
           

 

 

Øget kvalitet gennem udvikling af voksenlæreres kompetencer 

 

NCK og NVL inviterer i samarbejde med Selandia til debat- og formidlingsseminar.  

 

Tid: Tirsdag den 22. maj kl. 10-15. 

Sted: Holmegaard Park, Glasværksvej 54, Fensmark, 4684 Holmegaard 

Tilmelding: foregår her eller via NCK’s hjemmeside. Tilmeldingsfrist fredag den 11. maj. 

 

Krav til og udvikling af voksenlæreres kompetencer er helt centrale temaer i NCK og NVL’s arbejde. I 2011 

blev der gennemført en kortlægning af krav til voksenlæreres kompetencer i de nordiske lande, og både 

NVL og NCK har en række igangværende forsknings- og udviklingsprojekter med fokus på voksenlæreres 

kompetenceudvikling. 

Voksenlærere arbejder inden for et felt, der er under konstant udvikling. Der stilles øgede krav om 

tværsektorielt samarbejde, kursistprofilen er ændret med nye målgrupper, og der er et vedvarende fokus 

på fastholdelse og gennemførelse. Det stiller nye krav til voksenlærernes kompetencer. 

På debat- og formidlingsseminaret vil NCK og NVL præsentere de projekter, vi arbejder med lige nu og 

diskutere perspektiverne i arbejdet. Formålet med seminaret er en gensidig udveksling af aktuel viden og 

erfaringer og at få inspiration og idéer til det videre arbejde. 

Seminaret er bygget op om en række korte oplæg og efterfølgende debat – se program nedenfor. 

 

 

Læs hvordan du finder vej til Holmegaard Park her 

Læs om Holmegaard Park her 

 

  

https://webshop.dpu.dk/default.aspx?id=9402
http://ncfk.dpu.dk/
http://holmegaardpark.dk/find-vej.5355.aspx
http://holmegaardpark.dk/planlag-dit-besog.3251.aspx


           
 

Program 

10.00-10.10 Velkomst v/John Vinsbøl, Selandia 

10.10-10.30 Voksenlærerens betydning v/Bjarne Wahlgren, NCK 

10.30-10.50 Kompetencekrav og uddannelsesmuligheder for voksenlærere v/Maria Marquard, NVL 

Hvilke krav til lærerkompetencer stiller målet om øget samarbejde mellem VEU-centerinstitutionerne? 

10:50-11.15 Kompetenceudvikling i læringscirkler v/Peter Müller, VUC Nordjylland 

Projekt i region Nordjylland har fokus på at udvikle nye strukturer til kompetenceudvikling af 

voksenlærere (etablering af tematiske lokale og regionale netværk)  

11.15-12.00 Debat på baggrund af de tre oplæg 

12.00-13.00 Frokost 

13.00-13.15 Voksenlærerens vejledningskompetencer v/Kristina Mariager-Anderson, NCK 

VEU-centrenes strategier for behovsafklaring  

13.15-13.30 Tværsektorielt samarbejde mellem VUC og AMU v/Elsebeth Fjord Pedersen, NCK 

Lærersamarbejde i tværsektorielle undervisningsforløb 

13.30-13.45 Nye lærertyper på VUC v/Linda Kragelund, NCK  

Hvilke nye krav stilles til voksenlærerne? Projekt i Region Hovedstaden afprøver forskellige metoder til 

at udvikle lærernes socialpædagogiske kompetencer 

13.45-14.30 Debat på baggrund af de tre oplæg og kaffe 

14.30-15.00 Opsamling og perspektivering v/ Bjarne Wahlgren, NCK 

 

Med venlig hilsen 

John Vinsbøl, Selandia, Maria Marquard, NVL og Bjarne Wahlgren, NCK 


