Så er nyhedsbrevet i luften igen!
Til jer der har været med længe, vil vi gerne beklage den lange pause uden
nyhedsbrev. Til nye medlemmer vil vi bare sige velkommen og god læselyst!
Hvis i endnu ikke har læst vores idégrundlag, skal der her lyde en varm anbefaling.
Her er et link til det – ellers besøg DenKritiske.com.
Ellers ønsker vi en god sommer med masser af leg, kritik og kampgejst.
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Nye nyhedsbreve
Vi har i løbet af det seneste år haft forskellige planer og ambitioner om, hvordan vi, som er aktive,
skal kommunikere til resten af foreningen. Desværre har vi ikke gjort noget ved det, men det skal
være slut nu. Vi har i driftsgruppen besluttet at udsende fire nyhedsbreve årligt, hvor dette er det
første i rækken. Giv endelig kritik og inputs til hvordan det kan blive bedre. Skriv til
hoejskolemailen@gmail.com , hvor man til hver en tid er velkommen til at byde ind i forhold til
foreningens aktivitet eller ambitioner. Vi håber, at I vil læse med!

Generalforsamling 2019
Generalforsamlingen bød som forventet på en masse
formaliteter. Forpersonens årsberetningen blev dog til
langt mere end blot det. Afgående forperson Tobias
Nyegaard Larsen førte de fremmødte igennem en
billedrig snegle-analogi om foreningens aktivitet, der
som slimede sneglespor har påvirket verdenen i løbet
af det forgangne år. Et skønt år med fællesråd,
sommerhøjskole, podcast, børnehaveoprør, pop-up
højskoler og for nyligt vores helt egen blog. Og så
modtog vi i foråret Ernaprisen! Samtidig blev der også
set frem på det kommende år, som bl.a. kommer til at
byde på festival, flere podcasts, flere blogs og
formentlig endnu tydeligere slimede spor i den danske
og nordiske muld.
Derudover blev der valgt en ny bestyrelse, som nu består af Josefine Skottfelt, Alexander
Bergmann, Rasmus Mortensen, Lærke Testmann og Erik Sigsgaard. Samt suppleanterne Tobias
Nyegaard Larsen og Matias Bergmann.
Til slut fik vi taget hul på en spændende og handlingsorienteret debat om børnehaveoprør og
minimumsnormeringer.
Til alle fremmødte vil vi sige tak for en hyggelig dag

Den Kritiske Podcast ændrer format
Den Kritiske Podcast er en gruppe under Den Kritiske Pædagogiske Højskole, hvor vi løbende vil
levere historier, interviews og analyser med et fokuseret kritisk blik. Det er vores håb og ønske, at
podcasten vil blive brugt til at nuancere debatten i den pædagogiske verden.
Temaet og stilen vil ændre sig fra podcast til podcast, da hver fortælling har brug for sit eget
format. Vi tilstræber desuden at eksperimentere undervejs, for at opnå større erfaring med podcast
som fortællende medie og skabe et interessant lydunivers.
Kontakt
E-mail: hoejskolegruppen@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/Hoejskolegruppen/

Vi har ingen faste udgivelser, men forsøger at skabe en grundig og gennemarbejdet fortælling – og
det tager tid. Det kan derfor variere, hvor ofte der komme nye udgivelser, men du kan holde dig
opdateret på hjemmesiden, Facebook og gennem vores nyhedsbrev.
Vi håber, I vil lytte til podcasten og komme med ris, ros eller forslag til emner - på den måde kan vi
udvikle projektet, blive endnu skarpere og bygge en stærk kritisk platform.

Børnehaveoprør
Børnehaveoprør facebooksiden har været på pause i et stykke tid, men der bliver stadig arbejdet
for sagen om bedre forhold og organisering af pædagoger.
Det er helt fantastisk, hvordan forældrebevægelsen har rykket og holder gang i ilden. Tusind tak til
alle, der har demonstreret og debatteret for bedre forhold i vores daginstitutioner. Nu bliver det
spændende at se, hvordan den nye regering arbejder med det. Vi er ikke synderligt optimistiske,
men gør os klar på at kæmpe videre.
Læs i øvrigt vores eget bidrag til debatten om miniumsnormeringer, med fokus på normeringer ud
fra børnenes perspektiv, opfordring til politisk prioritering og solidaritet på tværs af den offentlige
sektor.

Bloggen
Bloggen er vores nyeste platform for kritik. Vi vil anbefale alle at hoppe ind på hjemmesiden og
følge med i de inspirerende tanker fra de fire bloggere Danielle, Ib, Josefine og Tobias. Hvis du
selv sidder med en brændende kritik i maven og ønsker at bidrage til bloggen, må du endelig
kontakte os. Der er plads til flere!
Blogindlæggene ligger på vores hjemmeside Denkritiske.com.

Fællesråd
Fællesrådet er foreningens styrende organ
mellem generalforsamlingerne. Vi mødes ca.
hver 6. uge og samler trådene for de
igangværende arbejdsgrupper. Det er her, vi
tager debatter og beslutninger om projektets
retning i løbet af året.
Vi har for alles skyld, nye som gamle, lavet et
årshjul, som i fremtiden vil være tilgængelig på
hjemmesiden. Vi håber, at det vil gøre det
nemmere at planlægge, så man har mulighed for
at komme og bidrage til foreningens arbejde. Har
man ikke været til et fællesråd før, skal man
være mere end velkommen, og vi vil gøre os
umage for at tage godt imod jer. Datoerne og
tiderne for det kommende års fællesråd er:
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29. juni kl 13
15. august kl 19
29. september kl 15
6. november kl 19
15. december kl 15
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19. januar kl 19
15. marts kl 15
22. april kl 19
17. maj - Generalforsamling
27. maj kl 19

Det næste fællesråd er allerede d. 29. juni kl 13 og afholdes i institutionen Smørklatten, på hjørnet
af Chr. havns voldgade og Dronningensgade.
Vi skal samle op på igangværende projekter, have en snak om politik og ideologi i Den Kritiske
Pædagogiske Højskole og se på det kommende års budget. Hvis du har problemer med at finde
det eller har spørgsmål, kan du ringe til Matias på 22 33 83 38.
Fra august måned kommer fællesrådene til at blive afholdt i Folkets Hus, Stengade 50 på
Nørrebro.

Modstrøm 2.-4. august
- en festival for forandring
Modstrøm er lige den festival, vi i Den Kritiske Pædagogiske
Højskole savner. Det er en lille 3-dages festival for cirka 60
mennesker, hvor vi mødes, dyrker fællesskab, livet og
forandring. Der vil være musik, leg, oplæg, debat og
samskabelse. Al mad er inkluderet i prisen, som er på sølle
250,- for foreningens medlemmer.
Programmet og flere detaljer for festivalen kan findes på vores
hjemmeside Denkritiske.com.

2. Salen i Folkets Hus
Til slut har vi den glæde at præsentere et nyt fællesskab vi er blevet en del af. Vi blevet inviteret
med til at indgå i et aktivistisk fællesskab i Folkets Hus på Nørrebro sammen med 29 andre
projekter. Lokalerne bliver etableret hen over sommeren og betyder at vi (forhåbentligt) til august
er en del af en etage med mødelokaler, åbent krea-lokale og et lydstudie. Desuden er det en stærk
sammenslutning af både kunstneriske og politiske mennesker, som efter alt at dømme, kommer til
at have stor betydning for aktivismen i København. Mere om det senere på året – vi glæder os i
hvert fald!
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