MASTERCLASS

GULDBORGSUND DANMARKS DANNELSESKOMMUNE

DANNELSE

Tag med på en
dannelsesrejse
MasterClass om Dannelse er Guldborgsund
Kommunes nye uddannelse i dannelse.
MasterClass om dannelse er en rejse i dannelsens 10 livsforhold,
til 10 forskellige dannelsessteder, med bogklub om 10 bøger, med 10 forskellige
dannelsesprofessorer, samt praksisnært koblet til rejsedeltagernes righoldige
videns- og virkefelter.
MasterClass inviterer alle i kommunen, der arbejder med dannelse,
med på rejsen. På hver MasterClass kan deltage 20 personer. Deltagere kan
vælge at deltage i op til tre af de 10 MasterClass, som hver er tre dage.
MasterClass'en udbydes i et strategisk samarbejde med Roskilde Universitet og
Tænketanken Cura og munder ud i en bogudgivelse om dannelse.
Hver MasterClass koster 3.500 kr. De ti MasterClass af hver tre dage er fordelt
med start i februar 2022 og sidste MasterClass i august 2023. Se
dannelseskommune.dk

10. MasterClass
16-18.08.2023
9. MasterClass
07-09.06.2023

1. MasterClass
23-25.02.2022

8. MasterClass
19-21.04.2023

2. MasterClass
20-22.04.2022

7. MasterClass
22-24.02.2023

3. MasterClass
15-17.06.2022

4. MasterClass
17-19.08.2022

6. MasterClass
07-09.12.2022
5. MasterClass
26-28.10.2022

Guldborgsund Danmarks dannelseskommune
udbyder nu Danmarks første…

MasterClass i Dannelse
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Dannelsens 10 livsforhold, samlet på 10 dannelsesrejser,
på 10 forskellige dannelsessteder, med bogklub om 10 bøger,
med 10 forskellige dannelsesprofessorer, samt praksisnært
koblet til rejsedeltagernes righoldige videns- og virkefelter.
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DANNELSE

GULDBORGSUND KOMMUNE
DANMARKS DANNELSESKOMMUNE
Guldborgsund Kommune har en erklæret politisk vision om at være
Danmarks dannelseskommune. Kommunen prioriterer og kultiverer fx børn
og unges eksistentielle dannelse i dannelsesfællesskaber og -anledninger
med særligt fokus på æstetik (kunst og kultur) og filosof (etik og visdom).
Kommunen har indført dannelsespraksis og -koncepter for børn og unge
som fx "Filosofi i folkeskolen", "Dannelsesrygsæk", "Kulturtjenesten" og årlige
og obligatoriske besøg i teatret.
Dannelsesanledninger defineres af kommunen som dannelsesrum og
-fællesskaber i alle dele af samfundet, hvor borgere kultiveres ved i
fælleskab at møde og reflektere over æstetik eller filosof for at blive i
stand til at afklare, hvordan man er menneske i verden hele livet.
Ifølge kommunen kan fællesskab om æstetik og filosofi være vinger, som
løfter menneskers eksistentielle dannelse og eksistentielle resiliens. En
eksistentiel med- og modvægt til den mere instrumentelle uddannelse,
fagfaglige læring og vækstorienterede konkurrencestatsmentalitet, som
ifølge kommunen ligger i tidsånden for børn og unges udvikling, skolens
formål og samfundet generelt.
Det er kommunes overbevisning, at denne eksistentielle dannelse og
resiliens i sidste ende vil forbedre menneskers livsvilkår som borgere og
ansvarlige engagement som medborgere.
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TAG MED

