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Kære medlemmer

Det er 30. gang Dansk Pædago-
gisk Historisk Forening indkalder til
generalforsamling i år

tirsdag den 17. april 2018
kl. 17: 30

Samme aften inviterer vi til
årsmøde kl. 19 – 21 på

Borgbygård, hvor Ernaprisen uddeles for 29.
gang til seniorforsker cand. psych. phd.
Karsten Tuft, Aarhus.
Efter Janni Milsted har motiveret Ernaudvalgets
begrundelse for valget, kvitterer Karsten Tuft med oplægget:

Børnehaven som perspektiv
Læs mere om foredragets indhold i invitationen side 2
I slutningen af bestyrelsens årsberetning er et idé-oplæg til ny struktur for
bestyrelsens arbejde med selvstyrende grupper og selvstændige funktio-
ner. Der lægges op til en ny definering af forretningsføreropgaven, da den
nuværende udtræder af bestyrelsen efter generalforsamlingen. Derfor skal
der også findes en ny redaktør af foreningens Nyhedsbreve.
Dagsordenen er på side 3 og årsberetningen på side 5
Det er bestyrelsens inderlige håb, at flere af jer medlemmer vil finde
udfordringer og lyst til at gå ind i bestyrelsesarbejdet og være med til at
udvikle og realisere den nye struktur. Det er helt nødvendigt at få tilført
nye kræfter til bestyrelsen, da også to af suppleanterne ikke genopstiller,
og den tredie primært arbejder med layout på foreningens udgivelser.
En af vores medlemmer er gået aktivt ind i bestyrelsens arbejde som
“kustode” i boggruppen og en af de nuværende suppleanter vil gerne fort-
sætte i boggruppen som kustode sammen med et bestyrelsesmedlem.
Vi vil ikke formalisere begrebet i vedtægterne, men vil gerne anvende det i
praksis og håber at flere medlemmer vil yde aktiv støtte som kustoder.
Begrebet uddybes i årsberetningen og på generalforsamlingen.
Vi har tidligere introduceret vores deltagelse i Golden Days festival i
september 2018 med temaet Historiens B-sider, som vi i bestyrelsens
oplæg kalder Daginstitutionens B-sider. Vi opfordrer igen jer medlemmer
til at komme med historier inden for de 3 temaer. (side10)
Mon ikke foråret reelt har indfundet sig, når vi så mange som muligt
mødes tirsdag den 17. april 2018 på Borgbygård til generalforsamling
og/eller årsmøde.
Med optimistiske hilsner, Bestyrelsen

         Kære Medlem.
    Er du en af de 40 med-
  lemmer, som endnu ikke
 har fornyet kontingentet i
2018?
   Er du i tvivl om noget
  vedrørende indbetalingen,
    så læs hvordan du gør
      på Kort foreningsnyt
                 side 11
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Dansk Pædagogisk Historisk Forening inviterer for 30. gang til

Generalforsamling og årsmøde
Tirsdag 17. april 2018 kl. 17:30 til kl. 21:00

på Borgbygård, Englandsvej 358, 2770 Kastrup

Program:

17:30 Generalforsamling
i henhold til dagsordenen.

18:30 Let anretning.
Drikkevarer kan købes.

19:00 Begrundelse for Erna-
udvalgets valg af årets
prismodtager seniorforsker,
cand psych. og phd.
Karsten Tuft ved forhen-
værende forbundsformand
for BUPL og institutions-
leder Janni Milsted.

Prismodtageren
Karsten Tuft kvitterer for
modtagelsen med oplægget:

Børnehaven
som perspektiv

Udviklingen af børnehaven viser
samfundsmæssigt engagement og
politisk gennemslagskraft.
Børnehaven er et væsentligt rum i
samfundets opbygning historisk set.
Oplægget diskuterer børnehavens
pædagogiske paradigme ud fra
demokratiets politiske værdier om
frihed og lighed som bærende
værdier for børnehaven, vuggestuen,
pædagoguddannelsen og den
pædagogiske praksis. Filosofiens
opdragelsesteoretiske rolle belyses
kritisk.
Vel mødt, Bestyrelsen

Vi ønsker gerne din tilmelding
til generalforsamlingen og/eller årsmødet
af hensyn til planlægning af traktementet.
Skriv til drude.helweg@gmail.com eller
ring på 23 37 78 73
inden mandag den 16.4.2018.

