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Københavns Kommune                                                                                                  
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 

 

                                 Voksenpædagogisk Forums konference 2015 

”Læring mellem uddannelse og arbejdsliv” 

Voksnes læring i to kontekster – hvordan skabes større udbytte og sammenhæng? 

 

Tidspunkt: Tirsdag d.5. maj kl. 10.00-16.00. Registrering og kaffe 9.30-10.00 

Sted: UC Lillebælt, Asylgade 5-7, 5000 Odense C 

Pris: 550 kr. inkl. moms og forplejning. Et antal studerende tilbydes deltagelse til en reduceret pris på 250 

kr. ved henvendelse til Sia Hovmand Sørensen, siah@edu.au.dk.  

Tilmelding: Sker elektronisk på https://auws.au.dk/Voksenpaedagogisk_konference  senest 16.april 2015. 

 

De seneste år er der sket en praksisdrejning i uddannelsespolitikken. Uddannelser på alle niveauer skal 

rettes mere eksplicit mod arbejdspladsernes konkrete behov, og de skal være mere direkte omsættelige i 

praksis. 

Erfaringer og forskning peger på, at megen efter-og videreuddannelse ikke har tilstrækkelig 

gennemslagskraft i form af ændret praksis på arbejdspladsen. Dette stiller nye krav til både 

uddannelsesinstitutioner, undervisere og arbejdspladser. 

Der skal findes nye måder at skabe større synergi mellem læring i uddannelse og arbejdsliv. 

Konferencen sætter særligt fokus på udfordringer forbundet med overgange mellem uddannelse og 

arbejdsliv. Der arbejdes med konkrete løsningsforslag i forhold til disse udfordringer.  

På konferencen rejses spørgsmål som: 

 Hvilke strukturer og tiltag kan fremme virksomheders, arbejdspladsers og 
uddannelsesinstitutioners samarbejde 
 

 Hvordan kan uddannelsesinstitutioner blive bedre til at:  
o Opfange og oversætte omskiftelige konkrete behov hos aftagerne til nyt indhold i 

undervisningen 
o Inddrage deltagernes tidligere erfaringer, viden og kompetencer i undervisningen og give 

merit for disse 
o Arbejde med nye læringsrum på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser 
o Klæde deltagerne på til at omsætte uddannelse til ændret praksis 
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 Hvordan kan arbejdspladser blive bedre til at:  
o Afklare uddannelsesbehov og medvirke til udvikling af uddannelsesstrategier, der sikrer 

rette kompetenceudvikling  
o Sikre implementering af medarbejdernes nye kompetencer  

 

Program 
9.30- 10.00:  Ankomst og kaffe 

10.00-10.15:  Velkomst og introduktion til konferencens tema v. Maria Marquard, Dansk Koordinator for 

Nordisk Netværk for Voksnes Læring samt dagens facilitatorer, Janne Gleerup, Lektor, 

Roskilde Universitet og Julie Kock Clausen, Chefkonsulent, VUC Videnscenter. 

10.15-11.15:  Overordnede perspektiver på dagens tema. Keynotes: 

Professor Bjarne Wahlgren, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet og 

Rektor Hanne Leth Andersen, Roskilde Universitet  

Samtale mellem keynotes og spørgsmål fra salen. 

 

11.15-12.00:  Workshops, første del 

12.00-13.00:  Frokost 

13.00-14.45:  Workshops, anden del inkl. pause 

14.45-15.45:  Fremadrettede perspektiver på temaet. Keynotes: 

Lone Folmer Berthelsen, Erhvervsuddannelseschef, Dansk Industri og  

Morten Ryom tidligere formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation 

Samtale mellem keynotes og spørgsmål fra salen. 

 

15.45-16.00:  Afrunding af dagen ved facilitatorer og NVL 

 

Konferencens form og tankerne omkring workshops 

Formålet med konferencen er at sætte fokus på læring mellem uddannelse og praksis. Vi har forsøgt at 

sammensætte et program, der gerne skulle understøtte netop dette.  

