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Nyhedsbrev juli 2020 
 

Kære medlem. 

Så er det igen blevet tid til lidt nyt og et tilbageblik fra sektionsbestyrelsen. 

Vi håber, du vil tage dig tid til at læse brevet. 

Forhåbentlig er du kommet godt igennem de seneste måneder.  I 

bestyrelsen nåede vi lige et enkelt bestyrelsesmøde, inden landet blev 

lukket ned, og vi har her i juni haft vores første fysiske møde efter 

nedlukningen.  

Vi har på møderne fået planlagt kurser og generalforsamlinger i 

september, så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 22. og 23. 

september 2020. På programmet den 22. september er der et kursus med 

oplæg af filosof Anders Fogh Jensen, som vil stille skarpt på dannelse og 

gøre os kloge på, hvad dannelse er, og hvad det ikke er. Og hvordan vi kan 

arrangere undervisningsmiljøer, hvor dannelse kan finde sted.  

Anders Fogh Jensen har forsket i, skrevet om, undervist i og holdt foredrag 

om dannelse i mange sammenhænge. Han har været forstander på 

Vestjyllands Højskole, og han er arrangør af dannelsesrejser.  

Den 22. september er der ligeledes generalforsamling i sektionen. Her skal 

den nye bestyrelse vælges, der skal vælges suppleanter til bestyrelsen, og 

der skal vælges delegerede til kongressen i november 2020. Flere 

medlemmer i bestyrelsen stopper, så der skal nye kræfter til. 

Der er ligeledes generalforsamling i Landsklubben for lærere i 

folkeoplysningen og i Pædagogisk Sammenslutning. 

Den 23. september er der om formiddagen kursus med emnet Musik og 

hjernen v. forsker og jazzmusiker Peter Vuust. 

Hvad sker der i hjernen, når vi lytter til og udøver musik? Hvordan påvirkes mennesket af musik – både 

følelsesmæssigt og sprogligt? Hvad betyder det for læring? Hvordan kan du anvende denne viden i din 

undervisning? 

Resten af dagen er der repræsentantskabsmøde/workshops for tillidsrepræsentanter. Da TR-temadagene i 

april måtte aflyses, er der nemlig planlagt TR-temadage eftermiddag den 23. og hele den 24. september.  

Bestyrelsen: 

Kirsten Christensen, 
formand, Ordskolen Århus,  
AOF Midt  

Dorthe Jespersen, AOF 
Nord næstformand 

Marianne R. Nielsen, 
kasserer 

Annette Dalmose 

Birte Jacobsen, Kofoeds 
Skoles Oplysningsforbund 

Simon Nielsen, 
Daghøjskolen 
Kompetencehuset, Århus 

Ulla Thostrup, Fokus Ålborg 

Hanne Sylvest, 
Bestyrelsessekretær, 
Uddannelsesforbundet 
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I foråret har vi i bestyrelsen fået færdiggjort politikpapiret Fremtidens folkeoplysning. Her er beskrevet, hvad 

Uddannelsesforbundet vil arbejde for i forhold til daghøjskoler, undervisning i oplysningsforbund og i 

aftenskolen. Du kan læse det her   

Politikpapir for STU-området er ligeledes færdiggjort sammen med STU-netværket. Det kan du læse  her. 

Vi håber, papirerne vil blive læst og drøftet på jeres skoler, så de kan komme til at ”leve”. 

 
 

Mange hilsner og rigtig god sommer     

På vegne af bestyrelsen  

Kirsten Christensen, formand sektionen for ansatte ved oplysningsforbund og 

daghøjskoler  

https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/5668/politikpapir-paa-folkeoplysningsomraadet-27april-2020.pdf
https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/5669/politilikpapir-for-stu-februar-2020.pdf