Guldborgsund Danmarks
PÅ
EN MASTERCLASS
dannelseskommune
udbyder

OG DANNELSESREJSE

Guldborgsund Kommune vil være
Danmarks dannelseskommune og udbyder nu en
MasterClass om dannelse.
MasterClass om dannelse vil samle og styrke nøglepersoner til inspiration,
netværk, yderlige bevidsthed og kvalificering af dannelsen i kommunen.
MasterClass bliver i sig selv en dannelsesrejse for rejsedeltagerne med
10 dannelsesdestinationer, 10 dannelsesperspektiver, 10 bøger og 10 professorers
forskning praksisnært koblet til rejsedeltagernes righoldige videns- og virkefelter.
MasterClass er undervisning af kvalificerede praktikere og ledere på
højt niveau. På MasterClass teoretiserer, reflekterer og kvalificerer vi ud fra
de klogeste og de bedste samt rejsedeltagernes videns- og virkefelter.
MasterClass i dannelse løber over 10 gange 3 dage i 2022 og 2023.
Hver af de ti kursusgange afholdes et nyt dannelsessted i Guldborgsund, så
deltagere i en eller flere af kursusgangene kommer derfor på rundrejse i forskellige
inspirerende dannelsesfællesskaber i kommunen. Interesserede kan
deltage i op til tre af de 10 MasterClass.
MasterClass'en og bogen om dannelse udvikles og udgives i et strategisk
samarbejde med RUC, Tænketanken Cura og de 10 dannelsessteder.
Se www.dannelseskommune.dk

DANNELSE

MÅLET MED GULDBORGSUND KOMMUNES NYE
MASTERCLASS OG BOGPROJEKT OM DANNELSE
Formål og fortælling: Sikre, samle og styrke den overordnede målsætning og
fortælling om Guldborgsund som Danmarks dannelseskommune.
Energi og effekt: Inspirere, motivere, skabe yderlige bevidsthed og kvalificere alle
de personer og projekter, som allerede bærer ”ilden og faklen”.
Interessenter og partnere: Engagere gode kræfter, vise praktikere og kloge
hoveder yderligere om Guldborgsund som Danmarks dannelseskommune.
Branding og national udbredelse: Guldborgsund skal kendes som Danmarks
dannelseskommune og inspirere andre kommuner.
Bog: Udvikle og udgive en bog, som kan tjene ovenstående mål samt udgøre
fundamentet for MasterClass.
MasterClass: MasterClass om dannelse i Guldborgsund.
Se www.dannelseskommune.dk

DANNELSE
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M
MASTERCLASS
GULDBORGSUND DANMARKS DANNELSESKOMMUNE

Hvad er en MasterClass?

MasterClass er undervisning og inspiration
til kvalificerede praktikere og ledere på højt niveau.

På MasterClass teoretiserer, reflekterer, kvalificerer og perspektiverer vi ud fra
de klogeste og de bedste samt deltagernes videns- og virkefelter.

På MasterClass mødes teori og praksis på højeste niveau. De bedste praktikere,
de mest erfarne og den højeste lærdom kvalificerer hinanden.

DANNELSE
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DANNELSE

Guldborgsund
Danmarks dannelseskommune
MasterClass om dannelse

10 berigelser
MasterClass om dannelse
Undervisning og samtale med 10 førende professorer
Indsigt i og udsyn til nyeste forskning og udvikling indenfor dannelse
Dannelsesrejse til 10 dannelsessteder i Guldborgsund
MasterClass'ens bogklub og læsning af 10 bøger om dannelse
Uddannelseforløb om 10 dannelseforhold
Netværk og erfagruppe om dannelse
Sparring og kvalificering af din og jeres dannelsespraksis
Perspektiv fra 10 dannelsessteders liv og praksis
Fællesforståelse og -ansvar for Guldborgsunds vision som dannelseskommune
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DANNELSE

