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Københavns Lærerforening inviterer til
weekendkursus 6.-7. marts 2020
på Sinatur Hotel Frederiksdal

Hvorfor arbejder vi så meget? Fjern det overflødige arbejde og frisæt tiden til et bedre
liv v/filosof, forfatter, dramatiker Anders Fog Jensen
o

Aldrig har vi haft flere effektiviseringer og digitale løsninger, der burde frisætte mere
tid til kerneopgaven og aldrig har vi brugt vores tid på flere overflødige ting end nu. I
hvert fald ifølge filosof Anders Fogh Jensen der sammen med antropolog Dennis
Nørmark i 2018 udgiver bogen ”Pseudoarbejde – hvordan vi fik travlt med at lave
ingenting”.

o

Baseret på interviews, statistik og forskning stiller Anders Fogh Jensen skarpt på alle
de overflødige opgaver vi fylder arbejdstiden med. Alle de møder, rapporteringer, emails, registreringer, PowerPoint-præsentationer, målinger, policies og andre
selvopfundne arbejdsopgaver, der forhindrer os i at udfylde vores reelle
arbejdsfunktioner eller at få mere fritid og bedre liv.

o

Foredraget er en provokerende og øjenåbnende indsigt i de arbejdsopgaver, vi spilder
hinandens tid med, og de forholdsvis simple ændringer medarbejdere og ledere kan
indføre for at blive fri af administrative overflødigheder.

o

Det kræver bl.a. at vi gør op med arven fra industrisamfundet om at arbejde skal
belønnes pr. tid og at vi tænker over, hvad der er vigtigt. Vi har alle travlt, men hvad
har vi egentlig travlt med?

Læringsglemsel v/ Lene Tanggaard, professor i pædagogisk psykologi
og rektor ved Designskolen Kolding
Vi har glemt, at vi nogle gange skal glemme for bedst at lærer. Lyder det kryptisk,
så er det det ikke ifølge Lene Tanggaard. Det er enkelt og indimellem indlysende.
Lene Tanggaards enkle forslag er, at vi glemmer læring som begreb for en stund
for at kunne koncentrere os om det, som det giver menig at lære, der hvor vi er.
Hermed kan vi både erobre institutionens formål tilbage og placere ansvaret for
kvaliteten af det, der forgår, på behørig plads.

Alligevel har vi indrettet daginstitutioner, skoler, uddannelser og allehånde former
for vejledning sådan, at både børn, unge og undervisere gennem rigid målstyring,
over-dimensioneret selvmonitorering og refleksion over egne læreprocesser kløjes
i at lære og i at undervise. Derfor er der brug for at udvise mere vovemod og anarki i Danmarks centralnervesystem.

Tidspunkter:
Fra fredag 6. marts kl.15.00 til lørdag 7. marts kl. 12.00 2020 med efterfølgende
frokost.
Sted: Sinatur Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby
Transport: Sørger man selv for.
Tilmelding: På KLF’s hjemmeside klfnet.dk senest 10. februar 2020.
Tilmeldingen er bindende, og udeblivelse vil medføre opkrævning af kursets
kostpris.
Meddelelse om optagelse forventes udsendt 17. februar 2020.