2015

2016

2017

2013

2014

De seneste års
Erna-prismodtagere
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Dagsorden for
generalforsamlingen  17. april 2018

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Godkendelse af foreningens regnskab

5. Fastsættelse af kontingent for det
efterfølgende regnskabsår

6. Indkomne forslag

7. Valg
     a) Bestyrelsen:

Følgende er på valg i år:
Ole Schultze Henriksen
Birgit Kragh Larsen
Drude Helweg (ønsker ikke genvalg)

Følgende er ikke på valg i år:
Janni Milsted
Ruth Ingemann
Ingrid Colmorten
Finn Thomsen

     b) Suppleanter:
Birgit Lerstrup
Birthe Frederiksen

(ønsker ikke genvalg)
Hanna Engelbrecht (

ønsker ikke genvalg)

     c) Revisorer:
Nuværende:

Ebba Jørgensen
Martin Jørgensen

     d) Erna – udvalget
På valg ifølge vedtægterne:

Ulla Liberg

Følgende er ikke på valg i år:
Lene Lind
Margit Vinther .
Janni Milsted (udpeget af bestyrelsen)

8. Eventuelt

Kassererens kommentarer
Det var en mundfuld at overtage kassererposten med
de formaliteter, banken fordrer.
Nu er jeg inde i det, og trods besvær med at få det
hele til at gå op, foreligger det her i balance. 

På indtægtssiden har de mange besøg med rundvis-
ninger og oplæg skæppet i kassen.
Udgiftssiden er steget. Vi har brugt af de liggende
reserver, bl.a. ved vores udvidelse af formidling ved
deltagelsen i Golden Days.
Vores projekt om Tidslinjen gik op, da vi jo havde
ansøgt og fået tilskud fra Velux Fonden. Så har der
været udgifter til forbedringer og udskiftning i huset.
Portoen er steget, men vi har sendt færre sider i
Nyhedsbrevet og uden kuvert, og derved holdt
budgettet. 
Vores beholdning på bankkontoen er således mindre:
knapt 50.000kr. Som det er blevet skitseret, vil vi
omlægge budgetteringen og samtidig nok udvide
forbruget på formidling. 
Birgit Kragh Larsen, Kasserer

Årsregnskab 2017

Indtægter
Overført fra 2016 61.780,22  
Kontigent og gaver 30.005,00 1.
Udlån af 1 sal         0,00 2.
Besøg på Borgbygård   8.225,00 3.
Salg af småskrifter      990,00 4.
Diverse  49.622,00 5.
Indtægter i alt 150.622,22  

Udgifter   
Dansikring Alarm    9.692,35 6.
Telefon    1.168,70 7.
Medlemskab af andre foreninger       670,00 8.
Hjemmeside og support    1.824,00 9.
Kontor (gebyr, papir, mv.)    2.327,55       10.
Portoudgifter    7.147,95       11.
Rengøring, husholdning    4.445,05       12.
Fortæring, drikkevarer    5.224,47       13
Sorg og glæder    2.440,95       14
Nyinvestering   12.695,30      15
Kurser og projekter   54.498,75      16
Udgifter i alt 102.135,07  

STATUS  
Indtægt 150.622,22
Udgift 102.135,07
Overskud   48.487,15
Bankkonto   48.487,15
Balance 0
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Bestyrelsens årsberetning
for 2017/ 2018

Bestyrelsens arbejde
I de fire årlige nyhedsbreve forsøger vi at
formidle nogle af de aktiviteter bestyrelsen
arbejder med og de af jer, der er medlemmer i
foreningens Facebookgruppe, bliver løbende
orienteret om hvor fokus er. I denne skriftlige
beretning vil vi sammenfatte arbejdet i nogle
nedslag i forhold til det, vi har været optaget af,
og noget af dette vil igen blive uddybet på
generalforsamlingen.

Et fast punkt på dagsordenen på det første
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i
maj er konstitueringen, hvor de forskellige
opgaver fordeles i mellem os. Den mest mar-
kante ændring sidste år er, at Birgit Kragh
Larsen formelt overtog kasserer posten efter
Ruth Ingemann. Da hele bestyrelsen tegner
foreningen ifølge vedtægterne skal alle besty-
relsesmedlemmer underskrive de dokumenter,
banken kræver ved skift af kasserer og forret-
ningsfører. Det kom til at betyde at det reelle
skift først fandt sted efter sommerferien.

Vi har haft en del sygdom og fravær i bestyrel-
sen i det år, vi lægger bag os, og derfor har vi
været glade for at suppleanterne og flere med-
lemmer aktivt er indgået i arbejdet. På en
arbejdsdag først i maj gjorde vi en samlet
ihærdig indsats for at registrere og arkivere
indholdet i de mange kasser fra Skolemuseet
og uregistrerede kasser. Der blev for alvor ryd-
det op, og det gav plads i depotet. Glasmontre
blev samlet og Fröbel udstillingen på 1. sal blev
udbygget.