Hver kursusgang på
MasterClass om dannelse består
af disse moduler

Teori: Teoretiseren fra professor
Sted: Introduktion til dannelsesstedet
Praksis: Inspiration fra praksis på stedet
Bogklub: Præsentation og refleksion over bog
Interview: Interview af forfatteren til bogen
Samtale: Samtalesalon over dannelsestema
Case: Præsentation og sparring på dannelsescase
Handling: Individuelle handlingsplaner for udfoldelse
Udflugt: Dannelsesrundtur
Politisk: Samtale med politiker om dannelse
Forvaltning: Strategisk ledelse og konkret implementering
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Lene Tanggaard

Jeppe Læssøe

Professor i pædagogisk psykologi
Designskolen

Professor i miljøpædagogik
DPU, Aarhus Universitet

Finn Thorbjørn Hansen

Katrine Frøkjær Baunvig

Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet

Associate Professor i religionsfilosofi
Center for Grundtvigforskning, Aarhus
Universitet.

Ove Korsgaard

Bjørn Thomassen

Professor emeritus i pædagogik
Aarhus Universitet, DPU

Professor i socialvidenskab
RUC, Roskilde Universitet

Dorthe Jørgensen

Steen Nepper Larsen

Ole Fogh Kirkeby

Regner Birkelund

Associate Professor i
uddannelsesvidenskab
DPU, Aarhus Universitet

Professor i filosofi og idéhistorie
Aarhus Universitet

Professor emeritus i filosofi
CBS

Professor emeritus i sundhed
SDU Sundhedstjenesteforskning

10 professorer
Rejseguider på dannelsesrejsen

På Guldborgsund Kommunes MasterClass er
10 professorer og deres forskellige perspektiver og
forskningsinstitutioner med som rejseguider
på dannelsesrejsen.
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HVER PROFESSOR
VIL BIDRAGE MED
OPLÆG OG SAMTALE OM
Deres grundsyn på dannelse. Hvad er dannelse?

Deres teoretiske perspektiv på kursusgangens dannelsesfokus.
Hvad er vigtigt, hvad er udfordret i tiden og hvor ligger mulighederne?

Fem konkrete bud på dannelsesløft inden for området.
Hvor og hvordan kan vi hæve dannelsen indenfor området?

Reflektion over praksiseksempler. Spørg professoren!
Deltagerne i MasterClass'en får sparring og samtale med professoren om praksis.

10 professorer
Rejseguider på dannelsesrejsen

På Guldborgsund Kommunes MasterClass er
10 professorer og deres forskellige perspektiver og
forskningsinstitutioner med som rejseguider
på dannelsesrejsen.
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Teatret Masken

Hjemmeplejen

Kulturliv: Kunst & kultur
Nykøbing Falster
1. MasterClass 23-25.02.2022

Vise liv: Filosofi & visdom
Guldborgsund
6. MasterClass 07-09.12.2022

Nordbyskolen

Bibliotekerne

Naturliv: Natur & bæredygtighed
Nykøbing Falster
2. MasterClass 20-22.04.2022

Politisk liv: Demokrati & medborgerskab
Nykøbing Falster
7. MasterClass 22-24.02.2023

B. Frem Sakskøbing

Marinestationen Gedser

Fælles liv: Relation & fællesskab
Sakskøbing
3. MasterClass 15-17.06.2022

Perspektivrigt liv: Historie & idéhistorie
Gedser
8. MasterClass 19-21.04.2023

Birkehuset. Integreret børnehus

Saxenhøj

Forståeligt liv: Sprog & samtale
Øster Ulslev
4. MasterClass 17-19.08.2022

Etisk liv: Sansning & etik
Sakskøbing
9. MasterClass 07-09.06.2023

BLF - Business Lolland-Falster

Fuglsang Kunstmuseum

Erhvervsliv: Håndværk & design
Maribo
5 MasterClass 26-28.10.2022

Åndsliv: Ånd & eksistens
Lolland
10. MasterClass 16-18.08.2023

10 steder
Rejse i dannelsesfællesskaber

På Guldborgsund Kommunes MasterClass afholdes de
10 gange 10 forskellige dannelsessteder i kommunen.
Rejsedeltagerne kommer på rundrejse i 10 inspirerende
dannelsesfællesskaber i kommunen.
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HVER AF DE TI
DANNELSESSTEDER
VIL BIDRAGE MED

Stedet: En introduktion til og indsigt i deres liv, sted og praksis.
Hvor er vi, hvem er I, hvad er jeres historie, hvor går jeres drømme hen, hvilke
udfordringer møder I og hvad er jeres bidrag til Guldborgsund kommune?

