
Naturen, bæredygtighed  
og dannelse. 

MasterClass på Nordbyskolen, 
20-22.04.2022. 

Åbent for alle ansatte i 
Guldborgsund Kommune. 

Indføring i folkeskolens  
liv og læring. 

Undervisning ved  
professor Jeppe Læssøe  

om "Dannelse i en tid med 
klimakrise og global 

forvalterskab." 

Udflugt i naturen med 
naturvejleder. 

Bogklub: Brinkmanns bog 
"Sidste chance". 

Samtalesalon om dannelse.   

"Debatten" mellem politiker, 
en debattør og en 
forvaltningschef.  

Pris: 3.500 kr.

MasterClass om  
naturen, bæredygtighed  

og dannelse 

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 om Dannelse udbydes i et strategisk 

samarbejde med Roskilde Universitet og Tænketanken 
Cura og munder ud i en bogudgivelse om dannelse. 

De ti MasterClass af tre dage er fordelt med start i 
februar 2022 og sidste MasterClass i august 2023. Hver 

af de ti MasterClass koster 3.500 kr. og bliver  
tilrettelagt som et lille højskoleophold. 

 
På hver af de ti MasterClass kan deltage 20 deltagere. 

De 20 pladser fordeles med 2 ledere og 2 
medarbejdere fra henholdsvis skoleområdet, 

dagtilbudsområdet og sundheds og omsorg samt 1 
leder og 1 medarbejder fra henholdsvis borger og 

branding og familie og forebyggelse. 
Af hensyn til fordelingen kan én person makimalt 

tilmelde sig 3 af de 10 MasterClass.  

Den anden MasterClass den 20-22. april 2022  
sætter fokus på forholdet mellem naturen, 

bæredygtighed og dannelse. 

Info og tilmelding: Simon Kristensen, mail 
sikr@guldborgsund.dk, telefon 25 18 00 11.

Professor  
Jeppe Læssøe

FAKTA OM 
MASTERCLASS

Naturvejledertur 
i Danmarks vildeste kommune?

Bogklub og  
Samtalesalon om 

dannelse

Tema:  
Natur og 
bæredygtighed

MASTERCLASS 
GULDBORGSUND DANMARKS DANNELSESKOMMUNE 

Dannelsessted:  
skolen



MasterClass på Nordbyskolen, 20-22.04.2022 

MasterClass om naturen, bæredygtighed  
og dannelse 

Professor  
Jeppe Læssøe

Naturvejledertur 
i Danmarks vildeste kommune?

Bogklub og  
Samtalesalon om 

dannelse

Tema:  
Natur og 
bæredygtighed

MASTERCLASS 
GULDBORGSUND DANMARKS DANNELSESKOMMUNE 

Dannelsessted:  
skolen

Dag 1 Onsdag 20.04.2022 Dag 2 Torsdag 21.04.2022 Dag 3  Fredag 22.04.2022

9.00
Velkomst og introduktion til 
MasterClass.

9.00

Dannelse i en tid med klimakrise 
og global forvalterskab. Ved 
professor Jeppe Læssøe. 
Teoretisk indføring. 2 t.

9.00
Kunst, kaffe og kulturperspektiv. 
Vi analyserer og reflekterer over 
kunstværk.

9.30.

Nordbyskolen som 
dannelsested og skoleliv som 
dannelse. Vi lytter, taler og 
oplever skolen.

11.00
Dialog med professoren. 
Deltagere stiller spørgsmål og 
går i dialog med professoren. 1t

10.15
Politik og forvaltning. Vi tager 
"Debatten" med en politiker, en 
debattør og en forvaltningschef.

12.30 Frokost og højskolesang 12.00 Frokost og højskolesang 12.00 Frokost og højskolesang

13.30
Bogklub og Samtalesalon om 
bogen "Sidste Chance".

13.00
Hvad er afgørende på spil for 
naturens plads i tiden og for 
dannelse? Bud fra professoren. 

13.00
Subjektivering, handling og 
netværk. Hvad tage du med, 
hvad gør du nu og med hvem?

15.00
Rundt om deltagerne: dig, dit 
og dannelse.

14.00 
Naturtur med naturvejleder: vild 
natur og menneskers kultur. 
Bålhytte: Oplæg om Spejderliv.

15.00 Tak for nu.

16.00 Tak for idag 16.00 Tak for idag.


