
   

 

Debat – og formidlingsseminar den 16. september 2009 kl. 10.00 – 13.30 

 

Kære brugergruppe og netværk,              

I får hermed invitation og program til NCK’s debat- og formidlingsseminar, den 16.09.2009 kl. 10.00-13.30 på 
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV. 

Lokale: D 165 

Det er denne gang opgaverne med effektanalyser og udvikling af model for et nationalt 
kompetencebarometer, der bliver præsenteret og som vi skal debattere og udveksle synspunkter og 
perspektiver i forhold til. 

For at tilgodese en god debat på seminaret, har vi planlagt det på følgende måde. Begge opgaver 
præsenteres af de hovedansvarlige for opgaverne. Dernæst har vi bedt andre fra organisationer, 
uddannelsesområder og forskere om en kort kommentar med synspunkter på opgaverne, og der vil være 
lejlighed til debat for alle med mulighed for at rejse synspunkter og perspektiver for de to opgaver.  

 

 

Program for 3. debat- og formidlingsseminar den 16. september 2009: 

9.30 – 10.00   Kaffe og brød 

10.00 – 10.15  Velkomst og præsentation ved Kirsten Aagaard  

Status for NCK ved centerleder Bjarne Wahlgren 

10.15 – 10.35 Præsentation af opgaven med effektanalyser med fokus på 
virksomhedsanalysen ved Lars Skipper, AKF 

  Om effektanalyserne i NCK: 
Effektanalyserne af VEU- indsatsen i Danmark gennemføres med henblik på at 
tilvejebringe en systematisk og forskningsbaseret viden om effekterne af VEU 
og bidrage til udvikling af Undervisningsministeriets mål og indikatorsystem for 
VEU. 

  

10.35 – 11.25  Kommentarer til arbejdet med effektanalysen ved Morten Lassen, CARMA og 
Claus Frederiksen Houman, Arbejdsmarkedsstyrelsen med efterfølgende debat 
for alle med fokus på udfordringer og perspektiveringer for arbejdet med 
effektanalysen. 
 

 

 

 



   

 

 

11.25 – 11.45  Præsentation af udviklingen af modelforslag til et nationalt 
kompetencebarometer ved Torben Pilegaard, AKF  

 Om det nationale kompetencebarometer: 

Det nationale kompetencebarometer skal indeholde centrale nøgletal og 
oplysninger og skal bidrage til at skabe overblik over omfang og 
udviklingstendenser inden for voksen- og efteruddannelse og livslang læring i 
Danmark. Modelforslaget som NCK udvikler har til formål at give 
beslutningstagere, interessenter og brugere af voksen- og efteruddannelse en 
anvendelsesorienteret viden om væsentlige udviklingstendenser om voksnes 
deltagelse i livslang læring og kompetenceudvikling i private og offentlige 
virksomheder. 

11.45 – 12.15 Pause med sandwich 

12.15 – 13.20 Kommentarer til udvikling af det nationale kompetencebarometer ved Erling 
Klinkby, VUC,  Anders Vind, LO og Christine Bernt Henriksen, DI. 

Dernæst debat for alle med fokus på udfordringer og perspektiveringer i forhold 
til udvikling af det nationale kompetencebarometer. 

13.20 – 13.30  Afslutning  

 

 

Vi glæder os til et godt arrangement, tilmelding senest den 11. september til Tinne Geiger på mail: 
sekretariat@ncfk.dk. Vi håber meget, at I vil reservere dagen og I er velkomne til at finde en stedfortræder, hvis I selv 
er forhindrede i at komme.  

 

På konsortiets vegne 

Bjarne Wahlgren og Kirsten Aagaard 

 

 

 

 

 

 


