i folkeskolen, og 
prognoser viser, at vi kommer til at mangle endnu flere. 

Vi lykkes kun med at vende den udvikling, hvis vi finder 

løsningerne sammen. Derfor inviterer Danmarks Lærerforening alle parter 
omkring skolen til sammen at arbejde med, hvordan  
vi får flere uddannede lærere i fremtiden.

Morgenfest for skønlitterær ungeaktivisme
Læseforeningen inviterer til morgenfest for skønlitterær 
ungeaktivisme på Klippescenen bag Danmarks 
Lærerforenings hus. Kan skønlitteraturen være med til  
at løse samfundets vilde problemer?

Fag og faglighed i folkeskolenKom og deltag i debatten, når Dansklærerforeningens 
Folkeskolesektion sætter spot på fag og faglighed 
i folkeskolen. Hvad menes der med faglighed, og 
hvilken betydning har fagene for skolen, eleverne og 
samfundet?

Lærerne – bare en fiks idé? Kan læreren erstattes af andre fagpersoner eller en 
robot? Københavns Lærerforening stiller skarpt på det 
særlige ved lærerprofessionen og dens betydning for 
elevernes trivsel, udvikling og indlæring.
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