I afslutningen af sidste års beret-
ning om vores tanker om det nye
år skrev og fortalte vi, at vi drømte
om at deltage i Golden Days
Festival i september 2017 og de
historiske dage i Øksnehallen i
marts 2018. Det er kendt at
drømmene er blevet til realiteter.
Planlægningen af foreningens

deltagelse skulle hurtigt i gangsættes på det
første bestyrelsesmøde for at vores tilbud

kunne komme med i det store Golden Days
program. Arbejdsopgaverne blev i den sam-
menhæng også fordelt.

Sommerbestyrelsesmødet i slutningen af
august kom både til at handle om en drøftelse
på metaplan om bestyrelsens arbejdsform og
en praktisk generalprøve til vores to Golden
Days dage på Borgbygård. Vi påbegyndte en
drøftelse af, hvordan vi kunne udarbejde en
struktur, hvor de enkelte bestyrelsesmedlem-
mer kunne arbejde med det, vi har lyst til i selv-
stændige grupper og funktioner og er endt i et
idéoplæg, som vi fremlægger tilslut i denne
beretning.

Studiebesøgenes antal på Borgbygård steg
allerede i maj og juni og fortsatte efter som-
merferien indtil økonomien i Campus Carlsberg
satte stopper for det. Besøgene gav os anled-
ning til at formidle den pædagogiske historie til
de pædagogstuderende, som deltog med deres
undervisere.
Vi har også haft flere besøg af mindre og større
grupper af pædagoger, pensionerede og i arbej-
de til kortere oplæg om foreningens aktiviteter
med udgangspunkt i hjemmesiden med efter-
følgende  rundvisning i udstillingerne.

Det var en begivenhedsmættet september
måned.
Den 11. september fik vi et genbesøg af 6
bestyrelsesmedlemmer fra foreningens søster-
forening Daginstitutionernes Museumsforening
Århus (DMÅ). En konsekvens af beslutningen
på vores besøg i Aarhus forrige år, at de to
bestyrelser fremover vil mødes en gang om året
til et fælles bestyrelsesmøde for at drøfte kon-
krete samarbejdsprojekter f. eks. om digitali-
sering af materialer om fritidshjem og bygge-
legepladser. Besøget i er beskrevet med ord og
billeder i novembernyhedsbrevet 2017.
Før fællesbestyrelsesmødet var der rundvisning
i huset, hvor de udbyggede udstillinger fra
Golden Days var bibeholdt.

Birgit og Drude deltog i BUPL´s Pensionist
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Sektions Årsmøde i september, hvor vi under
eventuelt og efter mødet fik mulighed for at
fortælle om foreningen.
Der er ingen tvivl om de mange udadvendte
aktiviteter har medført at kendskabet til forenin-
gen er blevet bredt ud til mange, og det har
åbnet for nye samarbejdsmuligheder inden for
det historiske og museale felt. Hvilket har
medført en forøgelse af medlemstallet både i
foreningen og i Facebookgruppen, som i denne
måned har overgået antallet på 200 medlemmer
med foreningens 191.

På foreningens vegne stillede Ole i et åbent brev
til Samlingsinspektør Thomas Meldgaard på
Arbejdermuseet spørgsmål til hvorfor Arbejder-
museet ikke har en historisk børnehave i deres
samling og inviterede til samarbejde og et
besøg på Borgbygård. Thomas Meldgaard
svarede høfligt tak for henvendelsen og vil vende
tilbage, hvis de vil formidle livet i børnehaverne,
når de i de kommende år vil begynde at revidere
deres faste udstillinger.

Tidslinjeprojektet Daginstitutionernes
historie og Boggruppen
Gruppen fremlagde på sidste generalforsamling,
hvordan tidslinjen Daginstitutionernes historie er
opbygget med eksempler fra Før 20érne og
20érne. 30érne blev tilgængeligt på hjemme-
siden inden sommerferien. I april skrev Ruth
rapport og aflagde regnskab, så projektet blev
planmæssigt afsluttet 1. maj 2017.
Vi modtog knap 50.000 kroner fra Velux Fonden
til det bevilgede projekt. Vi har dokumenteret at
vi ældre har været aktive med at formidle dag-
institutionernes historie.
Efter jul har gruppen med Ruth som tovholder,
Ole og Ingrid gået i gang med fortsættelse af
projektet med 40érne og 50érne. Gruppen vil fra
starten i højere grad end i de første 3 årtier
mere målrettet inddrage samlingens materialer.
De vil også ændre den tidligere arbejdsproces.

