Skriv dine erindringer og del dem
Invitation til Danmarks lærere, børnehaveklasseledere og skoleledere:
Fortæl om dit liv i og omkring skolen, vær med til at fejre 200-året for 1814-skoleloven, hjælp historikerne
og vind flotte præmier.
Erindringer er vigtige og interessante dokumenter for eftertiden. For vore efterkommere og for fremtidens
historikere er det vanskeligt at få et nuanceret billede af hverdagen gennem officielle dokumenter.
Personlige dokumenter som dagbøger og erindringer er uvurderlige.
Som led i fejringen af 200-året for skolelovene af 1814, se www.skole200.dk, indbydes alle Danmarks
pensionerede og erhvervsaktive lærere, børnehaveklasseledere og skoleledere til at bidrage med
erindringer. Erindringerne indsamles og bevares for eftertiden af lokale arkiver og vil dække et gabende hul
i uddannelseshistorien for de sidste 50 år, hvor der findes yderst få bevarede lærererindringer – modsat fra
1800-tallet.

Skriv om det, du har oplevet
Emnet er din egen tid som aktiv i skolen. Det vil sige dine egne erindringer om en kortere eller længere
periode i dit liv som lærer, men du må selvfølgelig også gerne inddrage forhistorien fra før du blev lærer
eller børnehaveklasseleder, hvis det passer ind i din beretning.
Skriv mellem 2 og 50 sider i et almindeligt, dagligt sprog om, hvad du har set og oplevet som aktiv i skolen.
Du kan skrive om din tid på seminariet og i skolen, om hele dit aktive virke i og omkring skolen, om en
enkelt dag eller en særlig spændende positiv eller negativ oplevelse. Du kan skrive om en bestemt
arbejdsplads, om elever, deres forældre eller om kolleger.
Du kan også fortælle på grundlag af billeder, men så skal billederne sendes med. Det vigtigste er, at det, du
fortæller, er noget, du selv har oplevet.

Hvem kan være med?
Alle, der arbejder eller har arbejdet som børnehaveklasseleder, lærer og skoleleder i en dansk grundskole
(0.-10. klasse), kan deltage. Det gælder også konsulenter, vejledere og skolepsykologer. Vi håber at få
erindringer fra hele landet. Jo flere, der skriver, og jo mere forskellige, beretningerne er, jo mere værdifuldt
er materialet for eftertiden og historikerne.

Fortæl om hverdagen
Det mest interessante for vore efterkommere er, hvordan hverdagen formede sig for børn og voksne "i
gamle dage". Fortæl hvor og hvordan du boede, hvor du arbejdede og hvordan dagligdagen gik fra morgen
til aften. Hvornår og hvordan begyndte skoledagen, hvilke opgaver ud over undervisning havde du? Hvad
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underviste du i og hvordan? Hvordan var timerne og frikvartererne? Hvordan var ekskursionerne og
lejrskolerne? For yderligere inspiration se nedenstående dokument på hjemmesiden.
Du er velkommen til at skrive om både glæder og sorger, venskaber og konflikter. Men vær opmærksom på,
at erindringerne skal kunne offentliggøres uden at enkeltpersoner eventuelt hænges ud.
Vi anbefaler, at du anonymiserer personer, som du eventuelt vil skrive noget negativt eller følsomt om.
Husk at skrive navn, adresse og e-mail på erindringerne, og meget gerne nogle korte oplysninger om dig
selv.

Vind præmier
Vi belønner de bedste bidrag. Følg med på www.skole200.dk/lfl

Praktiske oplysninger
Alle indsendte erindringer vil blive bevaret i lokale arkiver.
Filer: Arkiverne modtager kun tekster elektronisk og i et gængs format som Word, Writer eller pdf.
Illustrationer: Har du fotografier eller andre billeder, som hører sammen med din fremstilling, så sæt dem
ind i dit dokument, før du gemmer det som en pdf-fil. De placeres enten i teksten, hvor de hører til, eller
bagerst i dokumentet. Husk at lave billedtekster til og fortæl, hvornår og hvor de er taget. Og helst også,
hvem fotografen er.
Tilgængelighed/klausulering: Bidrag regnes for umiddelbart tilgængeligt. Det betyder, at enhver arkivgæst
kan læse dem. Nogle bidrag vil blive offentliggjort på internettet.
Ønsker du at aflevere materiale til et arkiv og af særlige grunde båndlægge det for en periode, så kontakt
det pågældende arkiv.

Hvem står bag?
Bag det forberedende arbejde med at planlægge indsamlingen står en række danske arkiver i samarbejde
med Sekretariatet Skole i 200 år, der har udviklet projektet sammen med journalist og lærer Thorkild
Thejsen. Projektet støttes af Lærerstandens Brandforsikring.
Sekretariatet Skole i 200 år har ansvar for fejringen af 200-års jubilæet for skolelovene af 1814.
Sekretariatet har til huse på AU Library, Campus Emdrup (DPB), Aarhus Universitet, 2400 København NV og
er finansieret af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) på Aarhus Universitet, AU Library, Campus
Emdrup (DPB) og Ministeriet for Børn og Undervisning.
H. K. H. Kronprinsesse Mary er protektor for jubilæet.
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