
DANNELSESKONFERENCE 
 

HVAD SKAL VI MED SKOLEN? 4.0 
- Hvorfor har vi brug for betydningsfulde fællesskaber?     

 
 

Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune, Folkekirkerne i Aalborg og Aalborg Lærerforening er endnu 

engang gået sammen om at styrke og sætte gang i den folkelige debat om folkeskolen, dannelse og ud-

dannelse. 

 Mandag den 23. november 2020 kl. 15.30-18.00,  

Folkekirkens Hus, Gammel Torv 4, 9000 Aalborg 

 

Professor, Ph.d., Lene Tanggaard, Institut for Kommunikation, Aalborg 

Universitet 

- Et formålsfuldt fællesskab om skolen 

I sit oplæg vil Lene Tanggaard give sit bud på, hvad et pædagogisk fællesskab er, hvorfor de 
er vigtige og hvilke udfordringer, bøvl og ballade, det også kan give. Folkeskolen står hver dag 
med en kæmpe opgave, der handler om at indfri skolens formål i samarbejde med forældrene. 

Det fordrer en gensidig tillid og et kontinuerligt blik på det fælles formål og mål i samarbejdet. 
 
 

      

Lektor Peter Abrahamsen, lektor i musik v/pædagoguddannelsen UCN 

- Musik og fællesskaber i et pædagogisk perspektiv 

I sit oplæg vil Peter Abrahamsen give sit perspektiv på, at musik har en langt vigtigere betyd-

ning for mennesker end blot at være tilfældig underholdning, en pædagogisk aktivitet eller i 

bedste fald en kunstnerisk udtryksform. Musik betragtes som et parallelt sprog til det talte 

sprog. Et sprog, som mennesker bruger, til at afstemme sig emotionelt og socialt med hinan-

den.  

 

 

Konsulent Mette Christensen Jensen, PPR Aalborg Kommune 

- Barnets stemme og fællesskaber 

I sit oplæg vil Mette Christensen Jensen bidrage med perspektiver på barnets stemme i et 

konkret pædagogisk perspektiv. 

Oplægget tager udgangspunkt i erfaringer med børneinddragelse i hverdagen og værdien af 

gensidigt samarbejde med børn og unge i et dannelsesperspektiv.  

 



PROGRAM: 
 

15.30 – 16.00  Kaffe/te og kage 

16.00 – 16.10  Velkomst v/ biskop Henning Toft Bro 

16.10 – 17.00  Oplæg v/ professor, Ph.d., Lene Tanggaard, Institut for Kommunikation, 

   Aalborg Universitet 

17.00 – 17.20  Oplæg v/ lektor Peter Abrahamsen, pædagoguddannelsen i Hjørring 

17.30 – 17.50  Oplæg v/ konsulent Mette Christensen Jensen, PPR Aalborg Kommune 

17.55   Afslutning v/ biskop Henning Toft Bro 

 

 

Senest tilmelding den mandag den 16.11.20 

Tilmeldingslink: https://skole.nemtilmeld.dk/848/ 

https://skole.nemtilmeld.dk/848/

