
Månedsbrev – Den pædagogiske Højskole 

Hej højskole kammerat 

Du er nu i gang med at læse det andet månedsbrev vi sender ud. Vi vil først og fremmest sige at vi 

er glade for den positive respons vi har fået fra jer og de folk vi møder og taler med på vores vej. I 

er som nævnt en vigtig del af vores planer for højskolen, selvom det ikke nødvendigvis virker 

sådan lige nu. Derfor håber vi også at i vil bruge lidt af jeres sparsomme tid på at læse 

månedsbrevene og så vil vi også virkelig gerne høre jeres bud på de spørgsmål, vi afslutter alle 

månedsbrevene med. Det er en kæmpe hjælp for os. 

I er desuden altid velkommen til at kontakte os på mailen, hvis i har spørgsmål, undrer jer over 

noget eller har en skide god ide.  

God læselyst. 

 

Hvor er vi henne i processen? 

Vi rykker os med små skridt i den rigtige retning. Der er meget der skal vendes, meget der skal 

vides og mange nye ting at tage stilling til. Det er vigtigt for os at vi gør det grundigt og det går den 

rigtige vej. Herunder har vi beskrevet lidt af det der er sket siden sidste månedbrev. 

Manifestet har været vores helt store arbejdspunkt. Det går fremad med det og vi har fundet frem 

til hvilken form det skal have, så det kan blive vores grundsten og resten af højskoleidéen - og 

projektet kan vokse omkring det. 

Vi har lavet en aftale med Jyderup Højskole om at vi d. 27 – 29. januar holder en arbejdsweekend 

på højskolen. Her kan vi få fordybet os i højskoleånden og i alt fra manifest til økonomi.  

Nu har vi sagt økonomi så man vi også hellere skrive lidt om det. Først og fremmest er vi i den 

heldige situation at Pædagogstuderendes Landssammenslutnings hovedbestyrelse, har givet os 

lovning på et større beløb til højskolen – det er fedt! Men det koster jo kassen at starte en 

højskole, så vi er allerede i gang med at finde andre partnere, og måder hvorpå vi kan få lidt penge 

i kassen. Så hvis du har en idé, så skriv endelig! 

Til sidst, men ikke mindst, har vi kontaktet Højskolerne (højskolernes interesseorganisation). De 

var meget interesseret i projektet og vil gerne rådgive os i, hvordan man starter op. Vi har aftalt at 

vi mødes i det nye år. 

 

 



Poetisk Pause 

Florence Reece’s sang ”which side are you on?” her opført af Pete Seeger. Et nummer mange 

kunstnere har opført, som i dag er mere relevant end længe.  

https://www.youtube.com/watch?v=9XEnTxlBuGo  

 

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  

 

Seminariedag 

Det her er dagen hvor vi løfter sløret for projektet og inviterer interesserede ind, til samtaler og 

debat. Datoen er allerede fundet, så hvis alt går som det skal, bliver det den 22. Februar, så du kan 

allerede nu sætte kryds i kalenderen.  

 

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.  

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

pædagogisk højskole kunne bidrage med?  

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” 


