Selskabet for Skole- og
Uddannelseshistorie 2005
Af Keld Grinder-Hansen

Ifølge selskabets nye vedtægter skal generalforsamlingen holdes i første halvdel af
året.
12005 foregik årsmødet lørdag d. 30. april 2005 på Jydsk Pædagog-Seminarium i
Risskov, Århus.
Årsmødet var desværre kun sparsomt besøgt - ca. 15 personer. Til gengæld fik de
fremmødte en interessant eftermiddag, hvor rektor SØren K. Lauridsen fortalte om
Jydsk Pædagog-Seminarium, der er provinsens ældste pædagogseminarium, samt
det nye CVU-0stjylland, og viste rundt i seminariets veludstyrede bygninger. På generalforsamlingen berettede tidligere rektor Marie Kjeldsen om Daginstitutionernes
Museumsforening og tidligere rektor Marie Kjeldsen og tidligere rektor Inger Lunn
berettede om tilblivelsen af den nye bog »Fem rektorer fortæller«, der indeholder
fem kvindelige rektorers personlige erindringer om deres virke i pædagoguddannelsernes tjeneste. Endelig berettede Vagn Skovgaard-Petersen om det netop fremkomne tredje og sidste bind i »Læreruddannelsens historie« med titlen »- for at blive en
god lærer. Seminarier i to århundreder«, som Selskabet har udgivet. Samtidigt omtaltes Selskabets anden nye publikation »Dansk Uddannelseshistorisk Bibliografi
1948-2004« af Christian Larsen, som bliver et uundværligt arbejdsredskab for alle,
som i fremtiden vil arbejde med uddannelseshistorie.
På generalforsamlingen redegjorde formanden for selskabets nuværende, bekymrende økonomiske situation som primært skyldes, at selskabet igennem en ålTække har
oplevet et vigende medlemstal. Fortsætter denne tendens blot et par år til, vil den
true selskabets fortsatte eksistens. Formanden redegjorde derfor for de tanker, bestyrelsen havde gjort sig for at vende denne udvikling. De kan opstilles i følgende hovedpunkter:
Årbogen skal relanceres layoutmæssig og indholdsmæssigt, og en ny redaktion
vælges.
Forskningsprofilen skal skærpes, således at tilskud fra forskningsrådet kan bevares.

Forskere fra andre fag med uddannelseshistoriske/lærdomshistoriske emner skal
opfordres til at bidrage til årbogen.
Der skal i forbindelse med relanceringen igangsættes en hvervekampagne blandt
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forskere og studerende, der arbejder med uddannelseshistoriske/lærdomshistoriske emner.

En ny markedsføringsstrategi for selskabets produkter skal formuleres i tæt samarbejde med forlaget.
Selskabet skal lancere en revideret hjemmeside.
Disse punkter ville selskabets bestyrelse arbejde videre med i den kommende periode.
Fra bestyrelsen var Erik Nørr, Christian Larsen, Vagn Skovgaard-Petersen og
SØren K. Lauridsen på valg. De blev alle genvalgt.
Årbogen 2005 er den sidste årgang, som Vagn Skovgaard-Petersen er redaktør for.
Bestyrelsen vil på dette sted benytte lejligheden til at takke Vagn Skovgaard-Petersen for hans mangeårige, engagerede virke som hoved redaktør for selskabets årbog.
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