UDDANNELSESDEBATTEN 2020
Et folkemøde om uddannelse den 3. og 4. september – online fra Nr. Nissum

Tema:
LEG FOR
LIVET …

PROGRAM
Vi sætter legen på dagsordenen
Uddannelsesdebatten inviterer dig til
en seriøs og legende debat om legens
væsen og vilkår i uddannelsessystemet.
Mød bl.a. Svend Brinkmann, Lene Tangaard, Peter Lund Madsen, Lakserytteren, Helle Marie Skovbjerg, Marc Malmdorff, Susan Hart, Louise Klinge, Helle
Raabøl Hansen og Kjeld Fredens.

På grund af covid-19situationen afvikler
vi i 2020 Uddannelsesdebatten online.
Fra den store scene i Festsalen i Nørre
Nissum kan du følge skarpe keynotes
og debatter i en række spændende sessions.
Få et overblik og tilmeld dig her, så du
kan deltage i debatten online.
Det er gratis at deltage.

DLF, BUPL, DEA, KL, LEGO-Fonden,
Playful Learning m.fl. bidrager også
med vigtige perspektiver på legen.
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Torsdag
Leg for livet – i dagtilbud og grundskole
9.00-12.00 – TILMELD DIG SESSIONS 1 HER
Ellen Trane Nørby, undervisningsordfører (V) åbner
Uddannelsesdebatten og slår temaet ‘Leg for livet’ an.
9.00-9.15
Velkommen: Erik Flyvholm, Borgmester i Lemvig Kommune
byder velkommen
9:15-10.45
Keynote: Leg er en måde at spørge til livet på
v/ Helle Marie Skovbjerg, Professor og MSO,
Designskolen Kolding
Et reality-tjek i refleksionssofaen
- Stefan Hermann, rektor, KP
- Ellen Trane, undervisningsordfører (V)
- Lakserytteren, influencer og professionelt legebarn
- Jacob Mark, undervisningsordfører (SF)
Vi sætter gang i debatten om legens vilkår med afsæt i
keynotets historieske og filosofiske bagtæppe. Fire gæster,
fire perspektiver.

-

Dorte Lange, DLF
Elisa Rimpler, BUPL
Thomas Gyldahl, KL
Esther Vyff Balslev Petersen, Danske Skoleelever

11.45-12.00
Rap-Up med Per Vers
Sprogtroldmanden Per Vers lytter med gennem formiddagens keynote og debatter og skærer de vigtigste pointer om
legen til i en skæv og rytmisk rap
12.00-13.00 – TILMELD DIG SESSIONS 2 HER
Online Tegneskole
Jimi Holstebro viser klip fra coronatidens Online Tegneskole
og forklarer, hvordan han engagerede børnene ude ved skærmen og fik dem til at tegne med.
Jimi kommer undervejs med bud på, hvordan tegning med
børn kan bruges som et pædagogisk værktøj og tager dig
med igennem de mest simple figurer - og så kan du tegne
det meste.
Vær klar ved skærmen. Du skal bruge en stak A4-papir og et
par gode tusch.
13.00-16.45 – TILMELD DIG SESSIONS 3 HER

10:45-11.00
Pause med Legetænketanken
Hovedbrud! En legende pause mellem teori og praksis
11:00-11.45
Stemmer fra praksis
I tre runder debatterer vi legens status og betydning i dagtilbud og skole: Får legen nok plads derude? Hvad gør lærere,
pædagoger og børn til gode legere – og har Corona egentlig
lært os noget nyt om legens væsen?
Undervejs trækker debattørerne eksempler ind fra deres
bagland – og vi inviterer Sofaskolen og Online Tegneskole
ind som legekammerater i debatten.

13.00-13.45
Keynote: På jagt efter legens overraskelse
v/ Marc Malmdorff Andersen. Ph.d. og postdoc, AU
Spørgsmål til legeforskeren
To gæster har læst Marc Marmdorff Andersens Tænkepause-bog: Leg. De er med på scenen og klar med spørgsmål.
13:45-14:00
Pause med Legetænketanken
Tak for kaffe! En kopfuld leg.

