
       

                            

 

Program: Højskolepædagogik og bæredygtighed 2.0  

Brandbjerg Højskole 13.-14. september 2016 

 

Tirsdag den 13. september : 

10.30  

Ankomst og indkvartering   

11.00  

Velkomst og Verdensmål  

Vi starter seminaret med at gå ombord i FN’s Verdensmål og stiller det ultimative spørgsmål: Hvordan kan 

Verdensmålene bruges til at lave god højskole?    

12.00  

Frokost   

13.00  

Workshop: Hvis man vil skabe forandring i verden – hvad gør man så?  

Vil vi noget med Verdensmålene, så skal vi i gang med en omstilling på mange fronter. Vi dykker ned i den 

pædagogiske værktøjskasse for at se på de mange måder man kan undervise i forandring i højskolen. 

Undervejs får vi inspiration fra tre organisationer, der arbejder med at (ud)danne forandringsagenter – 

praktisk, pædagogisk og politisk – og vi deler erfaringer fra Jyderup-, Brandbjerg- og Vestjyllands Højskole 

og de andre nordiske lande.    

16.00  

Sharing Brandbjerg – når højskolen omstiller sig 

Brandbjerg Højskole har de seneste år arbejdet ihærdigt på at involvere hele organisationen, elever og 

lokale kræfter i en bæredygtig omstilling af huset og lokalsamfundet – få et kig ind i processen. 

18.00  

Netværksmiddag   

19.30  

Oplæg og samtale: At (ud)danne sig til det uvisse 

Jonas Lysgaard, adjunk og uddannelsesleder ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, 

lægger op til en samtale om den bæredygtige dannelses pædagogiske paradokser og dilemmaer. Vi tager 

Verdensmålene og eleverne på Brandbjerg Højskole med på råd!   

21.30  

Øl og quiz:  Kan du dine Verdensmål?  

Rasmus Vincentz, bæredygtighedskoordinator i FFD, checker vores paratviden – eller mangel på samme. 

Der er stærke præmier på spil.   



                         

 

Onsdag den 14. September  : 

07.45  

Morgenmad   

08.30  

Morgensamling   

09.00  

Workshop: Bæredygtighedens pædagogik i praksis 

Formiddagen er dedikeret til erfaringsudveksling og en kreativ samtale om undervisningsmetoder, der 

virker. Vi deler os i mindre grupper, der hver arbejder med et af flere pædagogiske rum (faget, fællestimen, 

hverdagen, lokalsamfundet) og høster de greb der virker. Tag de gode eksempler, dine frustrationer og 

spørgsmål med til dine kollegaer.   

12.00  

Frokost   

13.00 

Visionsværksted: Højskolens bidrag til den bæredygtige dannelse  

Lisbeth Trinskær (TBC), formand for FFD, kickstarter en eftermiddag dedikeret til at udvikle fremtidens 

bæredygtige højskolebevægelse. Hvad kan vi bidrage med? Hvad kan vi hver for sig – og sammen? Hvad 

kræver det af os – og hvad er vi villige til at ofre? Det er her vi sår frøene til de næste års arbejde i 

netværket – og måske vores særlige bidrag til opfyldelsen af Verdensmålene?    

15.30  

Afrunding af seminaret  

Vi runder seminaret af med en refleksion over udbytte fra seminaret og de næste skridt i netværkets 

arbejde.   

16.00  

Afrejse   

 

 


