
Månedsbrev – april 2017  

 

Mange bække små gør en stor å....  

Sådan lyder et gammelt dansk ordsprog og sådan tegner der sig et billede af vores strategi for 

højskoleprojektet. Vi har på vores seneste møde aftalt en rækker initiativer, som skal være med til at 

påvirke debatten og retningen i det pædagogiske felt her og nu, samtidig med at de skal skabe 

opmærksomhed og bringe os tættere på etableringen af ”Den Kritiske Pædagogiske Højskole” i sin 

fysiske form.  

 

Vi har brug for støtte og deltagelse fra alle gode kræfter. Vi ønsker at danne et kritisk netværk, der 

bygger på vores idégrundlag, hvilket blandt andet betyder, at vi skal agere handlingsorienteret og 

basere vores arbejde på de erfaringer og kundskaber vi bringer med os. Alle har en lige ret og alle 

kan bidrage. Har du ideer til aktioner, events eller andre tanker du tænker er relevante for os, så 

skriv endelig eller kom med til vores 

næste møde d. 14. maj kl. 10.00. Det 

kan også være du kan se dig selv i 

noget af det vi allerede har gang i?  

 

Vi mødes næste gang d. 14 maj kl. 10.00 - Skal du med?   

Så mødes vi igen for at drive projektet 'Den Kritiske Pædagogiske Højskole' videre. Hvor vi på 

længere sigt håber på at etablere en højskole, står vi her og nu og skal bygge det netværk, der vil 

gøre det muligt. 

Vi forestiller os højskolen som et fremtidigt udviklings- og samlingspunkt for et kritisk pædagogisk 

netværk, der går på tværs af faggrænser, og som kan agere som en politisk, forandrende institution i 

samfundet. 

  

                          Kontakt os 

E-mail: hoejskolegruppen@gmail.com 

Facebook: www.facebook.com/Hoejskolegruppen/ 

Tilmeld dig her  

https://www.facebook.com/events/1319

767384805191/ 

 

mailto:hoejskolegruppen@gmail.com


                    Igangsatte initiativer  

 

1) En ”pop-up” højskole  

En arbejdsgruppe er gået i gang med at planlægge ’Den 

kritiske pædagogiske højskoles’ ”pop-up” højskole, der løber 

af stablen til september. Temaet bliver ”Kritisk dannelse, 

professionel dømmekraft og ulydighed”. Mere info følger på 

mødet d. 14. maj.   

 

2) Følgegruppe til faglig sparring 

Vi har fået en masse støttetilkendegivelser fra fornuftige, 

kloge og kritiske folk fra den pædagogiske verden. Med 

udgangspunkt heri opretter vi en følgegruppen, der skal 

fungere som et støttende og vejledende organ.     

 

3) ”Pæd-talks” 

Vi vil over de kommende måneder få forskellige folk til at 

udbyde og kommentere temaerne fra vores idégrundlag. 

Optagelser heraf bliver til en serie af ”Pæd-talks”. I kan godt 

glæde jer     

 

4) 1. maj  

Kom forbi og få sig en snak med folk der er en del af 

netværket, Den kritiske pædagogiske højskole, og hør 

hvordan du kan deltage, bidrage eller snup dig en flyer eller 

et idégrundlag med på vejen. 

Vi er at finde til Socialistisk 1. maj på Blågårds Plads. 

Arrangementet løbet af staben fra kl. 10.30 til 12.00,  

 

5) Demokratiske fordringer  

Vi er i gang med at udarbejde nogle demokratiske 

fordringer, der afspejler de idealer vi beskriver i vores 

idégrundlag, som skal fungere som rettesnor i vores 

”daglige” arbejde med projektet.   

 

Vi deltager i 

velfærdsalliancens 

demo d. 10 maj kl. 

17.00 på 

Rådhuspladsen   

 

Måske vi ses?  

 

http://www.velfaerdsallian

ce.dk/ 