Boggruppen
Registreringen af bibliotekets mange bøger,
tidsskrifter, jubilæumsskrifter er et hængeparti,

som vi flere gange har nævnt og håbet at få
resurser til at realisere. Nu har en boggruppe
bestående af Ruth, Hanna og Tove gået i gang
med at finde ud, hvordan og i hvilket system
de kan registreres. Det overstiger foreningens
midler at købe det officielle bibliotekssystem,
som desuden kræver en årlig afgift.
Boggruppen tager senere stilling til om der
skal søges midler til registreringen.

Arkivet og arkivering
Vi har fået stor hjælp af et af vores medlemmer
Dinny Sandra Rebild med at få registreret og
beskrevet alt det Montessori materiale, fore-
ningen fik fra det nedlagte Dansk Skolemuse-
um. Ligeledes får arkivgruppen nu hjælp fra et
medlem til at registrere og beskrive de mate-
rialer og de billeder, vi har fået fra Børnehaven
Saxoly. Konkrete historier og tidsbestemmelse
af de forskellige genstande er med til at
kvalificere og levendegøre beskrivelserne og
den pædagogiske historie, der knytter sig til
legetøjet.
Vi har haft flere henvendelser om materialer,
legetøj, billeder og bøger til brug for forskning
om integrerede institutioner, udstilling om Kaj
Bojesens legetøj på Trapholt Museum og
efterlysning af materiale om konkrete instituti-
oner f.eks. Fyns Huse. I den sammenhæng er
vi glade for at kunne trække på Helga Schwe-
des store viden om materialerne fra Frøbelhøj-
skolens nedlagte arkiv.

Golden Days Festival 2017 og
Historiske Dage 2018
Hvordan Golden Days dagene den 6. og 7.
september 2017 forløb på Borgbygård er grun-
digt beskrevet med ord og billeder i november
nyhedsbrevet. Der var mange aktiviteter og
tilbud om at få indblik i den pædagogiske
historie i hele huset, som i alt 63 besøgende
på begge dage fik glæde af høre og opleve.
Desværre optog lokalpressen ikke vores pres-
semeddelelse. Måske fordi årets tema var
fejring af København 850 år. Det kunne have
været en oplagt mulighed for at gøre os kendt i
lokalsamfundet i Tårnby.
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Der blev pustet liv og viden i henholdsvis
Montessori hjørnet af Sandra Rebild (Dinny) og
i Frøbelhjørnet af Helga Schwede.
Daginstitutionernes historie blev formidlet i et
nyt powerpointoplæg “Fra asyl til moderne
daginstitutioner”af Ole på første sal og i
præsentationen af tidslinjen på PC i stue-
etagen af Ruth. Vi havde stor glæde af, at to
andre  medlemmer indgik som aktive
“kustoder” især på dag 2, hvor der kom 12
børn. Der blev lavet 3 nye fotoudstillinger.
Vi har fået nogle gode erfaringer, som vi kan
bruge til årets Golden Days Festival i septem-
ber 2018, hvor temaet er Daginstitutionens B-
sider.
Når generalforsamlingen afholdes har vi den
10. og 11. marts deltaget i på de Historiske
dage i Øksnehallen i standen med de lokal-
historiske arkiver. Der er blevet lavet ny foto-
udstilling og små kort med historiske billeder
af asylmageren Emilie Mundt, Vesterbro
institutionen Saxoly og Vesterbros børn fra
1970´erne.

Studiekredsen
Foreningens studiekreds følger hele tiden med
i, hvad der sker på det pædagogiske område
og i pædagoguddannelsen. Vi har afventet
fremsættelse af lovforslaget om ændring af
dagtilbudsloven som blandt andet indeholder
forslag til nye styrkede læreplaner med fokus
på leg. Det er lige fremsat den 28. februar
2018 og forventes at træde i kraft den 1. juli
2018. Den nye formålsparagraf indeholder
foruden leg også begreberne dannelse og
børneperspektivet. Derfor har studiegruppen
besluttet at sætte fokus på de tre begreber
med primært fokus på leg og har som mål at
skrive en kronik til Politiken, som også vil
indeholde et historisk perspektiv.

Medlemsstatus, drift og økonomi
I slutningen af januar havde vi på forsiden af
nyhedsbrevet sat fakturaren på hovedet for at
gøre jer opmærksom på at tiden var inde til at
forny jeres medlemskab ud til 178 medlemmer
inklusiv par-medlemskab, institutioner og

andre foreninger. Det fik mange af os til at
reagere hurtigt og forny vores medlemskab.
Dog er der 40 medlemmer som i skrivende
stund endnu ikke har indbetalt deres kontin-
gent. Det er 16 flere end sidste år. Vi håber, det
er en forglemmelse. Vi er så glade for at
medlemstallet steg sidste år og derfor er vi
bekymrede for at om for mange medlemmer
falder fra i år.

