
                                                       

                                             
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tirsdag d. 27. maj 2014 afholder Voksenpædagogisk Forum konferencen: 

 

Udfordrede og udfordrende voksenpædagogiske miljøer 
 

Konferencen finder sted på University College Lillebælt, Asylgade 7-9, 5000 Odense C kl. Kl. 9.30-16.00. 

Der er key-note oplæg og workshops ved blandt andre: Villy Hovard Pedersen, Frank Juncker, Janne Gleerup og 

Hanne Pontoppidan.  

 

Dagens hovedspørgsmål er:  

Hvordan påvirkes voksenpædagogiske uddannelsesmiljøer af ændrede politiske krav og rammebetingelser?  

Og hvordan kan vi møde vores målgrupper med den stærkest mulige pædagogiske tilgang? 

 

 

6 workshops behandler temaet fra hver sin vinkel:  

 
 

Visuel co-creation og voksenpædagogik  
- Om hvordan fælles, visuel formidling kan skabe anderledes læringsoplevelser i voksenuddannelse 

Voksenpædagogiske læringsmiljøer på VUC – et blik ind i maskinrummet   
- Om at skabe læringsmiljøer, hvor voksne oplever det motiverende, meningsfuldt og lærerigt at være. 

Lærende praksisfællesskaber mellem konsekvenspædagogik og kropslig dannelse   
- Om hvordan praksislæring kan udformes, når målet er at bringe deltagerne i uddannelse eller beskæftigelse. 

Tanker om en Voksenfleksuddannelse – i lyset af reformer på beskæftigelsesområdet   
- Om nye tanker og betingelser for voksenuddannelse 

Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i erhvervsuddannelsesreformen   
- Om veje, dilemmaer og afviklingsformer i relation til EUD-reformens krav og forventninger til voksensporet 

Integrationspraksis – mangfoldighed som styrke?  
- Om at arbejde med mangfoldighed som en styrke i uddannelsesindsatser – nordisk idé- og erfaringsudveksling 

 
 
 
Find nærmere beskrivelser af de enkelte workshops via dette link 
Tilmeld dig til konferencen og vælg dig på workshop via dette link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nck.au.dk/fileadmin/nck/Arrangementer/Oversigt_over_workshops.pdf
https://auws.au.dk/forms/frm1Arrangement.aspx?value=635314256644966869&id=19414


                                                       

                                             
 

 

Program: 

09.00 – 09.25 Ankomst 

Kaffe, the og brød 

 

09.25 – 09.45 Velkomst + sang 

Maria Marquard, National dansk koordinator for Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) 

Rasmus Kjær, Pædagogisk Udviklingschef, TAMU (Voksenpædagogisk Forum) 

 

09.45 – 10.30 Udfordrede voksenpædagogiske miljøer? - Et historisk blik på reformer på VEU-området 

Villy Hovard Pedersen, konsulent & tidligere direktør for VEU-området i Undervisningsministeriet  

 

10.30 – 10.45 Kaffepause 

 

10.45 – 1145 ”Top-down”-perspektiver på voksenpædagogikkens vilkår, udfordringer og muligheder  

v/ Frank Juncker, Uddannelseskonsulent i 3F 

 

Respondent: Peter Zinckernagel, Næstformand i VUC Lederforeningen 

Respondent: Lisbeth Trinskjær, Forstander Ubberup Højskole & landsformand for KFUK´s sociale 

arbejde  

 

11.45 – 12.45 ”Bottom-up”-perspektiver på voksenpædagogikkens vilkår, udfordringer og muligheder 

v/Janne Gleerup, Adjunkt, Institut for Psykologi & Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet 

 

Respondent: Björn Garefelt, Folkbildningsrådet, Sverige 

Respondent: Mette Tram Pedersen, Vicedirektør, Selandia 

 

12.45 – 13.45 Frokost 

 

 

13.45 – 15.30 Workshops:  

Workshop #1: Visuel co-creation og voksenpædagogik  
Workshop #2: Voksenpædagogiske læringsmiljøer på VUC – et blik ind i maskinrummet   
Workshop #3: Lærende praksisfællesskaber mellem konsekvenspædagogik og kropslig dannelse   
Workshop #4: Tanker om en Voksenfleksuddannelse – i lyset af reformer på beskæftigelsesområdet   
Workshop #5: Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i erhvervsuddannelsesre-
formen   

Workshop #6: Integrationspraksis – mangfoldighed som styrke?  

 

15.30 – 15.55 Fremtidens voksenpædagogik – dagens guldkorn 

Villy Hovard Pedersen, konsulent & tidligere direktør for VEU-området i Undervisningsministeriet 

 

15.55 – 16.00 Det videre arbejde i Voksenpædagogisk Forum 2014-2015 
 

 

Konferencen er arrangeret af Voksenpædagogisk Forum, som er et fleksibelt organiseret netværk, der går på tværs af det danske 

uddannelsessystem. Voksenpædagogisk Forums ambition er at skabe en platform for udveksling af erfaring, viden og ideer om 

voksenpædagogik og -uddannelse. Målet er at skabe brobyggende relationer på kryds og tværs i uddannelsessektoren, så det 

bedste fra alle verdener – fra praksis og fra forskning - blandes, deles og udbredes. Voksenpædagogisk Forum er pt. koordineret 

af NVL, Nordisk netværk for Voksnes Læring. Planlægningen af årets konference er koordineret af EVA.  

 
Tilmelding: Kan ske til og med mandag den 19. maj 2014 via NCK’s hjemmeside på dette link. 
 
Deltagelse i konferencen koster 400 kr. Ved udeblivelse eller afmelding senere end 19. maj 2014, kan del-
tagergebyret ikke refunderes.  

https://auws.au.dk/forms/frm1Arrangement.aspx?value=635314256644966869&id=19414

