
Årsmøde og generalforsamling 
 Fraktionen af Kliniske Undervisere i 

Fysioterapi 2022 
 

Onsdag d. 9. februar Sundhedscenter Kolding.  
Sygehusvej 6, 6000 Kolding. 

 
Til årsmødet vil vi tage temaet/begrebet ”Tavs viden” op, og har i den forbindelse 

inviteret Lene Tanggaard ind til at holde et oplæg om emnet.   
 
 

 

 

Hvordan kan vi som kliniske undervisere forholde os til tavs viden i den kliniske undervisning? 
 

Professor Lene Tanggaard taler ind i vores ageren som kliniske undervisere bl.a. hvor vigtigt 
læringsrummet er for vores studerende og, at vi som kliniske undervisere sikrer tid fordybelse og 
refleksion. At mesterlæren forsat har sin plads som metode og hvor tavs viden bliver en del af 
læreprocessen. Lene taler desuden om begrebet læringsglemsel - at vi lærer bedst ved at 
glemme at vi skal lære. Når vi glemmer tid og sted og er opslugt at fordybelsen samt vigtigheden i 
at vi i en læringsproces giver tid og plads til kreativitet i tanke- og ræsonnementsprocessen.  

 

Lidt om Lene:  
Lene Tanggaard er professor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation på Aalborg 
Universitet og forsker i kreativitet og læring. Lene Tanggaard har skrevet flere videnskabelige 
artikler og bøger heriblandt ”Sidste chance – nye perspektiver i dannelse” i 2021, ”Pædagogisk 
psykologi” i 2018 og ”I bad med Picasso – sådan bliver du mere kreativ” i 2015 og mange flere.  

Lene Tanggaard er desuden rektor på Designskolen i Kolding og bidrager ofte til debatter 
omhandlende uddannelse og læreprocesser.  

 



 
 

 
Program for dagen. 
 

09.00 – 10-00  Morgenmadsbuffet og get together 

 

10.00 – 12.00  Oplæg ved Lene Tanggaard 

 

12.00 – 12.30 Evt. spørgsmål fra salen. Evt. diskussion, erfaringsudveksling 

 

12.30 - 13.15 Frokostbuffet 

 

13.15 – 14.00 Erfaringsudveksling i grupper. 

 

14.00 – 14.30 Generalforsamling i Fraktionen for kliniske undervisere. Se dagsorden længere nede. 

 

14.30 – 15.00 Afrunding med kaffe og kage.  

 

Tilmeldingsfrist: 20. januar 2022. Tilmelding sker ved at udfylde nedenstående tilmeldingsblanket.  

 

 

Hvis corona stadig har sit infame indtog på samfundet bliver mødet evt. afholdt virtuelt eller skubbes til 

sikrere tider. Det hører I nærmere om, såfremt det bliver aktuelt. 

 

Årsmødet er gratis for medlemmer af Fraktionen for kliniske undervisere. Kliniske undervisere der ikke er 

medlem og undervisere tilknyttet Fysioterapi uddannelserne, er meget velkomne, men skal betale 400 kr. i 

deltagelsesgebyr. Man kan melde sig ind i Fraktionen for kliniske undervisere for et gebyr på 350 kr. årligt 

som Danske fysioterapeuter trækker via januar kontingentet.  

 

 

Tilmelding til Årsmøde Fraktionen af Kliniske Undervisere i Fysioterapi 9. februar 2022 

Navn:                  

Arbejdssted:    

 

Medlem af Fraktionen (sæt kryds)                  Ja:                        Nej:                     

Hvis du ikke er medlem, koster det 400,- kr.  Ring 2622 2240 for at aftale hvorledes du betaler.                 

 

Send ovenstående oplysninger som mail til:  a.engemann@fibermail.dk   

Skriv Årsmøde 2022 i emnefelt. 

 

 

 

Vi glæder os til at se jer! 

 

 

 

  

mailto:a.engemann@fibermail.dk


Dagsorden Generalforsamling 2022 

 

Punkt 1: Valg af dirigent 

Punkt 2: Valg af referent 

Punkt 3: Formandens beretning 

Punkt 4: Indkomne forslag 

Punkt 5: Regnskab 2021 og budget 2022. Se herunder. 

Punkt 6: Fastsættelse af kontingent 

Punkt 7: Valg af revisor + suppleant 

Punkt 8 Evt. 

 


