BANNERFØREREN
Tendens #4: Udfordrede faglige autoriteter

POTENTIALE

VORES FORTÆLLING

Københavns Professionshøjskole styrker, videreudvikler og understøtter
professionernes faglighed, identitet og stolthed. Vi arbejder for,
at de fagprofessionelle er bedst muligt klædt på til deres opgaver.
Og vi debatterer, er meningsdannende og påvirker rammevilkårene
kommunalt, regionalt og nationalt.

VORES LØFTE

Vi skaber stærke og stolte fagprofessionelle

Hvis vi lykkes med at styrke den fælles faglige tilgang vil vi
reelt kunne være med til at genskabe den faglige autoritet
hos de fagprofessionelle som middel til en bedre faglig
opgaveløsning. Og både dimittender og aftagere ønsker,
at der kommer mere faglighed og færre synsninger ind i
de centrale beslutninger, som lige nu i for høj grad tages af
administratorer og politikere.

UNDERVISNINGEN OG FORSKNINGEN

… er med til at bygge en stærk professionel identitet hos de
studerende. Undervisningen indeholder også dannelse i fagets og
professionernes historie, mens forskningen leverer evidens og viden,
som de fagprofessionelle kan bruge, men som også kan spille direkte
ind i policy arbejdet.

DE STUDERENDE

… får en stærk selvbevidsthed, fagidentitet og kernefaglighed. De er
dygtige kommunikatører og bliver klædt på til at kunne udføre deres
arbejde med autoritet.

AFTAGERNE

RISIKO
Det kan være svært for os at have en holdning uden det
bliver opfattet som et rent partsindlæg, fordi vi er så tæt
knyttet til både professionerne og sektorerne. Og hvis vi
taler for meget og handler for lidt når det kommer til at
skabe stærkere fagprofessionelle, kan vi blive opfattet
som den dårlige udgave af en fagforening, der står i
hjørnet og råber, at det er alle de andres skyld.

… gør fælles front med os, fordi vi har en fælles interesse i at øge
fokus på sektorerne og forbedre de vilkår, vi løser opgaverne indenfor.

FAGET
LÆRERFAGETS HISTORIE OG
UDVIKLING

FORSKNINGSPROJEKTET
PÆDAGOGIK, DER VIRKER: VÆRKTØJER OG
METODER TIL INKLUSIONEN I VUGGESTUEN

TILTAGET

FÆLLES INDSATS MED AFTAGERE FOR AT
FÅ INDFØRT REFORMSTOP DE NÆSTE FIRE
ÅR OG SIKRE RO OM SEKTORERNE

