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Uddannelsesforbundet
På hjemmesiden www.uddannelsesforbundet.dk kan du ﬁnde ﬂere oplysninger om sammenslutningen.
Du er al d velkommen l at kontakte bestyrelsen for eventuelle spørgsmål.

Revideret 04. juni 2015

PÆDAGOGISK
SAMMENSLUTNING
Sektionen
for ansatte ved
Oplysningsforbund
og Daghøjskoler

Pædagogisk Sammenslutning
Pædagogisk Sammenslutning (PS) er et forum, der arrangerer faglige og pædagogiske kurser for daghøjskolelærere,
folkeoplysere og andre undervisere og vejledere indenfor
det folkeoplysende område.

Pædagogisk Sammenslutnings kurser
Kurserne er åbne for alle medlemmer i Uddannelsesforbundet. Medlemmer af PS får adgang l kurserne l nedsa=e
priser.

Formål
Formålet med PS er at sikre en udvikling af det pædagogiske
arbejde. I PS er det medlemmerne, der bestemmer hvilke
fokuspunkter, der skal tages op på kurserne.

Kurser a oldt inden for de sidste tre år:
•
•
•

”Posi vitetsfascisme” med Rasmus Willig
”Sæt grænser og få energi” med Peter Møhring
”Hjernen og læring” med Karen Stougaard

Den 18. og 19. september 2015, Skanderborghus:
• ”Om at være psykisk sårbar!” med Henrik Rindom
• ”Hvilke redskaber virker?” med Liselo=e Rask

Idéudvikling
Et vig gt arbejde for PS er at skabe kontakt l andre pædagogiske udviklingsmiljøer, men også at indhente ideer og
forslag fra undervisere og vejledere. Vi
er derfor al d interesseret i forslag l
oplægsholdere og kursusindhold.
Hvad rører sig på din arbejdsplads?

Hvordan -lmelder du dig PS?
For nuværende medlemmer af Uddannelsesforbundet
gælder: Kontakt sekretariatet på tlf. 70702722. De sørger
for, at du bliver lmeldt.

Hvad koster det?
Det koster 20,00 kr. om måneden at være medlem.
Uddannelsesforbundet står for opkrævningen.
Kon ngentet opkræves sammen med dit fagforeningskonngent og er fradragsbereFget.

