Nyt fra VUC Videnscenter ● marts 2014

Velkommen!
Velkommen til Nyt fra VUC Videnscenter! Der er gang i mange forskellige vidensudviklings- og
vidensdelingsaktiviteter. Læs bl.a. om:
·
·
·
·
·
·
·
·

Tre forskningsprojekt om skoleudvikling i VUC
To forskningsprojekter om ledelsesudvikling i VUC
Udviklingsprojekt om voksenpædagogik i VUC
Ansøgning om et post.doc.-projekt om VUC som mentorplatform
VUC Videnscenters innovationsnetværk
Indbydelse til temadag om ”Mangfoldighed som ressource i voksenundervisningen” (program vedlagt)
Indbydelse til konference: ”VUC deler viden 2014 – Skolebyggeri, skoleudvikling og nye læringsmiljøer –
hænger det sammen?”
Nyt om midler til udvikling

Tre forskningsprojekt om skoleudvikling i VUC
VUC Videnscenter er initiativtager til at igangsætte en række forskningsprojekter i samarbejde med Center for
Forskning i Skoleudvikling (CFS), Syddansk Universitet (SDU). Det er blevet til i alt tre store forskningsprojekter, der
er organiseret i tre klynger. I alt 11 VUC’er deltager.

Klynge 1
Klynge 2

Klynge 3

Ny viden til VUC-sektoren
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Oversigt over projekterne:
Klynge 1:
Overordnet emne: Skriftlighed i fagene, lektieinklusion/nye evalueringspraksisser og nye undervisningsformer.
Forskningsansvarlige: Anke Piekut, Peter Hobel og Steffen Møllegaard Iversen
Deltagende VUC’er: VUC Horsens, VUC Thy-Mors, KVUC, VUC Holstebro-Lemvig-Struer
Klynge 2:
Overordnet emne: Udvikling af ny lærings- og undervisningskultur med fokus på emner som lærerrolle og
klasserumskultur, engagerende og ansvarliggørende arbejdsformer samt it- og mediedimensionen i undervisningen.
Forskningsansvarlige: Steen Beck, Nikolaj Frydensberg Elf og Steffen Møllegaard Iversen
Deltagende VUC’er: Hf & VUC Fyn, VUC Vest, VUC Nordvestsjælland, VUC Skive-Viborg
Klynge 3:
Overordnet emne: Forskning i lærerprofessionen på VUC
Forskningsansvarlige: Dion Rüsselbæk Hansen og Lars Frode Frederiksen
Deltagende VUC’er: VUC Roskilde, VUC Århus, VUC Vestegnen
Klynge 1 og 2 følger en tidsplan, hvor der i foråret 2014 laves kulturanalyser og i efteråret 2014 og foråret 2015
gennemføres og forskes i undervisning og skoleorganisering. Klynge 3 følger samme plan, men er blot forskudt ½ år
tidsmæssigt. På baggrund af projekterne skriver forskerne fra CFS en forskningsfunderet bog, og der foretages
løbende forskellige andre former for vidensspredning (fx artikler og konferencer). Det samlede projekt koordineres
af en styregruppe bestående af VUC Videnscenter, CFS og repræsentanter for skolerne.

To forskningsprojekter om ledelsesudvikling i VUC
Lederforeningen udbyder i 2014 og 2015 to ledelsesudviklingsforløb for alle VUC’s ledere ”VUC ledelsesudvikling
2014 - Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring”. VUC Videnscenter har i samarbejde med
foreningens udvalg for udvikling og efteruddannelse igangsat to forskningsprojekter, der skal følge og evaluere de to
ledelsesudviklingsforløb.
Det første forskningsprojekt er etableret i samarbejde med Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS) ved Syddansk
Universtitet og gennemføres af Dion Rüsselbæk Hansen og Lars Frode Frederiksen. Det andet forskningsprojekt er
etableret i samarbejde med Center for Virksomhedsudvikling og -Ledelse ved Copenhagen Business School (CBS) og
gennemføres som en del af Paula Helths ph.d.-projekt. Der vil løbende blive formidlet resultater fra projekterne og
forskningsrapporter med de endelige resultater fra projekterne udkommer i 2015.
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Udviklingsprojekt om voksenpædagogik i VUC
VUC Videnscenter har sammen med Center for Kompetenceudvikling, Aarhus Universitet, Danmarks
Evalueringsinistitut (EVA) og Nordisk netværk for Voksnes læring (NVL) taget initiativ til et udviklingsprojekt, der
sætter fokus på voksenpædagogik i VUC. Projektet skal ved bidrag fra forskere og videnspersoner på området
indkredse og beskrive, hvad voksenpædagogik i VUC er. Projektet sættes i gang i foråret 2014.

