
...svært lærerikt, mye å ta videre.

...på underfundig vis og gjennom 
historiefortelling og overraskende bilder 
kritiserte han sterkt moderne 
skoletenkning og det menneskesynet som 
ligger bak. Mot dette serverte han bl.a. 
den nistematen han mener elevene må 
få med seg ut i livet for å få gode liv: 
Selvtillit - Tillit - Livsglede - 
Nysgjerrighet - Åpenhet - Vilje og 
Sosiale evner. Det ble et foedrag å bli 
klok av!

...i forbindelse med vår årlige 
nasjonale foreldrekonferanse var vi så 
heldige å ha Godi Keller som innleder. 
Konferansen hadde som tema «En skole 
for alle», og det var rundt 120 
deltakege fra hele landet.

Godi Kellers innlegg ble et av 
høydepunktene på konferansen. Hans 
innfallsvinkling og hans fokus på 
enkelteleven gjorde stort inntrykk. 
Deltakerne har gitt svært gode 
tilbakemeldinger på hans foredrag og 
han fikk som eneste innleder stående 
aplaus. Vi håper å kunne engasjere ham 
igjen ved en annen anledning.

! ! Kjersti Falck, FUG

For informasjon eller booking av foredrag, kurs eller annet kan du ta 
kontakt direkte med Godi godi@godikeller.com eller (0047)926 36 812

Uttalelsene er hentet fra evaluering etter foredrag på Lena VGS og Foreldretinget 2012

ALLE BARN ER VÅRE BARN 
en inspirasjonskveld om oppdragelse, oppdragere og 

hva som gjør barna sterke i livet 

GODI KELLER

PEDAGOG, FOREDRAGSHOLDER, 
KÅSØR, FORFATTER OG PØBEL
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Godi Keller

Født 1952 i Sveits, og har siden 1972 vært bosatt i Norge. 
Gjennom mer enn 30 år har han bedrevet pedagogikk i ulike 
former. Blant annet som lærer i folkehøyskole, grunnskole, 
og i pedagog- utdanningen for skole- og barnehageansatte. 
Han er kursholder i Pøbelprosjektet, men han er også 
forfatter, foredragsholder, radiokåsør (først gjennom flere år 
som morgenkåsør i NRK P2 og siden mars 2012 i 
Norgesglasset på P1).
Han er i dag frittgående medarbeider i PåDrag As.

Godi Keller har i flere år holdt foreldreforedrag og 
foreldrekurs både i Norge og ute i Europa.

Som foredragsholder er Godi etterspurt av barnehager, 
skoler, foreldreforeninger, fosterhjem- stjenester, NAV, 
senioruniversiteter og flere.

Flott! 
Noe av det beste jeg har 

hørt!

En fornøyelse 
å lytte til.

Fantastisk	 
foredrag,	 sant	 og	 
treffende.

Alle barn er våre barn...
...er tittelen på et av Godi Kellers foredrag. Den sikter til en 
sak som dere trolig er like opptatt av som han, nemlig 
samarbeidet mellom foreldre og lærere og de som ellers måtte 
være delaktige
i oppdragelsen av barn. Godis viktigste anliggende er 
spørsmålet om hvordan vi i felleskap best kan ta vare på og 
styrke alle barns evne til å klare seg godt i livet, også de som 
ikke passer så godt inn i skolens definerte forventninger.

Godt samarbeid er for ham ikke så mye et spørsmål om 
former og regler, men langt mer om hvordan vi kan enes om 
det
vesentlige i oppdragelsen og hvordan vi kan gjøre hverandre 
gode. Godi Keller er én av våre dyktige foredragsholdere som 
– i likhet med de andre i PåDrag samarbeidet – er kjent for 
sin evne til å si vesentlige og viktige ting med humor og 
engasjement.

Torsdag fikk lærerne på Lena Videregående besøk 
av sveitsiske Godi Keller i siste økt. En alminnelig 
antrukket mann med tydelig aksent klarte å gi 
lærerne en ualminnelig opplevelse av mening, vidsyn 
og humanistisk dannelse til bruk i klasserom og andre 
rom...
     Rita Wentzel Larsen


