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Nyt fra VUC Videnscenter ● februar 2013 

 

Styregruppen er etableret – og retningen er sat 

VUC Videnscenter er kommet godt i gang. Videnscenterets styregruppe er etableret og har afholdt de to første 
møder. Styregruppen har på møderne diskuteret, hvilke overordnede fokusområder, Videnscenteret skal centrere 
sin indsats om de næste to år. Der er mange områder, der kunne være interessant og relevante. Styregruppen har 
ikke lagt sig endeligt fast, men har diskuteret følgende tre områder:  

• Innovation og anvendelsesorientering i uddannelserne 
• Ny voksenpædagogik 
• Ledelsesudvikling i VUC 

 

Det første store VUC Videnscenterprojekt ”VUC og de nye målgrupper” 

Avu har stort fokus i VUC i disse år. Der er arbejdet intenst med implementering af avu-reformen siden 2009, og lige 
nu evaluerer Danmarks Evalueringsinstitut reformens virkning for Ministeriet for Børn og Undervisning. Alle ved, at 
avu-kursisterne i løbet af ganske få år er blevet yngre, men vi har stadig meget lidt systematisk viden om, hvem de 
er, hvor de kommer fra, hvad de har af drømme om uddannelse og erhverv, og hvor de går hen, når de forlader VUC. 
Avu-kursisterne er en underbelyst målgruppe.  

VUC Videnscenteret har derfor besluttet at igangsætte en analyse, der belyser VUC’s målgrupper – med et særligt 
fokus på gruppen af avu-kursister. Videnscenteret samarbejder med tænketanken DEA om analysen ”VUC og de nye 
målgrupper”. DEA er en politisk uafhængig tænketank, der bl.a. arbejder for at fremme viden om sammenhængen 
mellem samfundets investeringer i uddannelse, forskning og innovation og de danske vækst- og produktivitetsevner. 

Analysen har fokus på tre områder:  

Fokus 1: En karakteristik af avu- og hf-kursisten 

Fokus 2: En karakteristik af avu-kursisternes videreuddannelsesadfærd   

Fokus 3: En diskussion af, hvordan VUC kan tilpasse sig målgrupperne 

Projektets metode vil både være analyse af registerdata og fokusgruppeinterview med avu-kursister. 
Fokusgruppeinterviewene vil berøre temaer som fx kursisternes motivation og bevæggrund for at starte på VUC og 
deres forventninger og ønsker til fremtidig uddannelse og beskæftigelse. Endelige vil interviewene berøre 
kursisternes bud på udfordringer og styrker ved den pædagogiske tilgang, de møder på VUC. 

Videnscenteret og DEA håber med analysen at få et dokumenteret grundlag for at tydeliggøre den indsats, som VUC 
byder ind med i forhold til 95-procent-målsætningen. Men projektet skal også gerne kunne gøre sektoren klogere 
ved at tilvejebringe et grundlag for en diskussion af, om VUC gør det godt nok i forhold til kursisternes behov og 
ønsker. Særligt analysens fokus 3 vil stille skarpt på en diskussion af, om der er potentialer for forbedring af VUC’s 
indsats for målgrupperne.  

Projektets resultater forventes klar til fremlæggelse på VUC Årsmødet den 22. april 2013, og VUC Videnscenter vil 
med udgangspunkt i projektets analyser og diskussionspunkter invitere til en temadag om avu ultimo maj 2013.  
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Et vidensdelingsnetværk, en konference og en hjemmeside er i støbeskeen 

VUC Vidensdelingsnetværk 

VUC Videnscenterets aktiviteter og indsatser kommer bedst i spil i et tæt samarbejde med dagligdagen på VUC. 
Derfor etablerer videnscenteret et ”vidensdelingsnetværk” bestående af medarbejdere på VUC – fx udviklings- eller 
projektchefen, en projektansvarlig eller en konsulent/medarbejder, som arbejder med institutionens projekt- og 
udviklingsaktiviteter.  

Ambitionen med netværket er todelt. For det første skal det sikre, at Videnscenteret hele tiden kan holdes opdateret 
på de udviklingsaktiviteter, der er i gang i sektoren, og hvilke behov for udvikling sektoren har. For det andet skal 
netværket medvirke til, at VUC’erne tydeliggør udviklingsønsker og resursepersoners profiler for hinanden. Endelig 
skal netværket indgå i vidensdeling mellem videnscenteret og Lederforeningen for VUC’s Udvalg for efteruddannelse 
og udvikling. Invitationen til deltagelse i VUC vidensdelingsnetværket er vedlagt.  

 

VUC Videnscenter konference – ”VUC deler viden” 

VUC Videnscenter afholder 16. september 2013 en VUC Videnscenter konference. Konferencen skal være en årligt 
tilbagevendende platform for både intern og ekstern synliggørelse og deling af den viden og udvikling, der genereres 
i VUC-sektoren. Formålet med initiativet er at medvirke til at kvalificere og inspirere til udvikling af ny viden om god 
praksis, så VUC til stadighed udvikler sine uddannelser – både i bredden og i dybden. 

Ambitionen er en konference, der i høj grad er præget af dialog, deltagerinvolvering og vidensdeling. Konferencen er 
dels for VUC’s ledere og medarbejdere med interesse i udvikling dels for VUC’s eksterne interessenter. 

Invitationen til konferencen bliver sendt til VUC’erne i løbet af foråret 2013.  

 

VUC Videnscenter hjemmeside 

Lederforeningens hjemmeside står over for en modernisering i foråret 2013. I samme ombæring vil VUC 
Videnscenteret få en hjemmeside og dermed en platform for formidling. Mere information om dette følger.  

 

På vej i VUC Videnscenteret 

• VUC Vidensdelingsnetværk 
• Projekt om VUC’s målgrupper 
• Temadag om avu ultimo maj 2013 
• Konferencen ”VUC deler viden” 16. september 2013 
• VUC Videnscenter hjemmeside 
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Hvis du vil vide mere… 

Følg med i næste nummer af Voksenuddannelse, der bringer en artikel om VUC Videnscenter. Eller ring eller skriv til 
Julie i VUC Videnscenter. 

E: jcl@vuc.dk 

T: 3343 3246    

 

Fakta om VUC Videnscenter 

VUC Videnscenter er etableret pr. 1. september 2012 af VUC Bestyrelsesforeningen og Lederforeningen for VUC. 
Videnscenteret er forankret i VUC Sekretariatet og har én medarbejder: konsulent Julie Kock Clausen. Julie har en 
baggrund som cand.mag i audiologopædi og pædagogisk psykologi og er pt. ved at afslutte en masteruddannelse i 
positiv psykologi. Hun har tidligere arbejdet i Ministeriet for Børn og Undervisning, Socialministeriets Dansk 
Videnscenter for Ordblindhed, Hovedstadens Ordblindeskole og på Professionshøjskolen UCC.  

 

Organisering 

 

 

Styregruppe 

Lisbeth Simonsen (formand) Lederforeningen for VUC HF & VUC Fyn Forstander 
Peter Zinckernagel Best. for Lederforeningen for VUC  VUC Hvidovre-Amager Forstander 
Anita Lindquist Henriksen  Lederforeningen for VUC KVUC Udviklingschef 
Jakob Lund Lederforeningen for VUC VUC Vest Vicerektor 
Charlotte Juhl Andersen VUC best.forening Horsens Hf & VUC Bestyrelsesformand 
Ulla Winther Koch  VUC best.forening VUC - Vestsjælland, Syd Bestyrelsesformand 
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