
Dannelse mellem livsmestring og  
jobmestring

Årskonference i Konsekvenspædagogisk Forum 
19-21. september 2018 på Vitskøl Kloster.

I dette års konference spørger vi til, hvordan vi i konsekvenspædagogisk perspektiv 
kan være med til at skabe sammenhæng mellem sociale og faglige læringsmål – mel-
lem livsmestring og jobmestring.

Selvom uddannelsespolitikken i mange år har handlet om at skabe højere faglighed 
og få flere unge gennem uddannelsessystemet hurtigere, lader det til at ord som 
dannelse og sociale værdier vinder mere og mere indpas i debatten. 

Konsekvenspædagogikken har i alle år betonet sammenhængen mellem social og 
faglig læring. Det har den fordi de sociale kompetencer er forudsætningen for at 
kunne bidrage til de faglige fællesskaber. Uanset hvor stærk den enkelte er rent 
fagligt, må han eller hun forholde sig til andre for at kunne udvikle sig selv. Derfor 
er konsekvenspædagogikkens hovedanliggende at skabe forudsætningen for social 
selvdannelse. 

Forbereder skolen til livet eller til arbejdsmarkedet? Hvad er sammen-
hængen mellem dannelse og faglig kompetence? Hvordan følger vi i 
praksis op på social læring? 



Program
19. september
09.00-12.00: Indkvartering

12.00-13.30: Lunsj

13.30-13.40: Velkommen v/ Rasmus Kjær

13.40-14.30: Konsekvenspædagogikkens udfordringer mellem social tilpas-
ning og danning v/Maria Laupsa og Rasmus Kjær

14.30-15.30: Almen dannelse og professionsdannelse i uddannelsessystemet 
v/ Lars Geer Hammershøj, Professor, Aarhus Universitet

15.30-15.45: Pause

15.45-17.00: Pedlet-sceance: Reflekterende statements og spørgsmål til arbej-
det med dannelse i hverdagen

17.00-17.30: Interview med Lars Jakob Bjerg og Lars Geer Hammershøj

19.30-: Middag

20. september
7.30-9: Morgenbuffet

9.00-9.45: Konsekvensers betydning for læring i skolemiljøer v/Rasmus Kjær

10.00-13.00: Dialogcafé: Hvordan kan vi se og følge op på social læring?

13.00-14.00: Lunsj

14.00-16.30: ”Fremtidens kompetencer. Fremtidens skole”, oplæg v/ Jens 
Rasmussen, professor i pædagogik og medlem af Ludvigsenudvalget

16.30-17.00 Afrunding og tak

19.30-: Festmiddag

21. september
08.00-12.00: Lunsj og hjemrejse



Praktiske oplysninger
Konferencen starter med registrering onsdag den 19. september kl 10.00 på 
TAMU-Center Vitskøl. Pris for deltagelse er 3200 Dkr pr. person. prisen dækker 
overnatninger fra onsdag til fredag, morgenmad, lunch, kaffe, kage, middag/fest-
middag drikkevare til spisningen, og transport til og fra Aalborg lufthavn. Ønskes 
overnatning fra tirsdag 18. september koster det 600 Dkr. ekstra for overnatning og 
smørrebrød ved ankomst, samt morgenmad onsdag.  

Indkvartering vil dels finde sted på Vitskøl Kloster, samt i huse på Rønbjerg Ferie-
center (Dayz Rønbjerg) med plads til 3 personer i hver enhed. Rønbjerg feriecen-
ter befinder sig ca. 6 km fra Vitskøl Kloster, der vil være transport fra Rønbjerg til 
Vitskøl.   

Hvis I har spørgsmål vedrørende tilmelding, er I velkomne til at kontakte 
TAMU’s driftschef Espen Petterson:
E-mail: espen.petterson@tamu.dk eller telefon +45 3525 0352 eller +45 22100274.



Tilmelding til Årskonference 2018

Institution/navne: _______________________________  

Adresse: ______________________

Antal deltagere:______________________
   

Navn(e) på deltagere og stilling, og e-mail på kontaktperson (Marker hvem der 
ønsker at overnatte sammen): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Ankomst (sæt kryds):                tirsdag den 18.9                   onsdag den 19.9   

Ønsker at blive hentet fra og afleveret til Aalborg lufthavn (inkluderet i pris):
Ankomst til Aalborg lufthavn   kl. ____            
Hjemrejse fra Aalborg lufthavn kl. ____   

Andre oplysninger (herunder eventuel madallergi/ vegetarisme), der bør tages 
hensyn til:

 ____________________________________________________________

Tilmelding skal ske hurtigst mulig og senest søndag den 20. august 2018 til  
Sekretariatet for TAMU, Kalvebodvej 231, 2791 Dragør, Danmark via e-post til:  
espen.petterson@tamu.dk

Spørgsmål rettes til TAMU v/ Espen Pettersson:  
Telefon +45 3525 0352 eller +45 22100274 