Brugerne: Et møde med og samtale med stedets brugere og borgere.
Hør og kom i samtale med bruger- og borgerperspektivet.

Dannelse: Hvordan er stedet et dannelsessted, hvilke dannelsesanledninger har I,
hvordan arbejder I med dannelse, hvilken teori og praksis følger I?

Dannelseskommune: Hvad er jeres perspektiv på Guldborgsund som
dannelseskommune, hvor ser i samarbejde, udfordringer og udviklingsmuligheder?

10 steder
Rejse i dannelsesfællesskaber

På Guldborgsund Kommunes MasterClass afholdes de
10 gange 10 forskellige dannelsessteder i kommunen.
Rejsedeltagerne kommer på rundrejse i 10 inspirerende
dannelsesfællesskaber i kommunen.
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Fuglsang Kunstmuseum
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Kulturliv: Kunst & kultur. Nykøbing Falster

Naturliv: Natur & bæredygtighed. Nykøbing Falster

Fælles liv: Relation & fællesskab. Sakskøbing

Forståeligt liv: Sprog og samtale. Øster Ulslev

Erhvervsliv: Håndværk & design. Maribo

Vise liv: Filosofi & visdom. Guldborgsund

Politisk liv: Demokrati & medborgerskab.
Nykøbing Falster
Perspektivrigt liv: Historie & idéhistorie. Gedser

Etisk liv: Sansning & etik. Sakskøbing

Åndsliv: Ånd & eksistens. Lolland

10 steder
Rejse i dannelsesfællesskaber

På Guldborgsund Kommunes MasterClass afholdes de
10 gange 10 forskellige dannelsessteder i kommunen.
Rejsedeltagerne kommer på rundrejse i 10 inspirerende
dannelsesfællesskaber i kommunen.
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DANNELSE

Profil på
potentielle deltagere på
Guldborgsund Kommunes
MasterClass om dannelse

Mennesker der arbejder med
dannelse bredt forstået, som
praktiker, leder eller ansvarlig indenfor
fx skoler, kultur, dagtilbud, social- og foreningsliv.
Mennesker som brænder for
at danne medmennesker til livsduelige medborgere og
gerne vil beriges af kloge hoveder og hænder for
at tage initiativ og ansvar for
Guldborgsund som Danmarks dannelseskommune.
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TAG MED

Guldborgsund Danmarks
PÅ
EN MASTERCLASS
dannelseskommune
udbyder

OG DANNELSESREJSE

MasterClass

Dannelse

Aktuelt perspektiv og fokus.

Sted

Bog

Professor

Udflugt

1.
23-25.02.
2022

Kunst og kultur

Dannelse til æstetisk liv, læring
og tænkning.

Teatret Masken

NN

Dorthe
Jørgensen

Kulturfabrikken

2.
20-22.04.
2022

Natur og
bæredygtighed

Dannelse i en tid med klimakrise
og global forvalterskab.

Nordbyskolen

NN

Jeppe Læssøe

Gåtur med
naturvejleder.

3.
15-17.06.
2022

Relation og
fællesskab

Dannelse til relationsstyrke i
familie, kultur og samfund.

B. Frem
Sakskøbing

NN

Katrine Frøkjær
Baunvig

Krenkerup Gods

4.
17-19.08.
2022

Sprog og
samtale

Dannelse i en digital tid og
offentlighed.

Birkehuset.
Integreret
børnehus.

