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Konfliktfagligt Netværk 

 

 

Fredag den 23. november 2018 kl. 10-14  

Sted: København – Søndre Campus – lokale oplyses senere 

 

 
Formålet med netværket er at højne vores konfliktfaglighed, og at hjælpe og inspirere hinanden 
til at blive bedre formidlere af konfliktstoffet.  
 
Det kan vi gøre ved at dele viden, nye undersøgelser, forskning, materiale, tegneserier, videoklip, 
øvelser, historie, pointer og ved at vende og dreje konfliktstoffet, sammen se det fra forskellige 
vinkler osv.  
 
Vi kommer til at holde fysiske netværksmøder, og vi prøver også at mødes i skyen og får en 
platform, hvor vi kan dele materialer.  
 
Du behøver ikke være aktiv underviser eller oplægsholder for at være med. Alle mastere og 
masterstuderende er velkomne. Vi formidler jo netop også budskaber i én til én samtaler og kan 
bidrage med den indsigt, vi nu engang hver især har. Du skal bare have lyst til at nørde med 
konfliktstoffet og formidlingen af det.  
 
Hvis du ikke kan komme, men gerne vil være med, så fortvivl ikke. Sådan vil det nødvendigvis 
være - og vi finder ud af at få alle interesserede med på den ene eller anden måde.  
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Program 

 

Kort check in  

Forventninger og ideer 

 

Hvad vi du gerne med netværket? Hvordan kan vi arbejde på en 

måde, der er mulig og giver mening? Fysisk, på nettet osv.  

Der vil være en relativ stram styring af dette punkt. Vi laver en 
runde med korte refleksioner og aftaler om nogle ting (næste 
møde), men muligvis ikke alt. Næste gang vi mødes, tager vi 
punktet op igen. Dette for at sikre, at tiden ikke løber fra os, og 
samtidig at se det som en løbende proces at finde rytmen i 
netværket.  
 

Etablering af studiegrupper 

 
I mindre grupper kan vi arbejde med fx bøger, vi ønsker sparring 
på og samtaler om. Aktuelt kunne det være at læse og nørde med 
eller måske endda blot tage referat af fx: "At tænke - hurtigt og 
langsomt" Daniel Kahneman, "At være der hvor du er" Bent 
Falk, eller områder fx procesretfærdighed. Dette er tænkt som 
grupper efter interesse, der ikke behøver involvere hele 
netværket.  
Hvis du har en idé til emne, så tag det med.  
Her skal vi heller ikke lave lange årsplaner, blot starte op sted.  
 

Inspirationsgalleri - 
Formidling af konfliktstof 

 
Vi starter med at lave et inspirationsgalleri med grafiske 
illustrationer, der kan understøtte læring om konflikter.  
Du bedes derfor tage tegninger, illustrationer, tegneserier, fotos 
eller hvad du nu har med i print. Alt bliver hængt op, og derfra 
taler vi om at understøtte læring med de forskellige 
illustrationer.   
 
Senere dykker vi længere ned i koblingen mellem illustrationer 
og læring, hvor der også vil blive plads til mere dialog og 
teorinørderi.   
 

 
Check ud og aftale om næste 
møde.  
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Deltagere i netværket (vi forventer der kommer flere til): 

Mie Marcussen 
Lars Rau 

Carsten Kjeldsen 

Gerrit Hensen 

Einar Holand  

Asgeir Knudsen  

Per Juhl Hansen 

Else Marie Skadborg 

Susan Lund 

Christine Sørensen 

Trond Lexau 

Ann Frederiksen 

Lene Bertelsen 

Jette Gade Jespersen 

Ruth Juul 

Bjarne Friis Pedersen 

Jette Nedergaard 

Lone Ernst 

Susanne Mortensen 

 


