
 

 

Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  i	  Pædagogisk	  Filosofisk	  Forening	  –	  tirsdag	  den	  14.	  April	  2015	  

	  

Tilstedeværende:	  Patrick	  Cullen,	  Anne-‐Marie	  Egert	  Olsen,	  Nanna	  Duchene,	  Sune	  Frølund,	  Mathias	  

Christensen,	  Morten	  Timmermann	  Korsgaard,	  Rune	  Robert	  Friis,	  Thomas	  Skuldbøl	  Jensen,	  Carsten	  

Fogh	  Nielsen,	  Jane	  Lanng.	  

	  

Dagsorden:	  

1. Valg	  af	  ordstyrer	  og	  referent.	  

2. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  sidste	  møde.	  

3. Årsmøde	  2015.	  Beslutning	  om	  tema	  samt	  begyndende	  planlægning	  og	  uddelegering	  af	  opgaver	  

i	  forbindelse	  med	  årsmødet.	  

4. Underskrifter	  på	  referat	  fra	  årsmødet	  (Stig).	  

5. Kommende	  arrangementer.	  

6. Podcast	  –	  ”alumi-‐nyhedsbrev”	  (Patrick	  -‐	  Udsat	  fra	  tidligere	  møde).	  

7. Tidspunkt	  for	  næste	  møde	  

8. Evt.	  

	  

1.	  Valg	  af	  ordstyrer	  og	  referent.	  

Anne-‐Marie	  Eggert	  Olsen	  er	  valgt	  til	  ordstyrer.	  

Rune	  Robert	  Friis	  er	  valgt	  til	  referent.	  

	  

2.	  Godkendelse	  af	  referat	  fra	  sidste	  møde	  

Referat	  fra	  forrige	  bestyrelsesmøde,	  torsdag	  den	  19.	  Februar,	  godkendt.	  	  

	  

3.	  Årsmøde	  2015.	  Beslutning	  om	  tema	  samt	  begyndende	  planlægning	  og	  uddelegering	  af	  

opgaver	  i	  forbindelse	  med	  årsmødet	  

	  

Dato:	   	   	   	   Lørdag	  den	  14.	  november	  2015-‐04-‐15	  

	  

Sted:	   	   	   	   Aarhus.	  Præcis	  location	  for	  arrangement	  endnu	  ikke	  vedtaget.	  	  

	   	   	   	   Carsten	  påpeger	  at	  i	  tilfælde	  af	  mere	  end	  25	  deltagere	  til	  	   	  

	   	   	   	   arrangementer,	  så	  kan	  mange	  praktiske	  opgaver	  uddelegeres	  til	  et	  



 

 

	   	   	   	   service-‐team.	  Carsten	  står	  gerne	  for	  at	  arrangere	  dette	  med	  de	  	  

	   	   	   	   ansvarlige	  herfor.	  	  

	  

Tema:	   	   	   	   Forslåede	  temaer:	  Natur,	  etik,	  mål	  og	  formål.	  

	   	   	  

	   	   	   	   Mål	  og	  formål	  vedtaget	  som	  tema	  for	  årsmødet	  2015.	  Motivation:	  

	   	   	   	   Temaets	  aktualitet,	  bl.a.	  som	  konsekvens	  af	  nylige	  reformer	  inden	  

	   	   	   	   for	  dagtilbud,	  skoler	  og	  uddannelser.	  

	  

Mad:	   	   	   	   Mad	  skal	  købes	  ved	  kontraktindehaver	  af	  catering	  service.	  Dette	  kan	  

	   	   	   	   evt.	  gøres	  af	  det	  føromtalte	  service-‐team.	  

	  

Program:	  	   	   	   Vi	  lader	  det	  være	  op	  til	  antallet	  og	  kvalitet	  af	  papers	  at	  	   	  

	   	   	   	   definere	  programmets	  form.	  Dette	  udarbejdes	  derfor	  først	  efter	  	  

	   	   	   	   sommerferien.	   	  