Økonomi
Som det fremgår af årsregnskabet 2017 nåede
vi inden årets udgang at få flere indtægter end



DPHF Nyhedsbrev - marts 2018

7

vi havde budgetteret med hvilket i sær skyldes
bevillingen fra Velux Fonden, forøgelsen af
medlemstallet og antallet af studiebesøg på
Borgbygård. Hvis vi ser bort fra det beløb, vi har
overført fra forrige år, har vi igen i år brugt flere
penge til udgifter i forhold til indtægterne.
Vi har i bestyrelsen drøftet, om vi bruger for
mange penge til vedligeholdelse af foreningen i
forhold til at bruge pengene på aktiviteter, der i
højere grad fremmer foreningens formål.

Hvis vores idé om selvstyrende grupper med
eget budget bliver realiseret, vil der også blive

brug for at inddrage bufferen og nedpriori-
tere nogle af udgifterne. Derfor fremlægger
bestyrelsen ikke i år et budget på general-
forsamlingen.

Vi vil benytte anledningen til igen at takke
for de gavebeløb, små som store, vi mod-
tager sammen med kontingentindbetalin-
gen. Samtidig retter vi også en tak for den
støtte, vi får fra BUPL i forbindelse med
trykning af vores nyhedsbreve og foldere.
Begge dele har stor betydning.

Nyhedsbreve, årets medlemsmøder
       og Facebook
Vi har i det forløbne år udsendt 4 Nyhedsbreve
på 12 eller 16 sider som normal post. Vi synes
selv, at vi har fundet en god balance mellem
tekst og billeder, nutidigt og historisk stof.
Vi valgte at lade de to Golden Days aktiviteter
på Borgbygård erstatte efterårets medlems-
møde, og nogle medlemmer deltog også i
arrangementet.
I årsberetningen og i marts nyhedsbrevet sidste
år opfordrede Ole til at nedsætte en research-
og skrivegruppe om asylmalerinden Caroline
Emelie Mundt med den begrundelse at vi må
sætte os nye mål om at researche, skrive og
udgive småskrifter enten i papirform eller
digitalt. Det lykkedes ikke at få etableret
gruppen i denne omgang, men tanken er ikke
opgivet.

Forårets medlemsmøde den 14. marts 2018
med temaet “Læring gennem leg i Zambia”.
Eva Christensen og Helena Johanneson vil med
ord og billeder fortælle om de kreative metoder
og den pædagogik, de har anvendt i undervis-
ningen af pædagoger i Zambia. Det er ikke
afholdt ved redaktionens afslutning.

Kommunikation med medlemmerne
Foreningens Facebook gruppe er
som tidligere nævnt på 200
medlemmer i mod sidste års 48

   Historiske Dage
   i Øksnehallen
   d. 10 og 11 marts
Billeder fra ophængning af vores
udstilling i Øksnehallen på
Vesterbro. Vi fik ikke så meget
plads som ønsket med de andre
- de københavnske lokalarkiver -
skulle jo også være der. Men vi fik
da plads til og udstillet foto og
tekst om Emilie Mundt - Saxoly
- Børn på Vesterbro og rodekas-
serne med  masse små billeder og
ikke mindst et tv med en løbende
præsentation af Hudegrundens
Byggelegeplads.

Ole
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medlemmer. Det er en god måde at kommuni-
kere om den pædagogiske historie

ERNA- udvalget og årets prismodtager
Erna-udvalget besluttede allerede i efteråret at
give Erna-prisen til seniorforsker, cand.psych
og phd. Karsten Tuft.  Den korte begrundelse
er formuleret i pressemeddelelsen, som kan
læses både i nyhedsbrevet og på hjemme-
siden.

Ide´oplæg til en ny organisering af
bestyrelsens arbejde
Vi har tidligere introduceret, at vi vil komme
med et forslag til, hvordan bestyrelsen kan
fordele opgaverne og samarbejde på en ny
måde.
Begrundelse:
Måske er der kommet en ubalance mellem
virkeliggørelsen af foreningens formål §3 stk.1
og på   opretholdelsen af foreningens virke.
Vi bruger for mange kræfter på detailstyring ,
og den nuværende forretningsfører træder ud
af bestyrelsen.
Vi må ikke glemme at vi er en kollektivt arbej-
dende bestyrelse med forskellige opgaver og
funktioner. Ifølge vedtægterne tegner hele
bestyrelsen foreningen.

