Lærer for livet: indsamling af lærererindringer – fejring af Skole i 200 år

Jubilæum
I 1814 underskrev kong Frederik d. 6. en række skolelove, der fastslog og udvidede undervisningspligten for
alle danske børn. Lovene – de såkaldte skoleanordninger – indeholdt detaljerede instruktioner om, hvordan
skolegangen skulle ordnes i by og på land, hvorledes skolerne skulle indrettes, hvordan lærerne skulle
aflønnes, og hvad der skulle undervises i. I 2014 fejres 200-året for udstedelsen af skolelovene. Her står
fortællinger om grundskolens lærere helt centralt. En af jubilæumsaktiviteterne er projektet Lærer for livet,
der består af tre aktiviteter: en indsamling og formidling af nutidige lærererindringer, en vandreudstilling
med lærerskikkelser gennem 200 år og en serie filmede lærerinterviews, der bliver til i et samarbejde med
DK4.
Skole i 200 år vil gerne invitere arkivet til at deltage i indsamling af lærererindringer. Tilmeld jer på
skole200@edu.au.dk

Indsamling
Erindringer er vigtige kilder for kommende generationer og samtidig velegnede til nutidig formidling. En
række lokale arkiver landet over indsamler i samarbejde med Sekretariatet for jubilæet Skole i 200 år
lærererindringer i løbet af 2014. Indsamlingen forankres og udføres lokalt, men efter fælles overordnede
retningslinjer i form af tidsplan, vejledning til erindringsskrivere, m.m. som beskrevet i dette dokument.
Foruden dette dokument findes en indbydelse til at bidrage med erindringer, som kan bruges til at hverve
deltagere. Desuden en inspirationsliste med punkter, som bidragyderne kan tage udgangspunkt i. Begge
dokumenter kan downloades på www.skole200.dk/lfl .

Arkivets rolle
De deltagende arkiver bruger egne kommunikationsplatforme og eget netværk til at skabe lokal interesse
om erindringerne. Erindringerne registreres og arkiveres dér, hvor de modtages, og arkiverne læser
erindringerne igennem. De bedste erindringer nomineres til en landsdækkende konkurrence. Et
dommerpanel udpeget af jubilæumssekretariatet vælger de tre bedste af de nominerede erindringer. Såvel
konkurrence som nominering kan bruges til at skabe opmærksomhed om projektet.
Indsamlingen af erindringer begynder 3. februar 2014. Erindringerne bør løbende registreres og
gennemlæses med henblik på nominering til konkurrencen senest 1. september. Hvert arkiv kan nominere
1-3 erindringer. De nominerede erindringer promoveres på hjemmesiden for Skole i 200 år
www.skole200.dk
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Tilgængelighed
Som udgangspunkt er indsamlede erindringer frit tilgængelige, hvilket er tydeliggjort i vejledingen til
bidragsydere. Bidragsydere har dog også mulighed for at bede om at få eget bidrag klausuleret. De enkelte
arkiver bestemmer selv, om de indsamlede, ikke-klausulerede bidrag skal lægges online eller blot arkiveres
på almindelig vis.

Formidling af projektet
Indsamlingsprojektet skal forankres lokalt, men ske med central koordinering. Det betyder, at de
deltagende arkiver selv skal skabe opmærksomhed om indsamlingen i deres lokalområde, men at
jubilæumssekretariatet stiller en fælles grafisk identitet med blandt andet logo, og plakater til rådighed og
står for en interessekampagne over for landsdækkende medier og på jubilæets hjemmeside. Sekretariatet
iværksætter desuden en bred kampagne over for lærernes faglige organisationer for at skabe kontakt til et
stort udsnit af både pensionerede og aktive lærere, som opfordres til at henvende sig til deres lokale arkiv.
De deltagende arkiver beslutter selv, hvordan de vil skabe interesse lokalt. Oplagte virkemidler er:
-

omtale på arkivets egen hjemmeside
kampagne på arkivets sociale medier
kontakt til lokale medier (aviser, tv, radio m.m.)

Det er også en mulighed at oprette separate Facebook-grupper for erindringsskrivere eller arrangere
skriveværksteder, men sidstnævnte kan være ressourcekrævende, og det må afvejes lokalt om arbejdet
står mål med det potentielle udbytte og deltagerantal.
Både under indsamlingsforløbet og efterfølgende i jubilæumsåret (2014) er arkiverne velkomne til at bruge
erindringerne til egen formidling. Projektet Lærer for Livet og Skole i 200 år bedes dog nævnt i denne
forbindelse, gerne ved brug af jubilæets logo og ved henvisning til hjemmesiden www.skole200.dk, samt
med bemærkning om at ”Lærer for Livet er finansieret af Lærerstandens Brandforsikring”. Ved senere
anvendelse af erindringerne i formidlingsøjemed er det ikke nødvendigt at nævne sekretariatet eller
Lærerstandens Brandforsikring. Logoet for Skole i 200 år kan downloades fra www.skole200.dk.
Med kampagnen indsamler arkiverne vigtige kilder og gør reklame for både skolehistorie og arkiver. Lokale
aktiviteter bedes løbende meldt til Sekretariatet på skole200@edu.au.dk, der sørger for videreformidling
til relevante landsdækkende pressekontakter.
De deltagende arkiver bedes inden 1. september 2014 nominere de bedste af de indkomne bidrag til
konkurrencen. Ligeledes bedes det samlede antal indkomne erindringer meddelt Sekretariatet.
Rapportering af bidrag og formidlingsaktiviteter samt nominering af bidrag på skole200@edu.au.dk
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Tidsplan for indsamling af lærererindringer
3. februar 2014: Jubilæet skydes i gang i forbindelse med åbning af en vandreudstilling om lærerliv i 200 år.
Åbningen foregår i Lærerstandens Brandforsikrings lokaler, hvor den står i ca. 3 uger, før den tager på turné
i resten af landet.
Februar-maj: løbende lokal og central pressekontakt om projektet, evt. lokalt forankrede facebookgrupper,
skriveværksteder mv.
1.august: Det enkelte arkiv bestemmer selv hvornår deadline for at indsende erindringer. Vi anbefaler dog,
at man senest har deadline omkring 1 måned før 1.september.
1. september 2014: Deadline for nominering af erindringer til konkurrencen. Nominerede promoveres på
projektets hjemmeside. De nominerede bidrag sendes til skole200@edu.au.dk
En dommerkomité nedsat af Skole200 kårer efterfølgende vinderne.
Uge 40 (begyndelsen af oktober): Vinderne afsløres og præmieres.
I tiden før efterårsferien kulminerer skolejubilæet med flere aktiviteter, der blandt andet annonceres på
www.skole200.dk
For yderligere oplysninger: kontakt projektkoordinator Anne Katrine Gjerløff, angj@dpu.dk
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