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Nyt fra VUC Videnscenter ● august 2013 

 

VUC Videnscenter er snart 1 år – nu med hjemmeside og logo 

VUC Videnscenter bliver 1 år den 1. september 2013. I samme ombæring som vuc.dk er blevet relanceret har 
Lederforeningen for VUC fået en ny hjemmeside – og VUC Videnscenters del af hjemmesiden er nu gået i luften. 
Hjemmesiden er stadig under opbygning og kan ses her: http://vuc.dk/om-vuc/vuc-videnscenter/ 

Lederforeningens PR-udvalg har haft til opgave at få designet et nyt logo for VUC til brug for fælles branding, 
markedsføring og kampagner. Samtidig har videnscenteret fået sit eget logo. Logoet har den samme sprælske farve – 
den dybe orange som det fælles VUC-logo, men særkendet er, at der ind over logoet er der lagt et mønster, der 
symboliserer videnscenterets kerneopgaver: udvikling, netværk og vidensdeling.  

 

 

Analysen ”Nye udfordringer for VUC – fokus på almen voksenuddannelse” 

I foråret 2013 har VUC Videnscenter og Lederforeningen for VUC i samarbejde med tænketanken DEA udarbejdet en 
analyse af kursisterne på VUC. Analysen har titlen: ”Nye udfordringer for VUC – fokus på almen voksenuddannelse” 
og kan læses her: http://www.damvad.com/media/74979/udfordringer-for-vuc.pdf.  

Analysen dokumenterer, at en typisk kursist på avu eller FVU har en markant ringere socioøkonomisk baggrund end 
et gennemsnit af befolkningen. Avu-kursisterne kommer hovedsageligt fra uddannelsesfremmede hjem, og 40 
procent af dem kommer fra en form for passiv forsørgelse (sygedagpenge, orlov eller ledighed), før de starter på avu. 
Analysen tegner et billede af en kursistgruppe med ringe uddannelsesballast, som i de seneste år er blevet yngre, og 
som i høj grad anvender avu som et fuldtidstilbud på vej mod deres første ungdomsuddannelse.  

I gruppen af unge under 25 år er det omtrent halvdelen, som stadig er i gang med uddannelse et år efter deres avu-
forløb. Spredningen på hf er derimod væsentlig større. De hf-kursister med den stærkeste socioøkonomiske 
baggrund har stort set de samme forudsætning som befolkningen i øvrigt. 

Analysen viser derudover, at en stor del af avu- og hf-kursisterne på VUC allerede har påbegyndt og afbrudt en eller 
flere uddannelser, inden de begynder på en uddannelse på VUC. På avu og hf enkeltfag er det omtrent halvdelen af 
kursisterne, som har en eller flere afbrudte uddannelser bag sig. På hf enkeltfag har 10 procent af de optagne i 2010 
tre eller flere frafald med i bagagen. 

Analysen dokumenterer også, at avu øger den sociale mobilitet, og især mange af de unge kursister går videre til 
uddannelse bagefter. Det er positivt, at kursisterne kommer videre i uddannelse, og at VUC spiller en vigtig rolle i at 
give ressourcesvage kursister en chance mere i uddannelsessystemet.  

http://vuc.dk/om-vuc/vuc-videnscenter/
http://www.damvad.com/media/74979/udfordringer-for-vuc.pdf
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VUC Videnscenter vil sammen med Lederforeningen for VUC bruge den nye viden om målgruppen på avu til at få 
skabt endnu mere fokus på udvikling af dette uddannelsestilbud. Endvidere vil VUC Videnscenter, Lederforeningen 
for VUC og Tænketanken DEA med afsæt i rapporten invitere til en temadag hen mod slutningen af 2013.  

 

VUC Videnscenters konference ”VUC deler viden 2013”  

VUC Videnscenter afholder 16. september 2013 den første 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. 

Ved konferencen kan du blandt andet:  

• Møde minister for børn og undervisning Christine Antorini, der taler om VUC og udvikling. 
• Få inspiration fra professor Lene Tanggaards oplæg om evidens mellem kontrol og kreativitet. 
• Deltage i spændende workshops og høre nyt fra to ph.d.-studier om bl.a. innovative og motiverende tiltag i 

Global Classroom og om voksenunderviserens praksislæring. 
• Få mere viden om det nye VUC Videnscenter. 
• Møde andre udviklingsorienterede mennesker fra VUC – og vidensdele med dem! 

