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Netværket udvides. Projekterne tager form. Første 

offentlige arrangement og meget andet – 

handlingen er over os!  

 

Den Kritiske Pædagogiske Højskole er ved at blive 

det handlingsorienterede netværk som vi drømmer 

om. Torsdag den 1. juni afholder vi vores første 

offentlige arrangement. Vi blevet inviteret af PLS 

Carlsberg til at stå for deres månedlige Fagligt 

Forum. Vi har valgt at have fokus på nærværende 

demokrati og offentlig kontrol. I den forbindelse får vi besøg Karen Prins, som vil holde et 

oplæg om hendes forskningsprojekt om børns demokratiske erfaringer i børnehaven. Fagligt 

Forum afholdes 1. juni kl 16, Pædagog basecamp, Campus Carlsberg. For yderligere 

information, skriv på mailen eller gå på opdagelse på Facebook.     

 

På sidste møde nedsatte vi vores første Erfaringsfællesskab - det kommer til at fokusere 

på demokrati i institutioner. 

 

Erfaringsfællesskaberne har til formål at bringe folk sammen om en alternativ vidensdeling, 

indenfor emner de interesserer sig for. 

Det er tanken at grupperne skal køre med stor autonomi, men vi håber på at den viden og 

erfaring man skaber, kan være med til at bidrage til udviklingen af andre initiativer. Specielt 

vil det give god mening, hvis man kunne eksperimentere med formidlingen af de 

temaer/emner ens gruppe erfarer indenfor. På den måde ville det skabe god forbindelse til 

pop-up højskolen og formidlingen på den fysiske højskole.  

Med initiativet om at oprette erfaringsfællesskaber, tager vi udgangspunkt i et afsnit fra vores 

idégrundlag: 

 

“Vi ønsker, at højskolen udgøres af handlingsorienterede fællesskaber, der basere sig 

på de erfaringer vi bringer med os og tilegner so undervejs i læringsprocessen. Vi anser 

æstetikken for at være et vigtigt element i disse læreprocesser. Erfaring er sansninger og 

vi tror på, at direkte samspil med verden kan virke frigørende.” 

 

Er du interesseret i at starte et erfaringsfællesskab eller bare høre mere om det, kan man 

skrive til os på hoejskolegruppen@gmail.com eller komme til næste møde 25/6. 

 

**** POETISK PAUSE **** 

 

En læsende arbejder spørger  

 

Hvem byggede Theben med de syv porte? 

I bøgerne står kongers navne. 

Har kongerne slæbt klippeblokkene sammen? 

Og det flere gange ødelagte babylon – 

hvem byggede det op de mange gange? I hvilke huse 
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I det guldstrålende Lima boede bygningsarbejderne? 

Hvor gik murerne hen den aften, den kinesiske mur 

var færdig? 

Det store Rom 

Er fuldt af triumfbuer. Hvem rejste dem? 

Hvem Triumferede Cæsarerne over? Havde det højtbe- 

sungne Byzans 

Kun paladser til sine indbyggere? Selv i det 

sagnomspundne Atlantis 

brølede de druknende dén nat, da havet opslugte det 

På deres slaver. 

  

Den unge Alexander erobrede Indien. 

Han alene? 

Cæsar slog gallerne. 

Havde han i det mindste ikke en kok med sig? 

Filip af Spanien græd, da hans flåde 

Var gået under. Græd ingen andre? 

Frederik den Anden sejrede i syvårskrigen. Hvem 

sejrede foruden ham? 

Hver side en sejr. 

Hvem tilberedte sejrsmiddagen? 

Hvert tiende år en stor mand. 

Hvem betalte omkostningerne? 

  

Så mange beretninger. 

Så mange spørgsmål 

 

- Bertolt Brecht   

**** 

 

Udvidelsen af netværket er i fuld gang og mange har i den seneste måned vist sympati 

og interesse. Og det stopper ikke her. Lige nu er der stor aktivitet i København og det er 

godt. Men vi ønsker et bredt netværk, som gerne skal brede sig uden for de 

københavnske bymure. Hvis du brænder for at skabe et lokalt projekt eller lignende, skal  

der lyde en bragende opfordring fra tovholdergruppen! Netværket er gjort af den energi 

der lægges i det og alle kritiske kræfter bliver budt hjerteligt velkommen.  

 

Som sagt har vi mødt stor opbakning i løbet af den seneste måned. Vi er kommet i 

kontakt med folk, som gerne vil hjælpe med både video og hjemmeside. Vi glæder os til 

at få disse værktøjer med i kassen og bygge netværket større og stærkere. Hvis du har 

erfaring med video, hjemmesider eller anden grafik, og har mod på at udforske den del 

af netværket, skal du endelig give lyd!  

 

Næste gang vi mødes er lørdag den 25. juni kl 16. Lokation for mødet er endnu ikke 

fastlagt, men der kommer en opfølgende mail, så snart det er besluttet.    

 

 

                          Kontakt os 

E-mail: hoejskolegruppen@gmail.com 

Facebook: www.facebook.com/Hoejskolegruppen/ 
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