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Mette Friderichsen, medlem af redaktionen

De skal ikke kun male
himlen lyseblå
Om mødet med Lis Knudsen, tidligere formand for Danmarks
Specialpædagogiske Forening.

erfaringer nok at tage af, og det var
dem jeg kom for at høre om.
Lis Knudsen blev pensioneret i
1995 fra sin stilling som skoleleder
på Hjortespringsskolen, en skole for
elever med generelle indlæringsvanskeligheder i Herlev. Men der blev
hurtigt kaldt på hendes viden igen
til en udfordrende opgave omkring en
gruppe Asperger-elever. I gruppen var
der en særlig vanskelig dreng, som Lis
Knudsen blev støtte for. Det blev yderligere fire år på Hjortespringskolen.

Lis Knudsen til festmiddagen på Vingstedkurset i
november 2005

En dag i april 2006 besøgte jeg
Lis Knudsen i hendes lejlighed på
Frederiksberg. Jeg inviterede mig selv,
eller også var det Lis Knudsen der inviterede mig – bare ved sin udstråling
og sit engagement. Lis Knudsen er
73 år, pensioneret hjælpeskolelærer,
specialklassekonsulent og skoleleder
og tidligere formand for Danmarks
Specialpædagogiske Forening. Der er

Jeg har mødt Lis Knudsen flere gange
på de årlige Vingstedkurser, som hun
stadig deltager i med stor interesse. Lis
Knudsen har været med i det specialpædagogiske arbejde siden hun i 1954
dimitterede fra Blågårds Seminaruim
og blev ansat på Solbjergskolen, en
hjælpeskole for svagt begavede børn
på Frederiksberg. Hun havde ikke
andre forudsætninger for arbejdet end
sin læreruddannelse og lysten.
“Hvordan gjorde du“, spurgte jeg.
”Jeg tænkte på, hvor meget børnene
magtede”, sagde hun, ”og så underviste jeg. Jeg kunne jo hurtigt mærke,
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om børnene var med.” I 50’erne deltog Lis Knudsen i forskellige kurser
på Lærerhøjskolen, og siden har hun
har fulgt med i og været en del af de
forskellige specialpædagogiske strømninger. Det er tydeligt at mærke, at
det enkelte barns trivsel og udvikling
hele tiden har været i fokus for Lis
Knudsen. Om den gode specialunderviser siger hun: ”Den gode speciallærer
skal kunne forstå at sætte sig ind i
det enkelte barn og kunne tale med
forældrene. Læreren skal være kreativ
og holde af børnene. Tålmodighed er
også en egenskab hos læreren, der må
kunne se de små fremskridt og ikke
føle sig skyldig, når tingene ikke umiddelbart lykkes.”
Sammen med Troels Berg og andre
var Lis Knudsen med til at fortsætte Hjælpeskoleforeningen. Den hed
oprindelig Værneskoleforeningen og
var startet i 1921 af Sofie Rifbjerg.
I årene1967 og 1968 var der blevet
udnævnt en del kommunale konsulenter for hjælpeklasser. I 1968 satte
Troels Berg og Lis Knudsen en annonce
i Folkeskolen og inviterede konsulenterne til at komme til et heldagsmøde
på Amager. Der dukkede mange mennesker op. ”Vi fik sat fokus på, at specialundervisningen er et vigtigt område”, sagde Lis Knudsen. De ønskede at
skabe nogle retningslinier for arbejdet
med hjælpeklasseelever, hvad enten
de gik i enkeltstående hjælpeklasser
eller på selvstændige hjælpeskoler. Vi
aftalte at mødes igen og fik udarbejdet en liste over alle konsulenterne.
Undervisningsministeriet havde på det
tidspunkt ikke overblik over dem.
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Hjælpeskoleforeningens arbejde i
60’erne skal ses i lyset af folkeskoleloven fra 1958, der påbød kommunerne
at etablere specialundervisning. I 1961
udkom grønne betænkning, som konkretiserede retningslinierne for specialundervisningen. Efterhånden blev der
etableret specialklasser i alle kommuner. Klasserne var spredt, og de enkelte lærere var meget alene om deres
arbejde og erfaringer på de enkelte
skoler. Hjælpeskoleforeningen var med
til at komme denne ensomhed til livs.