	  

Teoretisk	  forberedelse:	  	   Carsten	  og	  Stig	  udarbejder	  endelige	  titel	  for	  årsmødetemaet,	  	  

	   	   	   	   kort	  præsentation	  af	  tema	  af	  halv	  til	  en	  hel	  side	  og	  et	  ’call	  for	  	  

	   	   	   	   papers’.	  Deadline	  herfor	  er	  ca.	  1	  måned	  fra	  dags	  dato.	  

	  

Call	  for	  papers	  :	   	   Abstrakt	  på	  maksimum	  300	  ord.	  Tid	  pr.	  paper	  =	  45	  minutter.	  	  

	   	   	   	   Deadline	  for	  call	  er	  midt	  september.	  

	  

Inviterede	  oplægsholdere:	   Det	  foreslås	  at	  ca.	  tre	  oplægsholdere	  inviteres	  til	  at	  holde	  oplæg	  af	  

	   	   	   	   foreningen.	  

	  

	   	   	   	   Det	  forsøges	  at	  invitere	  Thomas	  Aastrup	  Rømer,	  Svend	  Brinkmann	  

	   	   	   	   samt	  Mortens	  kollega,	  Søren	  Schmidt,	  fra	  UCC,	  som	  med	  en	  	  

	   	   	   	   etnografisk	  indgangsvinkel	  forsker	  i	  dagligdagen	  kontra	  projekt	  og	  	  

	   	   	   	   målstyring.	  

	  

	  

	  



 

 

	   	   	   	   Som	  alternativer	  hertil	  diskuteres	  også	  at	  invitere:	  

- Jørgen	  Husted,	  som	  også	  har	  diskuteret	  folkeskolens	  

formålsparagraf	  i	  et	  filosofisk	  perspektiv.	  	  

- Brian	  Degn	  Mortensen	  i	  forlængelse	  af	  hans	  nyligt	  udgivede	  

Konkurrencestatens	  Pædagogik.	  

- Et	  løgstrupiansk	  oplæg,	  med	  udgangspunkt	  i	  løgstrup	  syn	  på	  

skolen.	  

	  

4.	  Underskrifter	  på	  referat	  fra	  årsmødet.	  Stig	  

De	  personer	  som	  endnu	  mangler	  at	  sende	  deres	  underskrift	  til	  Stig	  gør	  det	  hurtigst	  muligt.	  

	  

5.	  Kommende	  arrangementer	  

Mathias:	  (1)	  Onsdag	  den	  22.	  April	  afholdes	  ’Hvad	  kan	  jeg	  blive’	  arrangement,	  som	  fortæller	  om	  

vejen	  'efter'	  pædagogisk	  filosofi.	  Jane	  sender	  invitation	  ud	  pr.	  mail.	  Mathias	  spørger	  til	  

kørselsgodtgørelse	  -‐	  oplægsholdere	  er	  ifølge	  foreningens	  vedtægter	  berettiget	  til	  laveste	  takst	  for	  

offentlig	  transport.	  Kaffe	  og	  kage	  betales	  også	  af	  foreningen.	  (2)	  Udgivelsesarrangement	  ifm.	  

Studier	  i	  Pædagogisk	  Filosofis	  udgivelse	  af	  Sune	  Frølunds	  monografi	  Naturviden	  –	  en	  naturfilosofisk	  

undersøgelse	  og	  kritik	  af	  vidensbegreber	  i	  naturvidenskab,	  samt	  de	  seneste	  udgivelser	  af	  selve	  

tidsskriftet.	  Sune	  er	  åben	  for	  en	  kombination.	  Evt.	  i	  kombination	  med	  Peter	  Kemps	  genudgivelse	  af	  

Tid	  og	  fortælling.	  	  

 
Jane:	  Arrangerer	  et	  ’Hvad	  kan	  jeg	  blive’	  arrangement	  i	  Aarhus.	  Dato	  endnu	  ikke	  fastsat.	  	  	  

