
STU-foreningen �
Pædagogik under pres 

Når djøfiseringen bestemmer takten i den pædagogiske praksis  

         19/4-2018 - kl 9.30-15.30  
 Sted: Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart 
”Gennem de seneste år, synes vilkårene for medarbejderne indenfor det specialiserede 
socialområde, at være under voldsom forandring på mange måder. Vedvarende bespa-
relser har gjort at folk må løbe hurtigere. Forvaltningerne overtages i stigende grad af 
folk med samfundsvidenskabelige, økonomiske og juridiske uddannelser. Sproget der 
tales er at andet, end det man fagligt er skolet i, og logikken har ændret sig. Læreres og 
pædagogernes faglighed er ikke længere bestemmende for de pædagogiske tilbud, 
man i den pædagogiske praksis ender med at skulle stå på mål for. Men hvor efterlader 
disse forandringer den pædagogiske praktiker. Hvad gør ændringerne ved folk, og hvor-
for? Ændringerne kan meget vel være kommet for at blive. Dette kan vi sikkert ikke gøre 
noget ved. Men vi kan forsøge at forstå hvad der er på spil, og dermed forstå de vilkår 
som vi er placeret midt i.” 

Vi har til dagen inviteret Rasmus Willig, Gitte Meyer og Kurt Klaudi Klausen. 

Rasmus Willig, Ph.d., lektor i sociologi og leder af Center for Offentlige 
og privatansattes ytringsfrihed & Ph.d.-programleder for socialvidenskab. 
Har blandt andet udgivet bøgerne ”Til forsvar for kritikken”, ”Umyndiggø-
relse” , ”Kritikkens u-vending”, ”Afvæbnet kritik” og senest, sammen med 
Arne Johan Vetlesen,  “Hvad skal vi svare? “.  

Gitte Meyer, tidl. blandt andet seniorforsker ved CBS,Center for Civilsam-
fundsstudier, nu uafhængig skribent. Hun har arbejdet 25 år som journalist - 
blandt andet som redaktør for Magisterbladet og Universitetsavisen - før 
hun for 18 år siden flyttede ind i forskningsverdenen. Hun skrev i 2016, Lyk-
kens kontrollanter, som undersøger og drøfter, hvad der sker, når almene, 
åbne og tolkbare begreber som lykke og trivsel låses fast i definitioner, der 
kan gøre dem egnede til målinger. 

 

Kurt Klaudi Klausen, f. 1954, dansk organisationsforsker, cand.mag. i historie 
og idehistorie, lic.merc. i organisationsteori; professor i offentlig organisation og 
ledelse ved Syddansk Universitet fra 1997. 
Kurt Klaudi Klausen har været medlem af diverse bestyrelser og tænketanke, 
faglige redaktioner samt nationale og internationale forskningsnetværk. 
Kurt Klaudi Klausen har bl.a. skrevet Institutionsledelse - ledere, mellemledere 
og sjakbajser i det offentlige (2006), Strategisk ledelse i det offentlige (2014) og 
Vilkår under forandring (2015) om kommunestyrets historie. Medio Marts ud-

kommer han med bogen “Djævleyngel eller Guds udsendte?”, som vil være ud-
gangspunktet for hans oplæg på dagen. 
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Program 

9.15 -  9.45               Registrering og kaffe  
9.45 -  9.50               Velkomst v/ Jeppe Hansen, Næstformand  
9.50  - 12.00             Rasmus Willig “ Afvæbnet Kritik” 
12.00- 12.45             Frokost  
12.45-13.40              Gitte Meyer “Lykkens kontrollanter” 
13.40-14.00              Det store kagebord 
14.00-15.20              Kurt Klaudi Klausen "Djævleyngel eller Gudsudsendte?” 
15.20-15.30.             Afrunding v/ Jeppe Hansen, Næstformand 

Pris: 1000 kr. for medlemmer (1400,- for ikke medlemmer) 

Tilmelding (senest den 28/3-2018) på http://stuforeningen.nemtilmeld.dk 

For yderligere information, kontakt venligst: 

Morten Overgaard-Dahl, Faglig sekretær i Consentio: consentio@i-nklusion.dk  

Jeppe Hansen, Næstformand: jh@hilltop.dk 

Vi ser frem til en hyggelig, inspirerende og faglig dag 

Bestyrelsen i Consentio  
 
STU-foreningen Consentio - Forening for særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, der er en forening for udbydere af 
den 3-årige ungdomsuddannelse, STU. Consentio blev dannet som forening i efteråret 2011 og arbejder bl.a. for at 
samle private og offentlige udbydere og sammen løfte kvaliteten af STU uddannelsen. Foreningen har høringsret på 
STU området  og tæller pt. 70 medlemssteder. Foreningens vision er, at arbejde for en kvalitetssikring af, og en bære-
dygtig STU. Læs mere om Consentio på foreningens hjemmeside.
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