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DU KAN BLANDT ANDRE MØDE

TILMELDING OG PRISER

DESUDEN FÅR DU

Det er selvbesindelsens tid. Vi må indse, at demokratiet hverken er 
en selvfølgelighed eller en statisk tilstand. Vi ser et demokrati, som 
mange af os opfatter som den mindst ringe styreform, men som 
samtidig på flere måder er i en kritisk forfatning.

Techgiganterne og transnationale selskaber forvalter efterhånden ikke 
bare varer og finanser, men i høj grad også demokratiets infrastruktur. 
Konspirationsteorier og falske nyheder fylder mere og mere i det 
offent- lige rum. Vi oplever en stærkt stigende individualisering i 
samfundet og i skole og uddannelse, hvor fokus på den enkeltes 
rettigheder, muligheder og frihedskrav undertiden udøver et urimeligt 
stærkt pres på demokratiet og individets forpligtelser og ansvar i 
forhold til fællesskabet.

“Demokratiet kan aldrig sikres – netop fordi det ikke er et system, der 
skal gennemføres, men en livsform, der skal tilegnes. Det drejer sig om
et sindelag, der skal bibringes hvert nyt slægtled.”

Sådan skrev Hal Koch i Hvad er demokrati? lige efter 2. Verdenskrigs- 
afslutning. Demokratiet er “samtalens og samarbejdets møjsommelige 
vej,” som han skrev. 

Vi må overveje, hvordan demokrati og skole kan få fornyet indre styrke! 

Lærermødet sætter dette demokratispørgsmål til diskussion. Hvad er 
demokratiets styrker og svagheder? Kan demokrati som livsform 
fremme en demokratisk styreform? Hvordan kan skole, pædagogik og 
uddannelse spille en større rolle i forberedelsen og fornyelsen af 
demokratiet? Hvordan skabes en demokratisk undervisning, samtale 
og kultur i skolen? Hvordan kan skolen bibringe nye slægtled et 
demokratisk sindelag, som de selv er med til at forme? Hvordan kan 
magten i skolen demokratiseres?

Vi er ikke nødvendigvis enige om svarene, men vi skal drøfte de mulige 
svar for at engagere hinanden i fortolkningsfællesskabet om skolens og 
demokratiets fremtid.

Glæd dig til spændende foredrag, diskussioner og morgensang og se 
frem til sindrige samtaler og smukt samvær i Askov Højskoles 
historiske rammer.

Dejlige måltider, fællessamlinger med højskolesang, morgenløb 
og morgenyoga i haven, miniudflugt til Skibelund Krat, hyggelig 
bar om aftenen, festaften med underholdning og vintage-style 
dancebandet Diva de Luxe og meget mere.

Gert Biesta, Lakshmi Sigurdsson, Jytte Abildstrøm, Alexander von 
Oettingen, Mette Frederiksen, Jens Skou Olsen, Rasmus Edelberg, 
Keld Skovmand, Lene Tanggaard, Ingrid Ank, Anders Bondo 
Christensen, Jens Raahauge. 

• Lærermødet med dobbeltværelse: 4.000 kr.
• Lærermødet med enkeltværelse: 5.000 kr.
• Lærermødet på firemandsværelse i fælleshus: kr. 2.000,-
  (for studerende under 30 år)

Tilmeldingen skal ske via højskolens hjemmeside:
www.askov-hojskole.dk
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