Årets gang i Selskabet for
Skole- og Uddannelseshistorie
Ved Jesper Eckhardt Larsen, formand

2014 har været det store jubilæumsår for alle med interesse for den danske skole
og dens udvikling. Fejringen af 200-året for de danske skoleanordninger af 1814
er foregået på alle niveauer. Der blev tidligt lagt op til en væsentlig satsning ved
etableringen af projektet Dansk Skolehistorie, som allerede begyndte sit arbejde i
2010, ledet af professor mso Ning de Coninck-Smith, Aarhus Universitet, og lektor Charlotte Appel, Roskilde Universitet, og støttet af såvel Carlsbergfondet som
Aarhus Universitet. Selskabet har haft glæden af at stille med mange medforfattere til dette store værk om den danske skoles historie i fem bind. Der er heldigvis blevet trukket godt på det arbejde, som også selskabet har været bidragyder
til igennem mange år, bl.a. årbogens mange artikler om dansk skolehistorie. Og
nu er det sidste bind på vej.
Jubilæet er også blevet fejret ved at række ud til alle, der har deres gang i skolen som elever, lærere, ledere og forældre. Dette er til fulde lykkedes med projektet Skole200. Også her har selskabet kunnet være aktivt med deltagelse i repræsentantskabet, som løbende har holdt møder om fejringen i jubilæumsåret. Men
også med styrelsesmedlem Anne Katrine Gjerløff som koordinator for sekretariatet Skole200, som har til huse på campus-biblioteket i Emdrup (det tidligere
Danmarks Pædagogiske Bibliotek) under Aarhus Universitetsbibliotek. Dette er
ikke stedet at opregne alle de mange aktiviteter, der har fundet sted i år, men blot
at tilkendegive selskabets støtte til således at komme ‘ud over rampen’ med både
aktuelle og historiske vinkler på skolen. Alle interesserede kan finde en oversigt
over disse mange jubilæumsaktiviteter på hjemmesiden: www.skole200.dk.
I selskabet blev 2014 indledt med en generalforsamling 27. februar. Her var
der tale om genvalg af styrelsens medlemmer, og styrelsen kunne fortsætte med
uændret sammensætning. Årbogen 2013 med titlen Verden i skole, skolen i verden: Globale perspektiver på uddanelseshistorie blev lanceret ved et mindre seminar umiddelbart i forbindelse med generalforsamlingen. Der var indkaldt gæsteoplæg ved professor Palle Rasmussen, Aalborg Universitet, og lektor Ida Juul,
Aarhus Universitet.
Et større arrangement blev afholdt i oktober måned, hvor nærværende årbog
blev lanceret; altså før sin udgivelse. Dette skete for at være med i fejringen af
200-året for de fem skoleanordninger af 1814 og for at se disse i et internationalt
perspektiv. Vi havde stor glæde af at kunne invitere både professor Andy Green,
London University, og lektor Johannes Westberg, Uppsala Universitet, til at hol242

de oplæg. Også konsulent Signe Holm-Larsen og ekstern lektor Niels Reeh holdt
oplæg med udgangspunkt i deres bidrag til denne årbog. Seminaret trak fulde
huse på Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP), Aarhus Universitet, som lagde hus til seminaret. Selskabet takker for denne gæstfrihed fra IUP’s side.
Nyhedsbrev om uddannelseshistorie blev udsendt fem gange i 2014 til de lidt
mere end 200 modtagere. Her findes nyheder om uddannelseshistoriske arrangementer og publikationer og også om selskabet. Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet og genfinde allerede udsendte nyhedsbreve på hjemmesiden: www.uddannelseshistorie.dk.
Dette er også stedet at takke Det Frie Forskningsråd/Kultur og Kommunikation (FKK) for i år endnu en gang generøst at tildele støtte til udgivelsen af nærværende tidsskrift i de kommende tre år. Denne støtte, sammen med støtte fra
Tidsskriftsstøtteudvalget og bidraget fra vores medlemmer, giver selskabet et solidt fundament for fortsat at kunne udgive både en papir-udgave af Uddannelseshistorie såvel som at opretholde vores hjemmeside.
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