	  

Stig	  og	  Jane:	  Dorthe	  Jørgensen	  har	  meldt	  positivt	  tilbage	  på	  henvendelsen.	  Der	  arbejdes	  pt.	  på	  at	  

afklare	  forskellige	  praktiske	  spørgsmål	  ift.	  arrangementet.	  Dato	  endnu	  ikke	  fastlagt.	  	  

	  

Morten:	  (1)	  Thomas	  Aastrup	  Rømer	  har	  endnu	  ikke	  svaret	  på	  Mortens	  henvendelse.	  (2)	  Morten	  

foreslår	  at	  Kollektivet	  for	  Pædagogisk	  Tænkning	  evt.	  kan	  afholde	  en	  oplægsrække	  på	  DPU	  i	  PFFs	  

navn.	  

	  

Nanna	  og	  Jane:	  Gør	  opmærksom	  på	  fortsat	  behov	  for	  alumne	  arrangementer.	  ’Møde	  din	  gamle	  

underviser’	  fremhæves	  som	  et	  godt	  hook.	  Jane	  mener	  at	  en	  brush-‐up	  model	  vil	  tiltale	  mange	  

alumner.	  Anne-‐Marie	  fremhæver	  foredragsformen,	  samt	  tidligere	  afprøvet	  model	  med	  



 

 

oplægsrække	  med	  udgangspunkt	  i	  gennemgående	  tema,	  som	  gode	  og	  relevante	  modeller.	  Nanna	  

udarbejder	  model	  og	  fremlægger	  til	  næste	  møde.Foredragsmodel	  kan	  evt.	  Afprøves	  til	  efterår.	  

Ambitionen	  er	  at	  kunne	  arrangere	  nogle	  arrangementer	  i	  løbet	  af	  efteråret.	  	  

	  

Carsten:	  Har	  talt	  med	  Morten	  Raffnsøe-‐Møller	  vedrørende	  mulighed	  for	  oplæg	  om	  Charles	  Taylor.	  
Raffnsøe-‐Møller	  er	  interesseret,	  men	  har	  ikke	  luft	  i	  kalenderen	  inden	  for	  nærmeste	  fremtid.	  
Carsten	  henvender	  sig	  vedrørende	  mulighed	  for	  at	  fastsætte	  fremtid	  dato.	  
	  

6.	  Podcast	  –	  ”alumi-‐nyhedsbrev”	  /	  Patrick.	  Udsat	  fra	  tidligere	  møde	  

Patrick	  foreslår	  udgivelsen	  af	  en	  podcast	  i	  foreningens	  navn.	  Patrick	  vil	  gerne	  tovholder	  på	  

projektet	  og	  forsøge	  at	  etablere	  en	  interesseret	  arbejdsgruppe	  bestående	  af	  nuværende	  

studerende.	  Det	  foreslås	  at	  podcasten	  ,	  som	  udgangspunkt,	  udkommer	  4	  gange	  årligt.	  	  

Der	  er	  mulighed	  for	  redaktionelt	  selvansvar	  under	  paraplyen	  af	  PFF.	  	  

	  

Det	  er	  foreningens	  holdning,	  at	  Idéen	  er	  god	  og	  vil	  gerne	  lægge	  navn	  hertil.	  PFF	  opfordrer	  til	  at	  gå	  

videre	  med	  projektet.	  PFF	  vil.	  	  

	  	  

7.	  Tidspunkt	  for	  næste	  møde	  

Doodle	  midt	  uge	  22	  midt	  uge	  24	  

	  

8.	  Evt.	  

Carsten	  gør	  opmærksom	  på,	  at	  man	  fra	  PFF	  i	  Aarhus	  gerne	  vil	  rose	  Rune	  for	  hans	  referater.	  Ikke	  

alene	  er	  de	  gode,	  de	  er	  tilnærmelsesvis	  smukke.	  I	  forlængelse	  heraf	  opfordrer	  man	  Rune	  til	  at	  

melde	  sig	  som	  fast	  referent.	  Rune	  takker	  ydmygt,	  men	  forbeholder	  sig	  muligheden	  for	  at	  kunne	  

erklære	  sin	  frivillighed.	  


