
Kampen	  om	  klasselokalet	  
Foredrag	  om	  disciplinproblemerne	  i	  skolen	  
	  
Kom	  og	  hør	  om:	  
	  
	  

• Din	  skole	  før	  1967	  med	  den	  hårde	  
uvenlige	  disciplin,	  som	  vi	  ikke	  skal	  
tilbage	  til	  

	  
• Dine	  børns	  skole	  efter	  1975,	  hvor	  

tingene	  blødte	  op,	  men	  hvor	  
fagligheden	  blev	  forsømt.	  

	  
• Dine	  børnebørns	  skole	  anno	  2016	  ,	  

hvor	  krav	  til	  pli	  hos	  eleverne	  er	  
erstattet	  af	  næsten	  magiske	  
forventninger	  til	  læreren.	  	  

	  
	  

	  
	   	   	   	   	  
I	  dette	  debatskabende,	  inspirerende	  og	  personlige	  foredrag	  gør	  Viggo	  Smitt	  op	  med	  de	  magiske	  
forventninger	  til	  lærerens	  personlighed.	  Samtidig	  retter	  han	  en	  skarp	  kritik	  mod	  forestillingen	  om,	  
at	  en	  tilstrækkelig	  spændende	  undervisning	  i	  sig	  selv	  kan	  afskaffe	  ro	  i	  klasselokalet.	  
	  
Kampen	  om	  klasselokalet	  skal	  i	  stedet	  vindes	  med	  et	  stilfærdigt,	  men	  insisterende	  krav	  til	  eleverne	  
om	  at	  udvise	  pli.	  På	  den	  måde	  kan	  en	  Oplyst	  Autoritet	  komme	  i	  fokus	  og	  løfte	  fagligheden,	  
samtidig	  med	  at	  trivslen	  vil	  øges	  markant.	  Nu	  får	  det	  støjende	  mindretal	  ikke	  længere	  lov	  at	  
ødelægge	  det	  for	  det	  store	  flertal	  af	  elever,	  der	  gerne	  vil	  lære	  noget.	  
	  
Om	  Viggo	  Smitt	  
Viggo	  Smitt	  som	  er	  cand.pæd.,	  lærer	  og	  debattør	  er	  er	  ikke	  bange	  for	  at	  kalde	  en	  spade	  for	  en	  
spade.	  Med	  sin	  på	  én	  og	  samme	  tid	  filosofiske	  og	  praktiske	  tilgang	  viger	  han	  ikke	  tilbage	  fra	  at	  
udfordre	  en	  række	  populære,	  men	  uheldige	  antagelser,	  der	  præger	  den	  aktuelle	  skoledebat.	  
	  
Varighed	  
Foredraget	  varer	  ca.	  to	  timer	  med	  kaffepause	  og	  spørgsmål	  
	  
Pris	  
2.500	  kr.	  (for	  Ældre	  Sagen)	  plus	  transportomkostninger	  fra	  2860	  Søborg	  
	  
Kontakt	  
50	  52	  56	  02,	  hoeatos@hotmail.com,	  www.skolemester.dk	  