NN

Ole Fogh
Kirkeby

Nysted Efterskole
Aalholm Slot
Kirken

5.
26-28.10.
2022

Håndværk og
design

Dannelse til at forstå og
formgive materialer, processer
og funktioner i livet.

BLF - Business
Lolland-Falster

NN

Lene Tangaard

Virksomhedsbesøg

6.
07-09.12.
2022

Filosofi og
visdom

Dannelse til at stå i det åbne
med undring og erkendelse.

Hjemmeplejen
Guldborgsund

NN

Finn Thorbjørn
Hansen

Plejecenter
Kildebo

7.
22-24.02.
2023

Demokrati og
medborgerskab

Dannelse i kultur, politik og
demokrati i en global verden.

Biblioteket

NN

Ove Korsgaard

Rådhuset &
byrådssalen

8.
19-21.04.
2023

Historie og
idéhistorie

Dannelse i en dansk-tysk
Bildungstradition. En traditionsrig
fremtidsopgave.

Marinestationen
Gedser

NN

Steen Nepper
Larsen

Gedser
Remisen

9.
07-09.06.
2023

Sansning
og etik

Dannelse til et sansende
og etisk liv med andre.

Saxenhøj

NN

Regner
Birkelund

Maribo
Domkirke

10.
16-18.08.
2023

Ånd og
eksistens

Dannelse i en sekulær kultur
med kristent fundament og nyt
fokus på religion og spiritualitet.

Kunstmuseet
Fuglsang

NN

Bjørn
Thomassen

Fuglsang
Herregård

DANNELSE
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Guldborgsund Danmarks
dannelseskommune udvikler og udgiver

Bog om
Dannelse

BOG
OM DANNELSE
Bogens form og formål: Visionen med hele projektet er båret af en passion for at
styrke dannelsens plads, nøglepersoner og praktik i alle landets kommuner.
Missionen med projektet er derfor en uddannelse og udgivelse, der konkretiseres og
eksemplificeres i Guldborgsunds kontekst, og inspirerer bredt og kan praktiseres i
hele landet. Målgruppen for bogen er derfor også bred; personer og praktikere i
landets kommuner, der arbejder med dannelse.

Indfanger og formidler Guldborgsund Kommune som dannelseskommune
på en mangfoldig måde i synergi med MasterClass.

Bogen er en praksisorienteret, tilgængelig og levende formidlende bog. Bogen
profilerer Guldborgsund som Danmarks dannelseskommune og viser vejen for andre
kommuner.
Bogen formidler alsidigt med fortællinger, teori, modeller, faktabokse,
foreningseksempler, fotos, portrætter, interviewers, refleksionsøvelser, cases, gode
råd og vejledninger.
Bogen samler og formidler viden og materiale fra MasterClass om dannelse: 10
professorer, 10 dannelsessteder, 10 personcases, 10 dannelsesbøger, 10
dannelsesforfattere, 10 dannelsespraktikere mm.
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HAL KOCH

DANNELSE

"

Demokrati er ikke blot en styreform. Demokrati er
samtale. Det er en måde at handle på og en
måde at omgås andre mennesker på, hvor
respekten for individet, fællesskabet, omgivelserne
og samfundet er helt centralt. Og hvor
fordommene lader sig udfordre, og argumenterne
flytter holdninger.
Demokratiet kan aldrig sikres – netop fordi det ikke
er et system, der skal gennemføres, men en
livsform, der skal tilegnes. Det drejer sig om et
sindelag, der skal bibringes hvert nyt slægtled.
Derfor er det folkelige oplysnings- og
opdragelsesarbejde nerven i demokratiet.
Hal Koch
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KOMMUNE
koˈmuːnə
Kommune [koˈmuːnə]. Etymologi: Fra fransk
"commune". Fra latinsk communis ”fælles”, af
kon ”sammen” og munus ”opgave, pligt”
Kommune = fællesskab, fælles opgave og pligt.

