SOCIALPÆDAGOGIK OG
STEMMER, DER SKAL HØRES
Dansk forening for Socialpædagogik afholder temadag med afsæt i det seneste nummer af
Tidsskrift for Socialpædagogik om stemmer, der skal høres i socialpædagogisk perspektiv.
Program
Dato: 28. november 2018,
Kl. 10.00

Velkomst ved Dansk Forening for Socialpædagogik

kl. 10.00 – 15.00

Kl. 10.15

Mennesker, inddragelse og problemer v/ Charlotte Vange Løvstad,

Sted: VIA UC, Ceresbyen 24,

Lektor, VIA, Efter-videreuddannelsen

8000 Aarhus C,

Om borgernes oplevelser af at blive set som et ’problem’ og
værende deres problem. Der gives et bud på, hvorfor
borgerinddragelse kan være et muligt bud på at blive set som et
menneske.

lokale A0.42
Gratis for medlemmer af
foreningen, kr. 200,00 for
ikke medlemmer, tilmelding
her (først til mølle):

Kl. 11.00

Pause

Kl. 11.15

Børneperspektiver i evaluering af den pædagogiske læreplan i

oducenter/83-temadag-

daginstitutioner v/Dina Dot Dalsgaard Andersen, lektor, VIA,

2018/

http://www.werkshop.dk/pr

Pædagoguddannelsen og Jens H. Lund, Lektor og PhD, VIA,
Læreruddannelsen
Om relevansen i at anvende tre optikker i studiet af børneperspektiver i forbindelse med
pædagogisk evaluering: en dannelsesmæssig, en informantorienteret og en medskabende tilgang.
Det empiriske grundlag er baseret på en ’arenatilgang’ rettet mod både forvaltnings- og
institutionsniveau.
Kl. 12.00

Pause – frokost. Der er kantine på VIA, hvor der kan købes frokost

Kl. 13.00

Parat til uddannelse? v/ Marlene Smith, adjunkt, VIA, Pædagoguddannelsen og Merete
Munkholm, PhD-studerende og lektor, VIA, Læreruddannelsen
Om de betydninger og dilemmaer i et ungeperspektiv, der kan opstå i arbejdet med den nu
obligatoriske uddannelsesparathedsvurdering i folkeskolens 8. og 9. klasser. Vores undersøgelse
viser, at arbejdet med uddannelsesparathedsvurderingen ikke er en uskyldig beskrivelse af de
unge personlige, sociale og faglige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en
ungdomsuddannelse.

Kl. 13.45

Pause

Kl. 14.00

Gi’r det mening? v/ Hanne Føns, cand.pæd., Diakonhøjskolen Århus
Om et af de grundlæggende dilemmaer i socialpædagogikken i forhold til målet om
borgerdeltagelse. Med afsæt i et aktionsforskningsprojekt tydeliggøres de udfordringer, der kan
opstå, når den pædagogiske intention og målgruppens forventninger ikke stemmer overens.

Kl. 14.45

Tak for i dag

