Nyhedsbrev – august 2017

Kære Højskolekammerater
Der er en del på programmet i denne omgang.
På sidste åbnemøde d. 19/8, fik vi bundet
knuder på flere løse ender. Det blev bl.a.
besluttet at vi arbejder frem mod en stiftende
generalforsamling for højskoleforeningen i
november og – hvis alt går efter planen - åbning
af den fysiske højskole i sommeren 2019!
Vi vil til oktober sende en tidsplan ud for
begivenheder de kommende år.

Første pop-up højskole - 4. november
Frem til at vi åbner Den Kritiske Pædagogiske Højskole i 2019, vil vi afholde en række
pop-up højskole events. Pop-up højskolerne har dels til formål at dygtiggøre, samle og
styrke den gruppe mennesker der skal skabe højskolen. Vi ønsker at eksperimentere med
form og indhold og gøre os erfaringer, som vi kan bringe med videre i processen.
Derudover ønsker vi med pop-up højskolen at deltage i og udfordre den faglige og
politiske debat, som finder sted i og omkring velfærdsprofessionerne og det pædagogiske
felt.
Den første pop up højskole finder sted d. 4. november i Børnehuset Harmonien på
Frederiksberg. Temaet er professionel dømmekraft - professionel ulydighed.
I velfærdsprofessioner arbejder de professionelle i en praksis der udspiller sig mellem
politisk styring og professionelle skøn. Dette giver en række etiske og praktiske
dilemmaer, der skal håndteres i praksis for at møde borgere, brugere og børn på etiske,
faglige og relevante måder.
Når vi mødes d. 4. vil vi gerne understøtte fællesskabsprocesser, der kan give overblik og
indsigt i hvordan ens egen praksis hænger sammen med større politiske og
samfundsmæssige bevægelser. Dette for at støtte de velfærdsprofessionelle i at skabe
plads og råderum til både at træffe professionelle beslutninger og argumentere for dem
som relevante og vedkommende i et åbent rum – som også kan rejse debatter også på et
politisk plan. Vi inviterer repræsentanter fra velfærdsprofessionerne og alle andre med
interesse herfor og håber på, at vi kan skabe debat og refleksion, der tager udgangspunkt i
vores forskellige erfaringer fra vores professionelle hverdagsliv.
Vi glæder os til at se dig!

*** POETISK PAUSE ***

Kom til mig, elskede, kære gæst

Og høstkarl når du slår din mark

du er det kæreste, jeg ved

lad et strå stå forsigtigt

og når du favner mig allermest

drik vinen langsomt slurk for slurk

så bliv her, bliv ved

og kys mig aldrig flygtigt

Tag blot at høstens blommer

Tage blot af hæstens blommer

de plukkelystne blå

de plukkelystne blå

og de stærke storm skælver de for

og den stærke storm, den skælver de for

du lille vind dig venter de på

du lille vind dig venter de på

sådan en lille vind er som en døs

sådan en lille vind er søm en døs

et kærtegn og en vuggen

et kærtegn og en vuggen

og blommerne vil så gerne løs

blommerne vil så gerne løs

og ligge lidt i skyggen

og ligge lidt i skyggen

-

Bertolt Brecht

***

Videoen
Vores videoprojekt er i fuld gang. Vi har snakket med og filmet forskellige forskere og
studerende fra forskellige professioner. Processen kommer til at strække sig ind i efteråret,
hvor vi snakker med flere interessante mennesker og arbejder med klip og redigering.
Videoen tager udgangspunkt i hvor folk gerne vil have mere indflydelse i deres hverdag. Vi
har masser om ørene og det ville være dejligt, hvis flere kunne byde ind med erfaring og
nye kræfter. Skriv os en mail hvis du syntes det lyder interessant!

Kritisk Pædagogisk Podcast
Kritisk Pædagogisk Podcast er et podcast projekt, hvor vi vil give plads til de kritiske
stemmer. Hver podcast kommer til et have et tema der bliver udfoldet, diskuteret og
nuanceret af forskellige personer over en række af udsendelser. Intervieweren kommer til

at indgå i en dialog og debat med en gæst omkring det valgte tema i omkring 45 minutter
per program.
Tanken og forhåbningen er at podcasten vil blive brugt bredt i den pædagogiske verden.
Vi håber den vil nå ud til professionshøjskoler og universiteter, men også blive hørt af folk
der er uddannede, til at nuancere de faglige debatter i praksis.

Hjemmesiden
Den Kritiske Pædagogiske Højskole har langt om længe fået en hjemmeside! Vi håber at
projektet på den måde bliver langt mere overskueligt for folk der endnu ikke er en del af
det. Der mangler stadig at blive skrevet tekster til enkelte sider, men de kommer op
indenfor den nærmest fremtid. Skriv endelig hvis i har idéer eller kommentarer til siden.
Besøg den her: www.DenKritiske.com

Kontakt os
www.DenKritiske.com
E-mail: hoejskolegruppen@gmail.com
www.facebook.com/Hoejskolegruppen/

