
 

 

Aalborg fredag d. 22/8 2017 

 

Beretning fra Pædagogisk sammenslutning (PS) til generalforsamlingen d. 28/9 2017 i 

Svendborg. 

Siden 2014 er der sket en del i PS! 

Vi har afholdt 2 Storkurser. 

Det første Storkursus ”Om at være psykisk sårbar blev afholdt 18 -19 september 2015 på Hotel 

Skanderborghus. På dette storkursus havde vi besøg af: 

 Liselotte Rask: oplæg om ”Den særlige pædagogiske værktøjskasse” didaktiske 

overvejelser. 

 Henrik Rindum: oplæg om ”Hvordan håndterer og motiverer/underviser vi personer med 

misbrug?” 

 Fra Headspace: oplæg fra en ung kvinde, som fortalte om den hjælp og støtte hun selv, og 

andre har fået gennem Headspace.  

 

Det andet Storkursus om ”Skal vi kikke frem eller tilbage?” om motivations- og relationsarbejdet 

blev afholdt på 16 – 17 september 2016 på Hotel Skanderborghus. På Storkurset havde vi besøg af  

 Nanna Brink Larsen: oplæg om ”Fordele og ulemper ved at kende elevers personlige og 

sociale udfordringer” 

 Katrine Pedersen: oplæg om ”Digital revolution – Det langsomme pattedyr på speed” 

 

I forbindelsen med generalforsamlingen 12 - 13. september 2014 på: Best Western Hotel 

Fredericia blev dette indhold afviklet på Storkurset. Der var besøg af: 

 Rasmus Willig: oplæg om ”Positivitetsfascisme”, vrangsiderne af det morderne arbejdsliv  

 Knud Illeris: oplæg om ”Transformativ Læring”, identitetsdannelse i Konkurrencestaten 

  Jørgen Arbo-Bæhr: oplæg om folkeoplyseres ansættelsesforhold 

 

 



Ved alle tre Storkurser har vi evalueret, og fået flotte tilbagemeldinger på oplægsholderne og 

hotellerne, hvor vi har afholdt Storkurserne. Der har været meget positive tilbagemeldinger 

omkring det pædagogiske, samt det givende, der er ved at være sammen men kollegaer over en 

middag, kollegaer hvis udfordringer minder om ens egen dagligdag.  Vi har på hvert Storkursus 

tilstræbt, at der var en rød tråd i kurset - knyttet sammen af et fælles emne, men med forskellige 

oplægsholdere.  Udfordringer har været, at få flere medlemmer med på kurserne, og få 

budskabet spredt ud. Der har ved hvert Storkursus været annonceret i bladet, og sendt 

information om Storkurset ud i Medlemsnyt, samt taget personlige kontakter til medlemmerne. 

 

Gennem flere år, har Pædagogisk Sammenslutning samarbejdet med Sektionen for ansatte ved 

oplysningsforbund og daghøjskoler. Pædagogisk Sammenslutning har stået for og arrangeret 

foredragene, og fundet hotel i tilknytning til generalforsamlingerne, men disse opgaver går nu 

efter ønske tilbage til Sektionen.  I den forbindelse er der også vedtaget, at et automatiske tilskud 

fra sektionen til PS falder bort. En af begrundelserne for det, er at ca. halvdelen af medlemmerne i 

PS ikke længere er knyttet til og medlem af sektionen for folkeoplysere og daghøjskolelærere. PS 

har til trods for gode tilbagemeldinger og medlemsfremgang haft nedgang i tilmeldingerne til 

Storkurserne, og derfor vil PS fremadrettet bruge energien på bedre profilering, annoncering og 

nyhedsbreve.  

Samarbejde med OBU og FVU sammenslutningen: Vi har haft kontakt med, og gode intentioner 

om et samarbejde. Dagligdagens travlhed og mangel på tid til koordinering, har dog desværre vist, 

at det har været svært.  

 I Pædagogisk sammenslutning er der marts 2017 - 239 medlemmer, som hver måned betaler 20 

kr. til Pædagogisk Sammenslutningen. Ca. halvdelen er medlem af Sektionen for folkeoplysere og 

daghøjskolelærere. 1/10 2014 var der på medlemslisten kun 141 medlemmer, hvoraf ca. 3/4 var 

medlem af Sektionen for folkeoplysere og daghøjskolelærere. Medlemstallet er på de 2,5 år 

steget kraftigt med hele 40%  

Bestyrelsen består i perioden af Steen Larsen, Ulla Vigh, Henrik Kudahl og Dorthe Jespersen. Poul 

Pedersen gik i perioden ud af bestyrelsen.   

 

 

Dorthe Jespersen 

Formand for Pædagogisk Sammenslutning 

 

 