Læs mere og hent programmet på uddannelsesdebatten.dk/onlineprogram
Find vejen frem
VIA University College
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Fredag
14.00-14.45
Videnssalon på scenen: Hvad gør legen ved os
I en samtale folder fire forskere forskellige perspektiver på
legen ud: Hvad er legens dannelsespotentiale? Hvordan får
relationer betydning for legens kvalitet? Er legen altid god –
og hvilken plads og funktion har vores krop i den gode leg?
- Lars Geer Hammershøj, lektor, DPU
- Kjeld Fredens, forfatter, læge- og hjerneforsker
- Louise Klinge, phd. og indehaver af Relationskompetence
Helle Rabøl Hansen, phd., mobbeforsker og indehaver af
RaboelResearch
14.45-15.00
Eftermiddagspause med Jimi Holstebro
Fyld kaffe i koppen, så tegner vi en pause ...
15.00-16.30
Sofaskole for voksne: Læring gennem Leg på distancen
Sofaskolen tilbød interaktiv online undervisning med fokus på
medbestemmelse og fællesskab mens corona-krisen rasede
på sit højeste. Hvad kan vi lære af sofaskolens tilgang til
undervisning og læring?
LegoFonden og Alinea er værter for Sofaskolen for
voksne – LIVE.
Her inviterer de bl.a. Lakserytteren ind i sofaen, der præsenterer forskellige læringsaktiviteter og synspunkter på læring.
Du kan også følge debatten på Sofaskolen-kanaler.
16,30-16.45
Tak for i dag – vi fortsætter i morgen …
Harald Mikkelsen, rektor VIA University College runder
dagen af, når Anja Bo spørger: Hvad tager du med fra i dag
– og hvad kan vi opleve i morgen?

Leg for livet – i ungdoms- og
videregående uddannelser
9.00-12.00 – TILMELD DIG SESSIONS 4 HER
Kl. 9.00-9.15
Velkommen: Anders Kühnau, formand for Region
Midtjylland byder velkommen
9.15-9.45
Keynote: Playing with creativity …
v/ AnnMarie Thomas, professor, School of Engineering and
the Opus College of Business, University of St. Thomas. Med
online.
9.45-10.45
Dobbelt keynote: Hvor går grænsen mellem leg
og uddannelse – hvis den altså findes?
Svends Brinkmann, professor, AAU og Lene Tanggaard,
professor og rektor på Designskolen Kolding i dialogisk
keynote-interview
10.45-11.00
Pause med Legetænketanken
Sid ordentligt! En leg med sociale normer og forventninger
11.00-11.15
Tale: Uddannelses- og forskningsminister Ane HalsboeJørgensen deler sine visioner om leg i liv og uddannelse
11:15-12:00
Debat: Hvorfor fa’en skal vi lege på uddannelserne?
Hvilken plads og rolle skal legen egentlig have, når unge og
vokse uddannelser sig?
I panelet møder du uddannelsesverdenens repræsentanter.
Undervejs stiller vi om til refleksionssofaen, hvor legens
ambassadører kvalificerer vores viden om legende tilgange
på uddannelserne.

Læs mere og hent programmet på uddannelsesdebatten.dk/onlineprogram
Find vejen frem
VIA University College
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-

Ning de Coninck-Smith, professor, Aarhus Universitet
Gitte Sommer Harrits, prorektor VIA University College
Anders Kühnau, formand Region Midtjylland
Birgitte Vedersøe, formand, Danske Gymnasier
og rektor Gefion Gymnasium
- Jonas Hedegaard Jørgensen, Danske Studerendes
Fællesråd

pligt mere end af lyst, og som samfund presser også uddannelsessnobberiet, der kommer til at forveksle bedst med højest.

