
 

Månedsbrev – marts 2017  

 

Tak for sidst! 

Vi var efter receptionen en træt, men meget glad 

gruppe. Vi var glade for at mærke størstedelens 

engagement og begejstring i forhold til projektet og 

ikke mindst idégrundlaget. Det var opløftende at se, 

at kritikken af den nuværende diskurs er bredt 

funderet fra studerende, pædagoger, lærere til 

forskere, undervisere og andre faggrupper. Vi 

håber, at vi i fællesskab kan bringe projektet videre 

og gøre det til virkelighed. Vi har allerede nu en god 

platform, som vi skal bygge videre på.  

 

Vores fælles udgangspunkt er Idégrundlaget, som vi nu skal forsøge at omsætte til praksis. 

Højskoleprojektet starter ikke først, når vi har en højskole - det er i gang! Allerede nu skal vi finde 

frem til og eksperimentere med demokratiske, ligeværdige og nærværende måder at organisere os 

på og skabe forandring. Vi ønsker, at skabe aktiviteter der afspejler idégrundlagets principper, som 

kan være med til at sprede kendskabet og opbakningen til projektet. Når vi mødes d. 2 april skal vi 

finde ud af hvordan det gøres bedst. Vi håber meget at se dig. 

 

 Den poetiske (tænke) pause . . .  

  

”Dannelse af et samfund vil altid indebære, 
at visse sociale grupper monopoliserer den 

politiske magt og legitimere denne magt ved 
at påstå, at de undertrykte ikke har evnerne 
til at udøve den”  
 
(Blinkenberg 20111) 
                                                                                                         Jacques Ranciére  
                                                                                                  filosof og lighedstænker der inspirer os                                                             

                                                                 
1 Blinkenberg, Kåre. 2011. ’Jacques Ranciére’. Venstrefløjens nye tænkere. 1 udgave. Forlaget slagmark. 



 

Sæt kryds i kalenderen d. 2. april! 

Som lovet ved receptionen mødes vi igen d. 2. april kl. 13. Temaet er valgt på baggrund af de 

tanker, idéer og refleksioner der blev delt til receptionen. Alt det, har vi kogt ind til overskriften – 

organisering: højskole, kritisk netværk eller digital platform? 

 

Vores tanke er, at vi skal forholde os til, hvordan vores struktur og fremtidige arbejde kan komme til 

at være i tråd med idégrundlaget. Derudover håber vi, at vi kan finde frem til aktiviteter vi ønsker at 

sætte i søen nu og her. Sammen skal vi gøre projektet levende og involverende og finde den 

strategi, der bedst bringer os videre. 

 

I kan læse mere og tilmelde jer mødet på https://www.facebook.com/groups/182441752157847/ 

Alternativt kan du skrive til hoejskolegruppen@gmail.com  

 

Opfordring til brug af vores FB-side 

Som i måske har opdaget, så har vi lavet en facebook side, som vi vil bruge til information og 

promovering af projektet. Vi ønsker, at skabe så meget aktivitet og liv på siden som muligt og vil 

derfor opfordre jer til at komme med bidrag. Vi tænker, at siden b.la. kan bruge til dele artikler og 

video med relevans for projektet. Hvis du har ideér eller noget du gerne vil have på siden, så smid 

det op eller send det til os  

 

https://www.facebook.com/Hoejskolegruppen/     

 

Bygninger i Svendborg 

Vi er i kontakt med Svendborg Kommune om et muligt lejemål for højskolen. Vi vil gerne arrangere 

en fælles tur, hvor vi tager op og ser på stedet. Mere info følger.  

  

https://www.facebook.com/groups/182441752157847/