Ansøgning om et post.doc.-projekt om VUC som mentorplatform
VUC Videnscenter har i samarbejde med VUC Hvidovre-Amager og ph.d.-stipendiat i uddannelsesforskning Christine
Revsbech, Roskilde Universitet, udarbejdet en post.doc.-projektansøgning til Trygfonden. Projektet ”VUC som
mentorplatform” vil via sine innovations- og forskningsaktiviteter udvikle og afprøve en ny model for, hvordan VUC
kan anvende frivillige mentorer. Projektet har til hensigt at undersøge læreprocesser blandt de frivillige som
samfundsinklusion. Hvis midlerne bevilges sættes projektet i gang primo 2015.

VUC Videnscenters innovationsnetværk
VUC Videnscenter har gennemført et faciliteret netværksforløb for udviklingsmedarbejdere i VUC med fokus på
innovation og anvendelsesorientering. Der er planlagt i alt tre netværksmøder fra efteråret 2013 til foråret 2014, der
afvikles i løbende vekselvirkning mellem oplæg, workshop-arbejde, dialog og refleksion, og på hvert møde får
deltagerne et konkret udbytte i forhold til ny viden om innovation i uddannelserne, udvikling af eget
innovationsprojekt samt kendskab til praksis på andre VUC’er. Mellem møderne mødes deltagerne i mindre grupper
og deltager i diskussioner i en tilknyttet LinkedIn-gruppe. Når forløbet er slut, tages stilling til endnu et udbud.

Indbydelse til temadag om ”Mangfoldighed som ressource i voksenundervisningen”
VUC Videnscenter, Hf & VUC Nordjylland, Professionshøjskolen Metropol, Nationalt Center for
Kompetenceudvikling/Aarhus Universitet, Roskilde Universitet og Nordisk Netværk for voksens Læring inviterer i
fællesskab til en spændende temadag 11. april 2014 kl 09.30 – 15.00 på Professionshøjskolen Metropol.
Målgruppen for temadagen er de der arbejder med voksnes læreprocesser som enten undervisere, vejledere,
konsulenter og uddannelsesplanlæggere mv. samt andre interesserede, der arbejder med integration, læring og
kompetenceudvikling.
Tilmelding til konferencen skal ske senest tirsdag d. 1. april 2014 via NCK’s hjemmeside på dette link.
Deltagelse i konferencen er gratis. På grund af et begrænset antal pladser opkræves et gebyr på 400 kr. ved
udeblivelse eller afmelding senere end 1. april 2014.

3

Indbydelse til konference: ”VUC deler viden 2014 – Skolebyggeri, skoleudvikling og nye læringsmiljøer – hænger
det sammen?”
VUC Videnscenter afholder 20. november 2014 den anden VUC Videnscenter konference. I år foregår konferencen i
Hf & VUC Fyns helt nye hus i Odense. Konferencen er en årligt tilbagevendende platform for både intern og ekstern
synliggørelse og deling af den viden og udvikling, der genereres i VUC-sektoren. Konferencen skal kvalificere og
inspirere til udvikling af ny viden, så VUC til stadighed udvikler sig.
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:
·
·
·
·

Blive inspireret af Malou Juelskjær fra Aarhus Universitet, der taler om skolearkitektur, skolekultur og
skoleledelse
Høre Danmarks Evalueringsinstitut fortælle om voksenpædagogiske læringsmiljøer på VUC
Få endnu mere viden om VUC Videnscenter
Møde andre udviklingsorienterede mennesker fra VUC – og vidensdele med dem!

Udførligt program og link til tilmelding udsendes før sommerferien.

Nyt om midler til udvikling
Ny strategi for Undervisningsministeriets forsøgs- og udviklingsprojekter
Læs mere om ministeriets nye principper for forsøgs- og udviklingsprojekter her

Udbud af fondsmidler fra Fonden for Entreprenørskab
Der kan nu søges om midler til projekter med entreprenørskab som omdrejningspunkt på uddannelsesinstitutioner.
Det kan fx være udvikling af nye fag og kurser eller nye undervisningsmaterialer.
Ansøgningsfrist er 14. marts 2014.
Læs mere her.

Kompetencesekretariatet udbyder ekstra runde med fondsmidler i foråret
Det er nu muligt at søge støtte til et omstillings- eller udviklingsprojekt fra de godt 40 mio. kr., der i 2014 er afsat i
Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Kompetencesekretariatet har indsat en ekstra frist for
projektansøgninger d. 28. april.
Læs mere her
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Hvis du vil vide mere om VUC Videnscenter…
Ring eller skriv til Julie i VUC Videnscenter, hvis du har ideer til vidensudviklings- og vidensdelingsaktiviteter.
E: jcl@vuc.dk
M: 5354 4364
VUC Videnscenters hjemmeside
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