Bestyrelsen og bestyrelsesmøder
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for at
virkeliggøre foreningens formål, den daglige
ledelse og drift i forhold til vedtægterne.
Endvidere at fastlægge rammerne for bestyrel-
sens arbejde. Forslag om at operere med
regelmæssige ordinære bestyrelsesmøder
minimum 4 om året vekslende med korte
bestyrelsesmøder før eller efter de selvstyrende
grupper holder møder f.eks. om budget

Selvstyrende grupper
På mødet efter generalforsamlingen konstitue-
rer bestyrelsen sig i selvstyrende grupper og
funktioner. Der kan altid på et bestyrelsesmøde
nedsættes en ad. hoc gruppe i forbindelse med
en ny aktivitet. Hver gruppe udarbejder et bud-

get for gruppens aktiviteter, som godkendes af
bestyrelsen. Gruppen styrer selv budget,
arbejdsform og arbejdsprocesser.

Forslag til struktur
med grupper og selvstændige funktioner
efter generalforsamlingen 2018
Grupper:
1) Arkivgruppe 3) Tidslinje gruppe
2) Boggruppe 4) Koordinatorgruppe

Selvstændige Funktioner
1) Redaktør af Nyhedsbrevet
2) Administrator af Facebook gruppen
3) Administrator af Hjemmesiden
4) Kasserer
5) Forretningsfører
6) Vicevært på Borgbygård
Vi har nydefineret forretningsfører opgaverne og
har beskrevet kasserer og viceværtopgaverne.

Forslag om Kustodeordning
Et mere løs koblet engagement i arbejdet for
medlemmer kan erstattes af en uformel kusto-
de ordning for de medlemmer som ikke ønsker
at indgå i bestyrelsesarbejdet, men vil gerne
yde en praktisk indsats. Kustodebegrebet
kunne være en måde nogle medlemmer vil
kunne yde støtte til bestyrelsens arbejde i
konkrete grupper eller aktiviteter. Det er mindre
forpligtende end at sidde i bestyrelsen. Det er
det jo ikke som suppleant i forhold til fore-
ningens praksis.

Vi håber at nogle medlemmer vil finde inspi-
ration til at gå ind enten som kustode eller i
bestyrelsesarbejdet og være med til at udvikle
den nye stuktur.
Bestyrelsen
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Erna prisen 2018
I år uddeles Erna prisen til
seniorforsker cand. psych. og ph.d.
Karsten Tuft

Erna prisen uddeles af
Dansk Pædagogisk Historisk Fore-
ning til en person, der har ydet en
særlig indsats i forhold til foreningens
mål og arbejde eller som via sit virke
har placeret sig i den pædagogiske
historie. Prisen er opkaldt efter Erna
Juul Hansen, som var Danmarks
første pædagog. ( 1845-1922)

Karsten Tuft har undervist på
pædagoguddannelsen i Aarhus i

mange år. Han er stadig aktiv som forsker.
Han er næstformand i Daginstitutionernes
museumsforening i Aarhus og har i den forbin-
delse været meget aktiv i arbejdet med at få

installeret en børnehave i Den Gamle By i
Aarhus.
Han har været medstifter og medudgiver af
Tidsskrift for Social pædagogik og er desuden
æresmedlem i dens bestyrelse.
Karsten Tuft har både skrevet bøger og artikler
om nutidens pædagogik, men også på værdi-
fuld måde bidraget med historiske vinkler på
arbejdet i vuggestuer og børnehaver og pæda-
goguddannelsen.

Prisen begrundes ved prisoverrækkelsen
af forhenværende forbundsformand for BUPL
og institutionsleder Janni Milsted i Dansk
Pædagogisk forenings lokaler:

Borgbygård,
Englandsvej 358, 2770 Kastrup

Tirsdag den 17. april 2018
kl. 19-21.

Pressemeddelelse

Foto fra bestyrelsens besøg i 70-er børnehaven
i Den Gamle By
i Aarhus. Karsten Tuft fortæller - Janni, Ingrid og
Drude lytter.

Karsten Tuft kvitterer med oplægget

Udviklingen af børnehaven viser
samfundsmæssigt engagement og
politisk gennemslagskraft.
Børnehaven er et væsentligt rum i
samfundets opbygning historisk set.
Oplægget diskuterer børnehavens
pædagogi-ske paradigme ud fra
demokratiets politiske værdier om
frihed og lighed som bærende værdier
for børnehaven, vuggestuen, pæda-
goguddannelsen og den pædagogi-
ske praksis. Filosofiens opdragelses-
teoretiske rolle belyses kritisk.

Børnehaven
som perspektiv
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Golden Days
2018

Golden Days Festival afholdes i år i ugerne 37
og 38. DPHF´s bestyrelse arbejder i øjeblikket
på et oplæg til, hvad vi kan bidrage med på
valgte dage.

