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NYHEDSBREV KURSUSLEDERE  
Juni 2017 

  Ved uddannelseschef for teoretisk pædagogikum 
  Anne Vibeke Vennerstrøm 

 
Temaer i dette nyhedsbrev: 

• Programmer og litteratur 2017-18 
• Ph.d.-stillinger i pædagogikum-regi 
• Konference på SDU 3.-4. oktober 2017 for dig og dine kolleger  

– tilmelding er nu mulig 
• Tak for samarbejdet i dette skoleår 
• Næste nyhedsbrev 

 

Programmer og litteratur 2017-18 

Programmerne for de almendidaktiske og de fagdidaktiske moduler i efteråret 2017 bliver 
løbende lagt ud på pædagogikums hjemmeside her: modul 2017. Der er tale om 
rammeprogrammer, hvor kandidaterne kan se fx slut- og starttidspunktet for de enkelte 
moduler. Umiddelbart før de enkelte moduler udsender underviserne detaljerede 
programmer via Lectio til kandidaterne.  

Næste skoleår anvender vi følgende litteratur på de almendidaktiske moduler: 

• Steen Beck: Pædagogikum mellem teori og praksis. Frydenlund 2016 
• Jens Dolin mfl.: Gymnasiepædagogik – en grundbog. Hans Reitzels Forlag 2017, 3. 

udg. Udkommer den 25. august 2017 
• Kompendiet ”Tekster til teoretisk pædagogikum – efteråret 2017” 

Litteraturen kan købes via dette link: http://studenterboghandel.dk/?booklist=3&id=1136. 
Vær opmærksom på, at der udkommer en ny udgave af Gymnasiepædagogik. Desværre 
udkommer bogen først den 25. august, men vi har i samarbejde med forlaget fået lov til 
at lægge de tekster, der skal anvendes på AD1 før den 25. august på dette link: http://i-
bog.dk/gymnasiepaedagogik. Så snart bogen udkommer, vil linket fungere som adgang til 
bogen, som der så kan købes adgang til.  

Vi anvender fortsat Lectio som uddannelsens elektroniske kommunikationsplatform, og 
kandidaterne får adgang omkring 1. juli. Her vil de kunne finde deres hold i kalenderen, 
og de vil få adgang til programmer, litteraturlister, litteraturlister og den litteratur, som 
der er optrykt i kompendiet, og de ressourcetekster, der henvises til på litteraturlisterne.  

 
Sidste tilmelding for næste års kandidater er fredag den 16. juni 2017 via 
dette link: sekretariatets hjemmeside  
 

http://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/ikv/uddannelse/paedagogikum1/programmer+og+litteratur/optag+2017
http://studenterboghandel.dk/?booklist=3&id=1136
http://i-bog.dk/gymnasiepaedagogik
http://i-bog.dk/gymnasiepaedagogik
http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/ikv/uddannelse/paedagogikum1/tilmeldning
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Ph.d.-stillinger i pædagogikum-regi  

De fire universiteter, der sammen driver og udvikler teoretisk pædagogikum, har i 
fællesskab slået fire spændende pædagogikumstillinger op, som I kan læse mere om her: 
http://academicpositions.dk/ad/university-of-southern-denmark/2017/ph-d-stipendier-
teoretisk-paedagogikum/100744. Jeg håber meget, at der vil være nogle praktikere – og 
gerne blandt jer – der har lyst til at søge. Ansøgningsfristen er 1. september 2017.  
 
 
Konference på SDU 3.-4. oktober 2017 for dig og dine kolleger – 
tilmeldingen er nu åben 
 
Som jeg skrev i sidste nyhedsbrev afholder de fire universitet bag teoretisk 
pædagogikum, konferencen Universiteternes Gymnasiedage målrettet lærere og ledelser 
på ungdomsuddannelserne. Programmet er nu næste færdigt, og det kan ses på denne 
side, hvor tilmelding også er mulig: www.UG-dage.dk. Vi håber, og at rigtig mange af jer 
vil deltage. Jeg ved godt, at der venter en travl tid med forøget undervisningstid for 
mange af jer og implementering af reform 2017, men det ville være så skønt, hvis I kan 
deltage her, da jeres input og deltagelse, er afgørende for forskernes forståelse af den 
virkelighed og hverdag, I står i, samtidig med at den er vigtig for den retning, vi udvikler 
teoretisk pædagogikum i.   
 
 
Tak for samarbejdet i dette skoleår 
 
I disse dage modtager kandidaterne deres karakterer for teopæd-opgaven. Dermed 
afslutter de deres forløb, og din opgave som kursusleder ophører i denne omgang. Derfor 
er dette også det sidste nyhedsbrev i dette skoleår. Tak, fordi du har haft lyst til at følge 
med i, hvad kandidaterne arbejder med i teoretisk pædagogikum, og tak fordi du har 
været med til at hjælpe kandidaterne gennem med kontakten til os her på sekretariatet. 
Det er sammen, at vi skaber en stærk og sammenhængende uddannelse for 
kandidaterne, og her har du som kursusleder haft en helt central rolle.  
 
Set fra mit perspektiv er det skønt, at det igen år lykkes at få uddannet så mange nye, 
dygtige kolleger, og jeg håber, vores samarbejde fortsætter næste skoleår, hvor din skole 
forhåbentlig har nye kandidaterne i gang.  
 
Hvis du som kursusleder ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet fra 
pædagogikumuddannelsen, kan du framelde dig ved at sende en tom email til 
tp_kursusleder-request@lists.sdu.dk. Notér unsubscribe i emnefeltet.  

Alternativt kan du blot klik her for tilmelding hvis du anvender programmet Outlook eller 
lignende. Tryk efterfølgende ‘send’ uden at foretage yderligere. Du skal i begge tilfælde 
benytte den mail, hvorfra du modtager nyhedsbrevet. 
 
 

http://academicpositions.dk/ad/university-of-southern-denmark/2017/ph-d-stipendier-teoretisk-paedagogikum/100744
http://academicpositions.dk/ad/university-of-southern-denmark/2017/ph-d-stipendier-teoretisk-paedagogikum/100744
http://www.ug-dage.dk/
mailto:tp_kursusleder-request@lists.sdu.dk?subject=Subscribe
mailto:tp_kursusleder-request@lists.sdu.dk?subject=Subscribe
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Næste nyhedsbrev 
 

Udkommer august. Her vil jeg blandt andet sige velkommen til nye kursusledere og skrive 
om optaget og opstarten på teoretisk pædagogikum for kandidaterne. 
 
Her fra pædagogikumsekretariatet skal der lyde et varmt ønske om en dejlig tid med 
fejring af studenterne på skolerne og en god sommerferie. 
 
Husk, at vi også i sommervarmen står parate til at svare på de spørgsmål, I må have, om 
teoretisk pædagogikum. Vi holder dog alle ferie i uge 28-29. Via dette link her, kan du se, 
hvem der i sekretariatet tager sig af hvad. 
 
God sommer!   
 
 

 
 
 
 

 

 
Teoretisk pædagogikum drives i perioden 2014--‐18 af et konsortium bestående af Roskilde, Syddansk, Aalborg og Aarhus Universitet. 

 

Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet? Se hvordan du framelder dig her: 
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Ikv/Uddannelse/Paedagogikum1/Nyhedsbreve 

http://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/ikv/uddannelse/paedagogikum1/kontakt+os
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Ikv/Uddannelse/Paedagogikum1/Nyhedsbreve

