
Danmark, uddannelse i verdensklasse - DPS-konference april 2008

Danmark – et samfund med grunduddannelse og ungdomsuddannelser i
verdensklasse

– hvor alle kan være med!
Hvordan når vi dertil?

Onsdag den 2. april 2008 kl. 13.00 til 16.00 i ”Kompagnihuset”, Kompagnistræde 39

Det har længe været et politisk mantra at skabe uddannelser af verdensklasse. Hvad vil det i 
grunden sige? Og hvordan realiserer man så ambitiøs en vision? Selskabet har denne gang inviteret 
Folketingets Uddannelsesudvalg til at redegøre for partiernes konkrete tanker og ideer til løsning af 
de mange udfordringer.

Selvfølgelig skal børnene lære at læse, kunne mat., fy/kemi, tale engelsk og beherske it? Men hvad 
skal de også lære?

• Hvordan sikrer vi den kreative udfoldelse og det sociale samvær – den demokratiske 
alsidige opdragelse?Er det gode sunde liv med rigtig ernæring og rigelig motion også 
skolens opgave?

• Hvordan bliver evaluering og test positivt motiverende led i uddannelsesforløbet?

• 95% af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse – selvfølgelig – er det en utopi – 
og hvad skal skolen og uddannelsessystemet kunne byde på for at imødegå drop-outs?

• Hvordan mindsker vi de negative virkninger af den sociale arv?

• Skal læreruddannelsen foregå på seminarier eller på universitet – om 5 år?

Lyt og diskuter med de centrale aktører, som nu og i de kommende år fastlægger indhold og rammer
for de danske uddannelser, med fokus fra folkeskole til ungdomsuddannelserne.

Oplæg ved repræsentanter fra Folketingets Uddannelsesudvalg. Herefter drøftelse og diskussion.

Der er i forløbet indlagt pause med servering af kaffe og kage. For interesserede vil der i pauser 
være mulighed for at besigtige husets enestående malerisamling af dansk kunst fra 1900-tallet.  
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