
 

 

 
 
Kære venner af Den Kritiske Pædagogiske 
Højskole 
 
Nu står december for døren, og i det neden-
stående kan du læse lidt om vores aktiviteter 
i den forgangne måned. 
 
 
Vores første pop-up højskole lørdag den 4. 
november i Børnhuset Harmonien! 
Tema: “Professionel dømmekraft/Professio-
nel ulydighed” 
 
Børnehuset Harmonien blev hurtigt fyldt med 
mennesker, og dagen udspandt sig som en 
vekselvirkning mellem oplægsholdere og er-
faringsudveksling i plenum. Ind imellem var der god mad og levende musik. 
 
Som start på dagen introducerede forsker Jan Kampmann fra Roskilde Universitet forsk-
ningsprojektet “Alternative institutioner”. 
Projektet undersøger ni daginstitutioner, alle kendetegnet ved alternative forholdsmåder 
relateret til de politisk og kommunalt udstukne rammer og styringsformer - oplægget vakte 
engagement og refleksionslyst!  
 
Dagen fortsatte med en lærer, to læger og en pædagog, som fortalte om det at undervise, 
helbrede og opdrage i en virkelighed, præget af stigende styrings- og effektiviseringstiltag. 
Tiltag som ofte opleves i konflikt med den professionelles vurdering af, hvad som er væ-
sentligt og værdifuldt at gøre. 
Gennem fortællingerne blev det klart, hvor meget professionerne oplever at stå i et kryds-
pres, som tilbagevendende udløser dilemmaer mellem at efterkomme ledelsens krav og at 
lytte til egen dømmekraft. 
 
“Fortællingerne fra virkeligheden” gav anledning til mange snakke.  
Herunder om, hvor isoleret professionelle oplever at står i kollegagrupper, hvor de burde 
kunne reflektere sammen og diskutere kritisable forhold åbent. Og om, hvordan effektivise-
ring og kvalitetsstyring individualiseres, så den professionelle ender med at stille stadig 
højere krav til sig selv, frem for at problematisere de rammer, som politisk og ledelses-
mæssigt udstikkes. 
 
Hvis du ikke lige nåede denne Pop-Up, så kan vi afsløre, at en ny er på tegnebordet. Den 
kommer til at foregå foråret 2018, og temaet meldes ud hurtigst muligt. 
 
 
Podcast nummer 2 – Hvad er pædagogik? 
Så er endnu en podcast i æteren - vi har inviteret Jonas Svane, lektor i pædagogisk psy-
kologi, ind til en snak om hvad pædagogik egentlig er.  
Som bonus kan vi afsløre, at der er kælet ekstra meget for lyden denne gang. Vi håber I vil 
lytte med - https://denkritiske.com/afsnit-2-hvad-er-paedagogik/  
 

https://denkritiske.com/afsnit-2-hvad-er-paedagogik/


 

 

 
 
Poetisk(filosofisk) pause 
 
Jon Hellesnæs filosoferer i bogen Socialisering og Teknokrati over måden socialisering fo-
regår på i uddannelsessystemet. Han oparbejder en definition på dannelse, vi synes fortje-
ner en afstøvning, og som falder godt i tråd med idegrundlaget for Den Kritiske Pædagogi-
ske Højskole.  
Hellesnæs skelner mellem to former for socialisering, to måder at blive samfundsmenne-
ske på, nemlig tilpasning og dannelse:  
 
“Tilpasning går ud på at folk bliver socialiseret på plads i det sociale system, uden at er-
kende, at “spillet” kan diskuteres og forandres. Tilpasnings-socialisering reducerer menne-
sket til objekt for politiske processer, som de ikke erkender som politiske. 
Dannelse går ud på, at folk bliver socialiseret ind i problemstillinger, som angår forudsæt-
ningerne for det som sker rundt om dem og med dem. Dannelses-socialiseringen emanci-
perer mennesker til at være politiske subjekter”. 
 
Og vi vil tilføje, at det kan godt være, at læreplaner er en kende for ambitiøst i vuggestuen, 
men dannelsessocialisering, det er ingen da for ung til at stifte bekendtskab med! 
 
 
Weekenden den 18. og 19. november, kaldte Den Kritiske Pædagogiske Høsjkole til ar-
bejdsweekend på Den Grønne Friskole. 
Arbejdet relaterede sig dels til stiftelse af Foreningen for Den Kritiske Pædagogiske Høj-
skole, hvor vi skulle revidere de foreløbelige udkast til foreningens vedtægter og formål. 
Dertil kom en opgave omkring at gennemse og præcisere idegrundlaget for Den Kritiske 
Pædagogiske Højskole. 
Vi kan kun sige, at det var en arbejdsweekend, hvor vi - både relateret til vedtægter, ide-
grundlag og egen arbejdsproces - søgte at virkeliggøre projektets demokratiske ånd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vil du hjælpe os?  
Vi ser frem mod vores stiftende generalforsamling d. 20. januar - men indtil da har vi ingen 
indtægter. Det er et problem da det koster penge at holde møder og generalforsamling, vi 
vil nemlig gerne kunne give en kop kaffe, et stykke frugt og have trykte materialer til jer. 
Derfor håber vi at nogle af jer vil støtte projektet økonomisk, ved at bidrage med et mindre 
beløb.  
Hvis du har mulighed og lyst til det, kan du overføre på MobilePay til 53 69 86 66 – på for-
hånd tak! 
 
Tilbage er blot at sige god december måned, vi håber at se jer til den stiftende generalfor-
samling den 20. januar 2018 – mere info følger. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Kontakt os 

DenKritiske.com 

E-mail: hoejskolegruppen@gmail.com 

Facebook 

http://www.denkritiske.com/
mailto:hoejskolegruppen@gmail.com
http://www.facebook.com/Hoejskolegruppen/