Derfor inviterer vi til, at I som deltagere på forhånd overvejer og giver udtryk for, hvorfor og hvordan 

konferencens tema er relevant i jeres daglige praksis. Vi vil i workshops arbejde med, hvordan oplæggene 

konkret kan inspirere udvikling af egen praksis. Der er sat god tid af til workshops, så det er muligt at 

arbejde med workshoppens tema, og deltagerne kan udveksle, dele og sammen skabe ny viden. Målet er, 

at arbejdet i workshops giver anledning til konkrete ideer, som kan omsættes i egen praksis.    

I forbindelse med tilmelding til konferencen og valg af workshop vil vi bede jer svare på følgende: 

 Hvilke udfordringer i forhold til 'læring mellem uddannelse og arbejdsliv' oplever du i din hverdag?  

 Hvad motiverer dit ønske om deltagelse i denne workshop? 
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Præsentation af keynotes 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

        
 

 

 

 

 

 

Morten Ryom er tidligere formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation 

og udlært bearbejdningssmed. I oplægget diskuteres mulige veje til at 

gøre overgangen mellem skole og arbejde bedre. Mange elever har 

oplevelsen af at have tilegnet sig andre kompetencer end dem, 

virksomhederne efterspørger. Dette kan skyldes mismatch: mellem 

forventninger hos brancheorganisationer og de lokale virksomheder, 

mellem mestrene på små og mellemstore virksomheder og skolernes 

faglærere.  

 

 

 

 

Hanne Leth Andersen er rektor og professor i universitetspædagogik på 

RUC. Hun har gennem mange år beskæftiget sig med uddannelsespolitik 

og spørgsmål om, hvordan man arbejder med og dokumenterer kvalitet.  

I oplægget belyses, hvordan forskellige forestillinger om uddannelsernes 

samfundsmæssige betydning sætter sig spor i uddannelsespolitikken 

såvel som i uddannelserne. 

Bjarne Wahlgren er professor i voksenpædagogik på Institut for 

Uddannelse og Pædagogik, Aarhus universitet. Han har de senere år især 

arbejdet med aktuelle temaer som ”Transfer” og ”Fra ufaglært til faglært”. 

I oplægget præsenteres transfer og realkompetence som to aktuelle 

perspektiver på sammenhængen mellem uddannelse og arbejdsliv.  

Lone Folmer Berthelsen er erhvervsuddannelseschef i Dansk Industri.          

I oplægget rejses spørgsmål om, hvordan virksomhederne får de 

kompetente medarbejdere, de efterspørger, hvordan samarbejde mellem 

virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan styrkes med henblik på 

optimal anvendelsesværdi af kompetenceudvikling. Hvad er 

udfordringerne set fra et virksomhedsperspektiv, og hvordan kan de 

imødekommes. 
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Arbejdsgruppen bag konferencen 

 
Rasmus Kjær, Pædagogisk Udviklingschef, Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser 

Ida Marie Behr Bendiksen, Evalueringskonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut 

Janne Gleerup, Lektor, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet 

Frank Jørgensen, Uddannelsespolitisk Konsulent, Uddannelsesforbundet 
 
Sissel Kondrup, PhD, Uddannelsespolitisk Konsulent, Uddannelsesforbundet 
 
Stine Hohwü-Christensen, Udviklingskonsulent, Dansk Folkeoplysnings Samråd 

Peter Müller, Udviklingschef, VUC & hf Nordjylland 

Julie Kock Clausen, Chefkonsulent, VUC Videnscenter 

Ingrid-Margrethe Thrane, Koordinerende Klinisk Vejleder, Københavns Kommune 
 
Maria Marquard, Dansk Koordinator for Nordisk Netværk for Voksnes læring, Specialkonsulent, Nationalt 
Center for Kompetenceudvikling, Aarhus Universitet 
 
Sia Hovmand Sørensen, Videnskabelig Assistent, Nationalt Center for Kompetenceudvikling, Aarhus 
Universitet 
 

 