Sekretariatet har meldt temaet ud som
er “Historiens B-sider”
som de blandt andet præsenterer
sådan:

“Vi skal genbesøge historiens B-sider
for at få et mere sandt billede af, hvor
vi kommer fra. Hvis vi gen-besøger det
upolerede i stedet for det perfekte, kan
vi måske bedre acceptere os selv. Og
endnu vigti-gere sætte os selv lidt på
plads, så vi ikke tror, at historien kun
er for det perfekte. Historien er et
gigan-tisk rystet spejl, hvori vi kan se
vores samfunds dumhed og dår-
skaber.
I en verden fuld af falskhed med
fotofiltre og fake news er der måske i
endnu højere grad end tidligere brug
for, at vi fordomsfrit ser tilbage på de
sorte pletter i vores fælles historie.

Ved at genbesøge vores mørke, mærkelige,
gemte og glemte kulturarv kan vi lære at gen-
kende de mønstre, vor mærkelige, virkelig-
hedsfjerne tid er fremstillet af. Kun sådan kan
vi identificere nutidens fatale fejltrin i tide og
lære at skelne mellem fiktion og fakta.”

Bestyrelsen arbejder med 3 nedslag i
daginsti-tutionernes historie under den
overordnede titlel:

Svære tider for børn,
pædagoger og daginstitutioner

Første nedslag:
Saxoly og børns vilkår på Vesterbro i
20‘erne.
Dette specielt med vægt på bolig forhold og
de voksnes arbejdsliv, og hvad pædagoger

dengang måtte forholde sig til under disse
forhold. Blandt andet at værne mod fattigdom.

Andet nedslag:
Daginstitutionernes og pædagoger vilkår
under besættelsen.
Børn og pædagogers forhold og betingelser
under besættelsen med de ustabile vilkår og
for nogle vedkommen forældre der deltog i
modstands kampen.

Tredie nedslag:
Ro - renlighed og regelmæssighed
Hvordan disse tre begreber kom til at præge
den tidlige vuggestue praksishistorie.
Sygeplejerskernes rolle og regime i denne
periode.

Temaerne præsenteres i forbindelse med vores
udstillinger på Borgbygård og løber et par dage
i de nævnte uger og kommer sandsynligvis til
at indeholde fotoudstillinger, PowerPoint oplæg
om temaerne. Pædagoger, der fortæller og
måske et arrangement med børn, der udsæt-
tes for ro - renlighed og regelmæssighed.

Vi skal aflevere en programtekst til Golden
Days sekretariat inden 1. maj og derfor skal vi
færdiggøre vores drøftelser af indhold, form,
målgruppe og fastlægge datoer for dagene.

I den forbindelse må I meget gerne
bidrage med forslag og ideer til indhold
og form og sende dem til
oleschultzehenriksen@gmail.com.
Selvfølgelig vil I også være meget velkomne til
at deltage i dagene til den tid på Borgbygård.
Ole

Begge billedet er fra Golden Days 2017 på
Borgbygaard
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Kort
foreningsnyt
Vi kan desværre ikke byde velkommen til nye
medlemmer i dette nyhedsbrev. Derimod har 2
medlemmer meldt sig aktivt ud af foreningen.
Da vi fik januarnyhedsbrev retur i år opdagede
vi at et mangeårigt medlem Edith Wancher
var død 95 år gammel i december. For 2 år
siden fik vi også et nyhedsbrev retur fra Edith
på grund af fejl i adressen. Da jeg efterfølgende
talte med Edith, sagde hun, at hun ville være
medlem af DPHF, så længe hun levede. Sådan
blev det.

Husk at give bestyrelsen besked om adresse-
ændringer og pårørende besked om at oriente-
re os om eventuelle dødsfald.

Du kan stadig nå at forny dit/jeres
kontingent for 2018
Vi håber på, at du er et af de 40 medlemmer,
som har glemt at forny dit/jeres kontingent?
Enten har du modtaget et girokort eller også er
du opfordret til at overføre kontingentet til
foreningens bankkonto reg. 5301 konto
0251430.
Kontingentsatserne er: kroner150 for personligt
medlemskab, 200 for par og 300 for institutio-
ner eller foreninger
Er du i tvivl, om du har betalt kontingentet, eller
er det os, der har overset din indbetaling, eller
vil du have tilsendt et girokort eller en faktura,
eller vil du ikke være medlem mere, så kontakt
Birgit (Kragh-Larsen) på mail
k.aa.larsen@mail.tele.dk eller på 21 77 57 48

Ny bog: Livtag

Vi har fra Peter Eie Christensen,
Riskov fra forlaget Exellent
modtaget bogen Livtag – en
biografi med Jørn Martin
Steenholds essays om barndom,
børns leg, liv og læring.
Vi vender tilbage med en
anmeldelse af bogen.

