
     
 

 

Debat- og formidlingsseminar 

- kompetenceafklaring 

 

NCK og NVL inviterer til debat- og formidlingsseminar.  

 

Tid: Torsdag den 1. november kl. 10-13. 

Sted: NCK, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV, lokale A412 

Tilmelding: senest den 30. oktober 2012 via dette link 

To gange om året afholder NCK debat- og formidlingsseminar, hvor nogle af centerets afsluttede og 

igangværende projekter præsenteres og diskuteres. Efterårets seminar er arrangeret i samarbejde med 

NVL. Det gennemgående tema for de projekter, der præsenteres på efterårets seminar, er 

kompetenceafklaring. Der vil blive fremlagt resultater fra NCK og NVL’s arbejde og præsenteret aktuelt 

arbejde, med henblik på at få inspiration og idéer til det videre arbejde, og at udveksle viden og erfaringer. 

Program 

09.30-10.00 Ankomst med kaffe og brød 

10.00-10.10 Velkomst v/Bjarne Wahlgren, NCK 

10.10-10.35 Erfaringsindsamling fra VEU-centrene v/Kristina Mariager-Anderson, NCK 

Præsentation af erfaringsindsamling af VEU-centrenes vejledningsstrategier og 

kompetencebehovsafklaring i forhold til små og mellemstore virksomheder. Hvilke udfordringer 

møder VEU-konsulenter når de vejleder? Hvilke strategier har de i forhold til udfordringerne? Best 

practice-eksempler på igangsatte kompetenceudviklingsforløb bliver fremlagt. 

10.35-11.00 Eksempler på god RKV-praksis v/Kirsten Aagaard, NVR 

Præsentation af eksempelsamling, udarbejdet af NVR/NCK. Samlingen giver billeder på, hvordan 

arbejdet med realkompetencer opleves godt, hvad der skal til for at skabe gode processer og samspil, 

og hvordan dokumentationsmetoder og vurderingspraksis bliver gode. 

11.00-11.25 Nordiske uddannelsesprojekters møde med udfordringer i samfundet v/Peter Müller, VUC 

Nordjylland 

Præsentation af nordisk projekt, der har undersøgt en række projekter, som på forskellig vis har 

formået at møde udfordringer, udnytte muligheder og bidrage til en konstruktiv forandring i 

samfundet og arbejdslivet. I projektet er der identificeret otte ’fremgangsfaktorer’, som kendetegner 

de udvalgte projekter. 

https://webshop.dpu.dk/default.aspx?id=11534


     
 

 

Program - fortsat 

11.25-11.50 Pause 

11.50-12.10 Jobs med Uddannelsesperspektiv v/Søren Sandahl, Region Hovedstaden 

Udvikling af alternativ til formel ungdomsuddannelse gennem en model, som giver unge uden 

erhvervsuddannelse kompetenceløft – en ’jobuddannelsesmodel’ baseret på anerkendelse af 

praksiskompetencer. Synliggørelse af de kompetencer, unge, der er i arbejde, opnår, således at de 

unge bliver bevidste om de opnåede kompetencer og kan bruge dem i et uddannelsesperspektiv. 

Hvorledes kan de praktisk erhvervede personlige, sociale og faglige kompetencer måles? Hvordan kan 

de kumuleres i et uddannelsesforløb? Hvad kan motivere virksomheder og unge til at give 

stærkere uddannelsesperspektiv til job-forløb? 

12:10-12.45 Spørgsmål, kommentarer, diskussion 

12.45-13.00 Afslutning 

13.00-13.30 Mulighed for sandwich 

 

Med venlig hilsen Bjarne Wahlgren, NCK og Maria Marquard, NVL 