I refleksionssofaen
- Laust Joen Jakobsen, programansvarlig, Playful Learning
- Rikke Toft Nørgaard, lektor, Center for Undervisningsudvikling og Digitale medier, Aarhus Universitet

- Alexander Von Oettingen, prorektor, UC Syd
- Jannie Skovbo, næstformand, Studenterrådet, VIA
- Noemi Katznelson, professor og leder af Center for
Ungdomsforsknig
- Stina Vrang Elias, direktør, DEA

13.00-16.30 – TILMELD DIG SESSIONS 5 HER
13.00-13.45
Samtalesalon på scenen: Når de unge leger på kanten.
Legebegrebet trækker et positivt spor efter sig. Men i denne
samtale udfordrer vi legens privilegerede status - for hvad
sker der, når legen indtager andre former og bliver skæv,
mørk – og ond?
Gæsterne i sofaen kommer med perspektiver fra forskningen og hverdagsliv – og du får mulighed for at stille spørgsmål til dem.
- Helle Rabøl Hansen, phd., mobbeforsker og indehaver af
RaboelResearch
- Stine Liv Johansen, lektor og medieforsker, AU + formand
for Medierådet for børn og unge
13.45-14.00
Eftermiddagspause med Høedt og Holstebro
De samler grafisk op på samtalens pointer og deler dem med dig
14.00-14.40
Et legende studieliv
De unge er usikre på, hvad de skal vælge, bange for at vælge
forkert – og stressede, når de kommer i gang. Mange vælger af

14.45-15.30
Hjerne, krop og følelser i undervisningen
Vores evne til at samarbejde og skrifte perspektiv er efterspurgte kompetencer i et moderne samfund.
Men hvor i uddannelsessystemet tager vi vare på den
følelsesmæssige udvikling, der er forudsætningen for, at
elever og studerende kan udvikle disse emotionelle kompetencer? Har den kognitive udvikling forrang eller er der også
plads til krop og følelser, når unge uddanner sig?
vi inviterer hjerne, krop og følelser indenfor og undersøger om legens ’som-om-verden’ kan tilbyde alternative
måder at erkende, lære og forstå verden på.
- Svend Brinkmann, professor, AAU
- Susan Hart, psykolog, phd og forfatter
- Gitte Sommer Harrits, prorektor, VIA University College
15.30-16.45? – TILMELD DIG SESSIONS 6 HER
15.30-16.30
Keynote og fredagsøl: Leg, hjerne og kreativitet
– hvordan spiller det sammen?
v/ Peter Lund Madsen, læge og foredragsholder
16.30-16.45?
Tak for i dag – vi ses i 2021
Brian Hoff Larsen, Formand for Skolebyen Nørre
Nissum takker af for i år og løfter sløret for næste
års tema.

Læs mere og hent programmet på uddannelsesdebatten.dk/onlineprogram
Find vejen frem
VIA University College
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12.00-13.00
Frokostpause
Nyd frokosten hjemme ved skærmen, og glæd dig
til sessions 5

Spørgsmålet er, om vi er for dårlige til at tale alt det glædesfylde ved uddannelse op? Hvordan kan studielivet blive mere
legende og ikke noget, der skal overstås? Hvordan får vi flere
unge til at blomstre?
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Break-out-sessions:

Endnu mere viden og debat om leg i liv og uddannelse
Ud over programmet på den store scene i Festsalen tilbyder
vi fire parallelle break-out-sessions, som vi afvikler i henholdsvis Sangsalen og Flexica i Nørre Nissum.

Se overskrifterne her, læs mere om indholdet i den enkelte
session og tilmelde dig her, hvis du vil deltage online i en
eller flere af disse sessions.

De fire sessions kan også følges online hjemme fra sofaen
eller i klasselokalet.

Torsdag

Fredag

14:00-14:45
Debat: Lad os invitere legen ind i skolen
Lokale: Sangsalen
Vært og moderator: Andreas Rasch-Christensen,
forskningschef, VIA University College

13:00-13:45
Debat: Hvad kan uddannelsessystemet lære af højskolerne?
Lokale: Sangsalen
Vært og moderator: Jesper Vinther, forstander
Seniorhøjskolen

15:00-16:30
Workshop: Levende legekultur – den voksnes rolle og de
bedste rammer for farlig, fri og fælles leg
Lokale: Flexika
Vært og moderator: DPU, Aarhus Universitet

15:00-16:30
Workshop: Har universiteterne brug for en legereform?
Lokale: Flexika
Vært og modetator: Aarhus Universitet og Jacob Fuglsang,
journalist og uddannelsesredaktør

Læs mere og hent programmet på uddannelsesdebatten.dk/onlineprogram
Find vejen frem
VIA University College

