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Formål
Formålet med Uddannelseshistorie er at skabe et videnskabeligt forum for formidling og debat om historiske og aktuelle temaer inden for uddannelsesområdet. Ved at formidle forskningsbaseret viden til forskere, studerende, undervisere og andre med interesse for uddannelseshistorie sigter årbogen på at udgøre et forum for oplyst og kritisk debat. Årbogen er
forankret i historisk uddannelsesforskning, men også tværfaglige perspektiver hentet fra f.eks.
komparativ, sociologisk og politologisk forskning er medtaget. Som noget særligt bringer årbogen hvert år en detaljeret gennemgang og analyse af dansk uddannelsespolitik fra det indeværende folketingsår under overskriften »Årets gang«. Ydermere bringer årbogen hvert år en
oversigt over samtlige udgivelser inden for det uddannelseshistoriske område fra det forløbne
år under titlen »Dansk uddannelseshistorisk bibliografi«.
Temaredaktion af Uddannelseshistorie 2017
Førsteamanuensis, ph.d. Jesper Eckhardt Larsen (ansvarshavende redaktør, temaredaktør)
Arkivar, seniorforsker, ph.d. Christian Larsen (anmelderredaktør)
Lektor, ph.d. Mette Burchardt (temaredaktør)
Ph.d.-stipendiat Karoline Baden Staffensen (temaredaktør)
Illustrator
Fanney Antonsdóttir (www.fanney.net)
Selskabets styrelse 2017-18
Seniorforsker, ph.d. Else Hansen, Rigsarkivet (formand)
Førsteamanuensis, ph.d. Jesper Eckhardt Larsen, Universitetet i Agder (næstformand)
Seniorforsker, ph.d. Christian Larsen, Rigsarkivet (sekretær)
Lektor emeritus, ph.d. Børge Riis Larsen, Slagelse Gymnasium
Ph.d.-stipendiat Karoline Baden Staffensen, Aarhus Universitet
Lektor, ph.d. Mette Buchardt, Aalborg Universitet
Lektor, ph.d. Lisa Rosén Rasmussen, DPU, Aarhus Universitet
Arkivar og seniorforsker emeritus, dr.phil. Erik Nørr, Rigsarkivet
Specialkonsulent, cand.scient.bibl. Jens Bennedsen, AU Library, Campus Emdrup (DPB)
Lektor, ph.d. Ida Juul, DPU, Aarhus Universitet
Optagelse af manuskripter
Artikler, der søges optaget i Uddannelseshistorie, sendes elektronisk til Jesper Eckhardt Larsen
(jesper.e.larsen@uia.no / jesper.eckhardt.larsen@gmail.com). Forfattere opfordres til at kontakte redaktionen med ideer eller udkast til en artikel. Artikler skrives i Word med et omfang
af cirka 40.000 tegn inkl. mellemrum, noter og litteraturliste. Forfattere kan ved at henvende sig til redaktionen modtage årbogens skrivevejledning. Alle artikler sendes til 2 fagfællebedømmere, der vurderer artiklens kvalitet og giver råd til, hvorledes den eventuelt kan forbedres. Forfattere modtager bedømmelserne og får samtidig besked fra redaktionen, om artiklen
antages til udgivelse.
Boganmeldelser
Læsere, som er interesseret i at anmelde bøger for Uddannelseshistorie, kan tage henvendelse
til Christian Larsen (cla@sa.dk). Bøger, der ønskes anmeldt, sendes til: Christian Larsen, Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9, 1218 København K.

Abonnement og medlemskab af Selskab for Skole- og Uddannelseshistorie
Et personligt årsabonnement koster 225 kroner årligt og indbefatter medlemskab af Selskab
for Skole- og Uddannelseshistorie. Et institutionsabonnement koster 325 kroner. Et abonnement for studerende og pensionister koster 175 kroner. Et eksemplar af Uddannelseshistorie i
løssalg koster 275 kroner. Abonnement tegnes hos Selskabets kasserer Jens Bennedsen, e-post:
jens@au.dk. Ældre årgange af Uddannelseshistorie kan erhverves for medlemspriser. Kassereren forhandler også Selskabets publikationer.
En fortegnelse over publikationerne med både normal- og medlemspriser findes på selskabets hjemmeside.
Uddannelseshistorie 2017 udgives med økonomisk støtte fra Det Frie Forskningsråd/Kultur
og Kommunikation og Danske Professionshøjskoler.
Nyheder om Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie
Der bringes i hver årgang af Uddannelseshistorie nyheder om Selskabets aktiviteter, som også
kan læses på Selskabets hjemmeside www.uddannelseshistorie.dk.

