ILDSJÆLEN
Tendens #5: Et højere formål

VORES FORTÆLLING

Københavns Professionshøjskole gør Danmark til et bedre sted. Og
vi uddanner fagprofessionelle, der ønsker og evner det samme. Vi
forbedrer livet for børnene, de ældre og de syge ved at bruge vores
studerendes og vores egen drivkraft til at gøre en forskel i samfundet.

VORES LØFTE

Vi motiverer og viser vej for at skabe et bedre samfund

UNDERVISNINGEN OG FORSKNINGEN

POTENTIALE
Et fokus på et større formål taler lige ind i de unges ønske
om at gøre en forskel og kan øge de unges interesse for
og engagement i vores uddannelser og fag, og dermed
forbedre kvaliteten af vores rekrutteringsgrundlag. Det
kan også samle både os, vores studerende og vores
aftagere på tværs af interesser og fagligheder og ﬂytte
fokus fra mindre uenigheder til meningen med det hele.

… fokuserer på de store formål – globalt, nationalt og lokalt. Vi
inddrager de udfordringer, som mennesker møder, i undervisningen,
og forsker i løsninger, der afhjælper netop de udfordringer.

DE STUDERENDE

… vil gøre en forskel, og det skal de have mulighed for både under og
efter uddannelse. Vi sætter dem i stand til at skabe forandring gennem
deres faglighed og gennem frivilligt arbejde, og vi inspirerer dem til at
forfølge deres mål, når de dimitterer.

AFTAGERNE

… inddrager vi i en fælles mission om at gøre en forskel, og vi bliver
enige med dem om, hvordan vi bedst lykkes med det.

FAGET
VERDENSMÅLENES BETYDNING
I SUNDHEDSSEKTOREN

RISIKO
Hvis vi skal sætte drivkraften fri, skal vi også reelt turde
at lade de 1000 blomster blomstre og skabe plads
til autonomien. Det kan betyde ﬂere fejlskud og
mindre fælles retning og mindre fokus på aftagernes
behov. Og vi kan ikke på den ene side tale om et
fælles formål og på den anden side prøve at styre
beslutninger ned i detaljen. Og det kan vores aftagere
heller ikke.

FORSKNINGSPROJEKTET

TILTAGET

FRIVILLIGE OG FAGPROFESSIONELLE
BLANDT SOCIALT UDSATTE

FRIVILLIGT ARBEJDE SOM OBLIGATORISK OG
ECTS-GIVENDE FORLØB PÅ ALLE UDDANNELSER

