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Jeg har derfor siden 2006 været dedikeret til at fremme praksislæring. Det har jeg gjort som forstander på 

en produktionsskole og senest også som skoleleder i FGU. Og jeg har gjort det gennem min tilknytning til 

forskellige nationale og lokale foreninger, bl.a. i form af bestyrelsesarbejde, hvor jeg arbejder for at fremme 

det blik, praksislæring kan tilbyde i forskellige kontekster. Bl.a. sidder jeg i LAG Midt-Nordvestsjælland, og 

det har jeg gjort siden 2006. Det at understøtte udvikling af landdistrikter er spændende. Mit fokus har 

været på de unge og på innovation og entreprenørskabsdannelse, bl.a. fordi det har en stærk 

sammenhæng med praksislæring. Det at skabe sig et livsgrundlag i et landdistrikt kræver ”kloge hænder” 

og blik for, hvad der kan skabe værdi i et lokalområde. Det blik har jeg altid været draget af.  

Det nyeste skud på stammen er, at jeg nu får mulighed for at bruge mine talenter og erfaringer i 

Foreningen til fremme af praksislæring. Det ser jeg frem til med store forventninger. Det ligger mig stærkt 

på sinde at give praksislæring en ligeværdig stemme og gøre op med uddannelsessnobberi. Jeg glæder mig 

til at formidle, hvad praksislæring er og kan blive!  

Som konsulent ser jeg et interessant spørgsmål i, hvordan vi kan skabe værdi i den specifikke kontekst. Det 

handler om at skabe værdi for de mennesker, vi som konsulenter skal understøtte – her og nu værdi og ikke 

først om 1-2-3-4 år. Men det handler også om, hvordan vi kan understøtte organisatorisk læring. Her tror 

jeg på, at der ligger et potentiale i at understøtte dannelsen af praksisfællesskaber. Det er noget, jeg er 

meget optaget af. Bl.a. fordi en stor del af min egen læring har været knyttet til det praksisfællesskab, jeg 

var en del af i min tid som forstander.  

Mine formelle kvalifikationer i øvrigt er, at jeg er uddannet socialpædagog i 1983, og jeg har arbejdet med 

de fleste målgrupper, senest med unge og som leder. Derudover har jeg en PD i pædagogisk arbejde (2000), 

jeg har studeret cand. pæd. pæd. (to moduler ud af 4) og færddiggør til sommer en Master i 

uddannelsesledelse på DPU.  

 

 

 

Praksislæring har i de sidste 15 år været omdrejningspunktet for mit 

virke! Når jeg er optaget af praksislæring, så er det fordi jeg tidligere, da 

jeg arbejdede udenfor sektoren, blev opmærksom på hvilken forskel 

praksislæring kunne gøre for et ungt menneske. Jeg oplevede blandt 

unge på gadeplan, hvad et produktionsskoleophold kunne betyde for 

den unges identitetsdannelse og selvværd. Folkeskolen var ikke rigtig 

lykkedes og penge var man ikke kommet helt ærligt til. Grundtvig 

sagde: ”Åndens løsen er bedrifter”, og de elementer, som er til stede i 

praksislæring, bygger eleven op fagligt, socialt og personligt. For mig 

blev det et vendepunkt i min pædagogiske praksis at se, hvad det betød 

for et ungt menneske at finde et nyt fællesskab, udføre ’bedrifter’ og 

tjene ærlige penge. 