Der blev udvekslet ideer og erfaringer
og ikke mindst skabt kontakter. Bl.a.
samlede man de forskellige kommunale
instrukser for hjælpeklasserne. På ”Her
og nu-kurserne” sidst i 70’erne blev
der drøftet fag, undervisningsplaner
og udvekslet materialer. Der var også
oplæg om psykologi og barnets udvikling. Lis Knudsen var med til at afholde
kurserne, som blev holdt to gange
årligt i samarbejde med undervisningsministeriet. På en måde kan man
sige, at disse kurser var forløberne for
Vingstedkurserne, ligesom Danmarks
Specialpædagogiske Forening, som Lis
Knudsen var formand for fra 1988 til
1992 har rødder i Værneskoleforeningen
og Hjælpeskoleforeningen.
Danmarks Specialpædagogiske Fore
ning har altid set det som en fornem
opgave at styrke forældresamarbejdet.
Foreningen afholder derfor et årligt
kursus for skolebestyrelsesmedlemmer,
der repræsenterer specialklasseelever
– også i Vingsted.
I 1967 blev Lis Knudsen konsulent for
specialklasserne i Herlev kommune. På
det tidspunkt var specialklasserne i
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kommunen spredt på flere forskellige
skoler. I 1975 ville kommunen samle
specialklasserne på én skole. Det var
midt i ”integrationsmøllen”, som Lis
Knudsen siger. Andre steder gjorde
man det modsatte, fordi man mente,
at de svage elever skulle integreres
med almindelige børn. Lis Knudsen
var med i arbejdet omkring samlingen
af eleverne. ”Ikke godt” lød det i den
offentlige mening. Det ville bare blive
sådan en ”dummeskole”, men ude i de
små satelitklasser sad eleverne bare
der og var ”ikke rigtig” med, siger
Lis Knudsen. Der blev skrevet meget i
aviserne. Den daværende socialdemokratiske borgmester i Herlev Kommune
Ib Juul sagde til Lis Knudsen, at det
skulle hun ikke tage sig af – ”Der
bliver ro om 3 uger” og det blev der.
Børn, forældre og lærere blev glade
for skolen. Lis Knudsen blev skoleleder for alle specialklasser på Gammel
Hjortespring Skole. Jeg spurgte Lis
Knudsen om hendes syn på det at være
leder. Det er vigtigt at være en synlig
leder, f.eks. at komme meget på lærerværelset, men man kan jo ikke lave om
på sig selv”. Jeg er ikke i tvivl om, at
Lis Knudsen har været en synlig leder.
I lejligheden på 6. sal var hun yderst
tydelig i både tale og holdning.
Vi talte om det specialpædagogiske
dilemma, som åbenbart i forskellig
form gentager sig gennem tiden og
kendetegner praksis, politik og forskning. Det dilemma har Lis Knudsen
også stået i: Hvem er i det hele
taget specialpædagogikkens børn, og
skal de være integrerede/ikke integrerede, inkluderede eller ekskluderede.
Lis Knudsen sagde: ”Jeg tror ikke så

meget på den der rummelighed, hvis
de svage altid kun skal male baggrunden lyseblå”. Hun nævnte også, at det
er vigtigt med fællesskab og sammenhold, og det er vigtigt at få venner, og
man kan ikke tvinge nogen til at blive
venner. De svage børn bliver aldrig
valgt. Men man skal dele tingene op;
et mongolbarn skal f.eks. ikke være i
en 20.1-specialklasse. Vi er enige om,
at for hvert enkelt barn skal den bedste løsning findes.
I mange år har Lis Knudsen arbejdet i Danmarks Specialpædagogiske
Forening sammen med tidligere skoleinspektør for Sorgenfriskolen i Lyngby
Poul Thomsen og Ole Stoffregen, der
er foreningens nuværende formand og
tidligere konsulent for specialklasserne
i Ballerup.
Det bliver spændende at se dette
værdifulde arbejde udvikle sig i takt
med de ændringer som strukturreformen medfører for det specialpædagogiske felt.
Jeg drak det sidste af den the som
Lis Knudsen havde serveret. Vi sagdefarvel, aprildagen var blevet lidt ældre,
og jeg var blevet lidt klogere.
Tak til Lis Knudsen for stor hjælpsomhed i forbindelse med bearbejdningen
af denne artikel.
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