
Månedsbrev – Den pædagogiske Højskole 

 

Hej højskole kammerat 

Du sidder lige nu og læser det første af forhåbentligt mange månedsbreve. Det er vores, 

højskolegruppens, formelle kommunikationskanal indtil videre. Det er her vi holder folk der har 

vist interesse opdaterede, det er her vi invitere til begivenheder, det er her vi stiller dig spørgsmål 

og det er her vi sender dig en poetisk pause. Månedsbrevet er vores online monolog til dig. Vi 

håber du ivrigt vil følge med, god læselyst. 

 

Proces, processen, processerne 

Den store danske beskriver en proces som ”forløb eller serie af handlinger der indebærer en 

forandring eller udvikling”. Derefter kommer der to eksempler på hvordan proces kan sættes ind i 

en kontekst. De to kontekst eksempler beskriver meget godt hvilken proces vi er i lige nu. For det 

er både en langsommelig og kompliceret proces, at skulle skrive udkastet til et manifest en hel 

højskole skal bygges op om. Med det sagt er det også en meget spændende og givende proces, 

hvor man bliver tvunget til at udfordre ens egen utilstrækkelighed. Vi mødes næste gang d. 19. 

november, derefter håber vi at kunne åbne lidt op for indholdet i manifestet. 

 

Poetisk Pause 

Det gælder om, vi hjælpes til 

at se med egne øjne 

og ret forstå, hvad tiden vil, 

men ikke tro dens løgne. 

(Højskolesangbogen, nr. 183) 

 

Oplæg og arrangementer 

Vi bestræber os på i højskolegruppen at holde os opdateret med hvad der forgår i højskole og den 

pædagogiske verden. Derfor deltager vi også i flere oplæg og arrangementer rundt om i landet, 

dem vil vi også gerne anbefale til jer. 



 

D. 13/12 et arrangement der hedder "Den frie barndom - fri leg" på folkeuniversitet i Emdrup: 

http://fuau.dk/emdrup/program/psykologi-sundhed-og-paedagogik/den-frie-barndom-fri-leg-

1622-175.aspx 

 

Inspiration, hjælp og det sidste ord 

Vi kan og vil ikke gøre det her alene, så derfor vil vi i månedsbrevene hver gang stille spørgsmål, 

som vi håber du vil tage stilling til og svare på. Det er spørgsmål der skal hjælpe os i processen 

med højskolen, så vi kan få forskellige perspektiver ind. I løbet af de kommende måneder vil vi 

også indkalde til en seminariedag, men det skal du nok få meget mere at vide om. 

Spørgsmål 1: Hvad mener du mangler på den nuværende pædagoguddannelse, som en 

pædagogisk højskole kunne bidrage med? 

Spørgsmål 2: Vil du sende os, en del af, eller hele din yndlings lyrik? 

Du må også meget gerne hjælpe os med at hive fat i dine kollegaer, venner, koner, mænd, 

kærester, børn, niecer, forældre osv. Som skulle have en interesse i projektet. Hvis de gerne vil 

sættes på maillisten, så send deres mail til hoejskolegruppen@gmail.com så ordner vi resten. 

De bedste hilsner, 

Højskolegruppen, initiativtagere til ”Den Pædagogiske Højskole” 