Deltagelse i konferencen koster 1.000 kr., ekskl. moms. Tilmelding til konferencen inden 2. september 2013. Der er 
kun 180 pladser, så tilmeld dig og dine kolleger i dag!: 
http://www.vucdelerviden2013.registrering.nu/survey/index.php?sid=119  

 

Idékonference om forskningstilknyttet udviklingsarbejde på VUC 

Videnscentret arbejder for at skabe partnerskaber med relevante forsknings- og vidensinstitutioner, og alle steder er 
der stor vilje til at samarbejde. Konkret har Videnscenteret etableret et formelt partnerskab med det nyoprettede 
Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS), Syddansk Universitet, som lektor Steen Bech er leder af. Læs mere om 
CFS her: http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/C_CFS. Og læs mere om samarbejdet her: 
http://gymnasieskolen.dk/gymnasieforsker-vi-skal-zoome-ind-p%C3%A5-hverdagen-i-klasselokalet. 

Partnerskabet med CFS skal føre til etablering en række af konkrete forskningsprojekter inden for videnscenterets 
fokusområder ud fra principperne om aktionsforskning. Samarbejdet skydes i gang 4. oktober 2013, hvor VUC 
Videnscenter og CFS har fornøjelsen af at indbyde til idékonference om forskningstilknyttet udviklingsarbejde på 
VUC. Formålet med konferencen er at samle VUC’s resursepersoner inden for udvikling, ledere og forskere med 
henblik på at afsøge muligheder for et tæt samarbejde i tilknytning til konkrete udviklingsprojekter.  

Deltagelse er gratis. Tilmelding senest 9. september 2013 via dette link: 
http://octoportal.dk/survey/index.php?sid=114 

 

  

http://www.vucdelerviden2013.registrering.nu/survey/index.php?sid=119
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/C_CFS
http://gymnasieskolen.dk/gymnasieforsker-vi-skal-zoome-ind-p%C3%A5-hverdagen-i-klasselokalet
http://octoportal.dk/survey/index.php?sid=114
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Innovationsnetværk for VUC 

VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC’er, 
der arbejder med innovationsprojekter – eller har planer om det – at indgå i et faciliteret innovationsnetværk. 
Netværket faciliteres af den erfarne facilitator og innovator Kirsten M. Danielsen fra Learn2Innovate. 
Udgangspunktet for deltagelse i netværket kan fx være et konkret projekt om innovation i regi af 
Undervisningsministeriets udviklingsplan på det gymnasiale området eller det kan være innovationsprojekter 
indenfor andre af VUC’s uddannelser. 

Netværket forløbet i skoleåret 2013/14, og der er planlagt tre møder hhv. 7. oktober 2013, 28. november 2013 og 
27. marts 2014. Alle tre møder afvikles i løbende vekselvirkning mellem oplæg, workshop-arbejde, dialog og 
refleksion, og på hvert møde vil deltagerne få et konkret udbytte i forhold til ny viden om innovation i 
uddannelserne, udvikling af eget innovationsprojekt samt kendskab til praksis på andre VUC’er. 

Deltagelse i netværket koster 5.000 kr., ekskl. moms. Tilmelding senest 6. september 2013 via dette link: 
http://www.inno2013.registrering.nu/survey/index.php?sid=120  

 

På vej i VUC Videnscenteret 

• Konferencen ”VUC deler viden” ●16. september 2013 
• Idékonference om forskningstilknyttet udviklingsarbejde på VUC ● 4. oktober 2013 
• Innovationsnetværk for VUC ● 7. oktober 2013, 28. november 2013, 27. marts 2014 
• Temadag med afsæt i analysen ”Udfordringer for VUC – fokus på almen voksenuddannelse” i samarbejde 

med Lederforeningen for VUC og Tænketanken DEA ● ultimo 2013 
• VUC Videnscenter hjemmeside ● udbygges efteråret 2013 

 

Hvis du vil vide mere… 

Følg med i næste nummer af Voksenuddannelse, der bringer en artikel om analysen ”Nye udfordringer for VUC – 
fokus på almen voksenuddannelse” og læs en artikel om videnscenteret i fagbladet ”Logos”.  

Eller ring eller skriv til Julie i VUC Videnscenter. 

E: jcl@vuc.dk 

T: 3343 3246    

 

http://www.inno2013.registrering.nu/survey/index.php?sid=120
mailto:jcl@vuc.dk

