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+ forord
Fritid – Klub og Skole
De pædagogiske tilbud til børn i alderen
6-18 år har undergået en stor forandring.
Det har pædagogernes arbejde selvfølgelig
også. Politisk tales der mere og mere om
institutionslivet som sammenhængende fra
0-18 år. Og på mange skoler samarbejder
pædagogerne og lærerne i stadig højere
grad. Disse tendenser skaber et vidensbehov og et behov for, at vi som pædagoger
sammen overvejer, hvilke børneliv vi gerne
vil fremme. Ellers frygter jeg, at vi enten
overtager en gammeldags læringsforståelse
og begynder at blive halvdårlige undervisere, eller at vi falder i den modsatte grøft
og fornægter at pædagoger bidrager til
børns læring. For at bidrage til debatten,
som drejer sig om fremtidens folkeskole, har
BUPL’s hovedbestyrelse vedtaget et visionspapir. Det kan du finde en kort omtale af
på bagsiden af dette nummer af Børn&Unge
Forskning.
Viden om og med pædagoger
I dag arbejder der cirka 15.000 pædagoger

i SFO og på skolerne i øvrigt. De varetager
vigtige pædagogiske opgaver tæt knyttet
til at skabe trivsel, kreativitet og læring i
børnefællesskaber. Blandt andet derfor har
vi lavet dette nummer af B&U Forskning,
som diskuterer ny viden indenfor fritid, klub
og skoleområdet.
Der bliver ikke lavet nok ny forskning, som
fokuserer på pædagogernes rolle i de 6-18
åriges liv. Og slet ikke nok, som inddrager
pædagogerne i at skabe ny viden og udvikling på området. Det er som, at forskningsog vidensproducenterne ofte hænger fast i
en gammeldags forståelse af, at de eneste
voksne, børn i skolealderen møder, er lærere og skoleledere.
I BUPL retter vi derfor jævnligt henvendelse
til forsknings- og vidensproducenter når de
producerer ny viden om folkeskolen.

Det gør vi for at minde dem om, at der også
findes pædagoger, fritidshjem, klubber og
SFO’er, der sammen med skolerne spiller
vigtige roller for børnenes liv og læring.
Vuggestuedebatten
Efter Berlingske havde refereret Ole Henrik

Hansens udtalelser fra et debatmøde på
Nørrebro blussede en debat om vuggestuerne op igen. Det har været grundigt diskuteret i Børn&Unge og på facebook. Så det
vil jeg ikke tage op igen her. Men jeg mener
der er en vigtig ting vi må spørge os selv.
Og det er, hvordan skal vi som pædagoger
og ledere forholde os til forskere?
For i takt med, at det pædagogiske område
heldigvis bliver mere og mere anerkendt, så
får vi også mere opmærksomhed, herunder
også forskernes opmærksomhed.
Det betyder, at vi skal blive gode til at aftale
rammerne for forskeres deltagelse i og
udforskning af den pædagogiske hverdag.
I BUPL vil vi derfor lave en række anbefalinger til ledere, pædagoger og forskere,
som de kan støtte sig til, når de skal indlede
forskningssamarbejder. De anbefalinger vil
vi udvikle sammen med erfarne forskere,
ledere og pædagoger, som før har gennemført eller deltaget i forsknings og udviklingsprojekter.
Find mere viden
Hvis du efter at have læst artiklerne her, har

fået mod på at læse om andre undersøgelser. Så har BUPL Århus netop offentliggjort en gennemgang af litteratur indenfor
fritidspædagogikken. Den og anden viden
kan du finde på:
bupl.dk/paedagogik

God læselyst
Allan Baumann
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