DANSK FORENING FOR SOCIALPÆDAGOGIK

20 års jubilæum i Dansk Forening for Socialpædagogik – Tidsskrift for Socialpædagogik
d. 14. september 2017 kl.9.30 – 15.20
på UCN, Mylius Erichsensvej i Aalborg, lokaler fremgår på stedet.
Foreningen er stiftet i 1997 med ønsket om at holde liv i socialpædagogik som fag, i diskussion om det
socialpædagogiske arbejde og i disciplinen socialpædagogik. Nu, 20 år efter, ser vi fortsat behov for et uafhængigt
organ som foreningen her, der holder diskussioner om faget, disciplinen, professionen, uddannelsen og
arbejdsområdet, og deres indbyrdes relationer, levende. Juni 2017-udgaven af tidsskriftet handler om profession,
uddannelse og fag og programmet for dagen her er sammensat med oplæg baseret på artikler fra tidsskriftet. Dertil
har vi inviteret andre kapaciteter på det socialpædagogiske felt til at tematisere og diskutere socialpædagogik nu og i
fremtiden. Tilmelding her: http://www.werk.dk/tfs/tilmelding.html

Program
Kl. 9.30
Kl. 9.40

10.30
10.45
11.20
11.50
12.30

14.00
14.15

15.20

Velkomst
v/Peter Kristensen, SL og Lotte Junker Harbo, formand i Dansk Forening for Socialpædagogik
Socialpædagogiske udfordringer i grænsefeltet mellem almen- og specialpædagogiske praksisformer –
et empirisk perspektiv
v/Bent Madsen, Cand. pæd. pæd., professionsforsker, konsulent og forfatter
www.Inklusionsakademiet.dk
Pause
Tab af autoritet – når pædagogik bliver til forvaltning
v/Anders ’Nold’ Petersen, adjunkt, Pædagoguddannelsen I VIA UC
Historisk blik på Tidsskrift for Socialpædagogik og Dansk Forening for Socialpædagogik
v/Karsten Tuft, medstifter af foreningen og tidsskrift og æresmedlem i bestyrelsen.
Frokost (selvbetalt i kantinen på UCN)
Workshops – vælg mellem
Voksenhandicapfeltet som en væsentlig del af et socialpædagogisk felt - men har feltet plads i
tidsskriftet? v/Britta Nørgaard, Lektor og ph.d., UCN.
Eller
Vidensbasering af socialpædagogisk arbejde -Hvad er relevant viden for praksis? Hvordan bliver
relevant viden til? Hvordan kan vi få mere af det? Moderator Jan Jaap Rothuizen.
Pause
Paneldebat om socialpædagogikken i fremtiden – fremtidens socialpædagogik
paneldeltagere:
Peter Kristensen, SL
Bent Madsen, Inklusionsakademiet
Gitte Orlowitz, studieleder, pædagoguddannelsen UCN
Karsten Tuft, medstifter af forening og tidsskrift
Lotte Junker Harbo, formand for forening
Moderator Svend Bak
Tak for i dag.

