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Selskabet er midt i en forandringsproces, som skal konsolidere dets virksomhed,
vende den negative medlemsudvikling og sikre selskabet en solid platform for
dets fremtidige arbejde med uddannelseshistorie og pædagogik. For at opnå dette satser selskabet dels på at skærpe sin forskningsprofil i forhold til uddannelsesområdet, dels på at placere sig mere synligt i det offentlige rum via uddannelseshistoriske og pædagogiske arrangementer.
Selskabets flagskib er som hidtil årbogen Uddannelseshistorie, som med nærværende bind relanceres i et nyt layout. Årbogen udgives ikke længere i kommission hos Syddansk Universitetsforlag, men af selskabet selv med Werks Offset A/S, Højbjerg som trykkeri. Hver årbog vil fremover samle en række artikler
om et særligt tema, som vil give årbogen en større indre sammenhængskraft,
men der vil stadig være plads til enkeltstående artikler, ligesom rubrikken »Uddannelsernes i året løb« fortsættes. Det er styrelsens håb, at det relancerede årsskrift vil vække interesse også uden for selskabets nuværende medlemskreds og
appellere til seminarie- og universitetsforskere og studerende, der arbejder med
uddannelseshistoriske/lærdomshistoriske emner.
Selskabet har fra sin start henlagt sine årsmøder til undervisningsinstitutioner
af særlig uddannelseshistorisk interesse. Denne tradition fortsattes i 2005, hvor
selskabets efterårsmøde afholdtes på det nyreviderede Danmarks Pædagogiske
Universitet. Her fik deltagerne en præsentation af ombygningsprojektet og en
rundtur gennem universitetet.
Lørdag d. 22. april 2006 afholdtes selskabets årsmøde på Statens Pædagogiske
Forsøgscenter i Rødovre i den konkrete anledning, at et folketingsflertal netop
da havde besluttet at nedlægge centret fra skoleåret 2006-07. SPF´s forhenværende leder Egedal Poulsen gennemgik stedets historie, hvorefter deltagerne fik en
rundvisning i Forsøgsskolens lokaler og i den tilstødende Ungdomsby.
Ved den efterfølgende generalforsamling udtalte formanden mindeord om
selskabets mangeårige formand professor Vagn Skovgaard-Petersen, der døde i
april 2006, og redegjorde for styrelsens planer for en relancering af selskabets
virksomhed. Lejf Degnbol (efter mere end 20 år i styrelsen), Morten Petersen
og Søren Ehlers udtrådte efter eget ønske af styrelsen. I stedet indvalgtes adjunkt
Jes Fabricius Møller, ekstern lektor Jesper Eckhardt Larsen, sekretariatschef Ebbe
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Forsberg og lektor, dr.phil Harry Haye i styrelsen. Som nye redaktion for årbogen
nedsattes et udvalg bestående af ekstern lektor, ph.d.-stipendiat Jesper Eckhardt
Larsen, den hidtidige medredaktør lektor, ph.d. Børge Riis Larsen, samt seniorlektor, ph.d. Susanne Wiborg, som udpegedes til ny hovedredaktør.
D. 11. november 2006 afprøvede selskabet et nyt koncept for sit efterårmøde.
I stedet for at lade mødets opdrejningspunkt være et institutionsbesøg, valgte
man i stedet at afvikle det som et minisymposion, der afholdtes på Vartov i København. Temaet var »Paradigme eller parentes? De nye fagplaner for folkeskole?, hvor direktør Kim Mørk fra Undervisningsministeriet indledte og repræsentanter for de enkelte fagudvalg præsenterede tankerne bag rapporterne og deres
nærmere implikationer for de enkelte fags form og indhold. Afslutningsvis var
der sat tid af til en grundig diskussion af dagens foredrag.
D. 23. februar 2007 afholdes der et seminar muligvis på Danmarks Pædagogiske Universitet, hvor årbogen lanceres. Årbogens forfattere er inviteret til at holde
forelæsning på baggrund af deres bidrag til Uddannelseshistorie 2006.
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