Det har været en meget svær beslutning for
mig at vælge at træde ud af bestyrelsen efter
24 års engagement i foreningens bestyrelse.
Jeg gør det nu, mens jeg endnu kan klarer
opgaverne og bevare overblikket. Efter min
pensionering fra Frøbelseminariet for 8 år
siden, har jeg ladet mit frivillige arbejde fylde
rigtigt meget i mit liv.
Nu er tiden inde til at blive “pensioneret” fra
DPHF, så jeg kan nå en periode, hvor jeg gør,
hvad jeg har lyst til, fordyber mig i kunst og
kultur, beskikker mit bo og spiller golf med min
mand.

Jeg har været utroligt glad for at være redaktør
af nyhedsbrevene og en del af fællesskabet i
Dansk Pædagogisk Historisk Forening, som jo
har ligget så fint i forlængelse af mit mangeåri-
ge virke som seminarielærer. Det har været
meget inspirerende og lærerigt. Jeg takker alle
jer fantastiske mennesker, jeg har samarbejdet
med både i bestyrelsen, i medlemskredsen og
andre samarbejdspartnere ikke mindst i BUPL.
Det er mit store håb at nye kræfter vil træde
ind i bestyrelsen, så det gode arbejde kan
fortsætte.
Drude

Den gamle
forretningsfører
og redaktør
takker af!
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Eftersendes ikke ved vedvarende
adresseændring, men tilbagesendes
med oplysning om ny adresse

Dansk historisk pædagogisk forening
co. Drude Helweg
Sprogøvej 7, st. midtfor
2000 Frederiksberg

Adresseliste

Bestyrelsen
Drude Helweg, forretningsfører
Sprogøvej 7. st. mf., 2000 Frederiksberg
mobil: 23 37 78 73
e-mail: drude.helweg@gmail.com

Birgit Kragh Larsen, kasserer
Flodvej 1, Smørumnedre, 2765 Smørum
Mobil: 21 77 57 48
E-mail: k.aa.larsen@mail.tele.dk

Ingrid Colmorten
Tagensvej 165, 2.tv. 2400 Kbh NV
Tlf. 35 81 50 09  mobil: 20 75 50 85
e-mail: ingrid.colmorten@gmail.com

Ole Schultze Henriksen
Kulhusvej 39, 3630 Jægerspris
Tlf. 47 53 00 47
e-mail: oleschultzehenriksen@gmail.com

Ruth Ingemann
Galgebakken Sønder 8-3A, 2620 Albertslund
Tlf. 43 64 09 33  mobil 29 90 51 98
e-mail:   narppi@hotmail.com

Janni Milsted
Mjølnerparken 48, 2200 København N
mobil: 28 18 17 57
e-mail: Jannimilsted@jorslevlyst.dk

Finn Thomsen
Voldboligherne 3 st th, 1426 Kbh K
tlf.: 59 91 83 13
E-mail: vimmer7@gmail.com

Suppleanter
Hanna Engelbrecht
tlf.: 45879601 Mobil: 61659601
E-mail: hanna@engelbrecht.dk

Birthe Frederiksen
mobil 28 10 20 18
e-mail: jfbronshoj@gmail.com

Birgit Lerstrup
J.P.E. Hartmanns Allé 2-B, 2500 Valby
Tlf. 36 16 22 62  mobil: 51 94 22 62
e-mail: birgit@lerstrup.dk

ERNA-udvalget
Ulla Liberg
Godthåbsvej 241, 2. tv, 2720 Vanløse
Tlf. 60 55 80 64
e-mail:   ullaliberg@gmail.com

Lene Lind
Kirkeltevej 145, 3450 Allerød
Tlf. 48 28 00 12
e-mail:  lene.lind@mail.tele.dk

Margit Vinther
Anekæret 3, 3520 Farum
Tlf. 44 95 06 81
e-mail:   margit.vinther@gmail.com

Fra bestyrelsen: Janni Milsted

Revisorer
Ebba Jørgensen og Martin Jørgensen
Havdrupvej 124, 2720 Vanløse
Tlf. 38 74 85 92   mobil 61 78 38 74
e-mail:  ebbaogmartin@gmail.com
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Nyhedsbrevet er redigeret af Drude Helweg
Layout: Birgit Lerstrup.
Foto: Ole Schultze Henriksen m.fl.

Artikler og indlæg til kommende numre mod-
tages gerne og sendes på mail til redaktøren.

BUPL har velvilligt støttet os med trykning

FORENINGENS POSTADRESSE
Sprogøvej 7, st. midtfor, 2000 Frederiksberg
Tlf. 23 37 78 73
Giro 89 78 68 27
bank reg. 5301 konto 0251430

SAMLINGEN, Borgbygård
Englandsvej 358, 2770 Kastrup
Tlf. 35 85 69 78 - onsdag kl. 10-13


