Nyt fra VUC Videnscenter ● september 2014

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

VUC Videnscenters nye hjemmeside
Status på tre store forskningsprojekt om skoleudvikling i VUC
Status på to store forskningsprojekter om ledelsesudvikling i VUC
Udviklingsprojekt om voksenpædagogik i VUC
Ny bog: ”VUC – målgrupper, pædagogik og udvikling”
Indbydelse til konference: ”VUC deler viden 2014 – Skolebyggeri, skoleudvikling og nye læringsmiljøer –
hænger det sammen?”
Nyt om midler til udvikling

VUC Videnscenters nye hjemmeside
Så er videnscenterets hjemmeside gået i luften:
På hjemmesiden kan du læse mere om videnscenterets styregruppe, fokusområder, initiativer i forhold til udvikling
og vidensdeling, nyhedsbrev, aktuelle ph.d.-projekter og få links til mere viden. Siden vil løbende blive udbygget, og
næste skridt er mere viden om aktuelle puljer og midler til udvikling samt aktuelle projekter i VUC.

Status på tre store 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: Skriftlighed (forskere Peter Hobel og Anke Piekut)
I klyngen arbejdes der med skriftlighed, og de deltagende skoler er VUC Holstebro, VUC Thy-Mors, VUC Horsens og
KVUC. Der planlægges efter en fælles kadence i forløbet, men institutionerne har forskelligt tempo og individuelle
samarbejdsaftaler – dog alle med fælles overordnet tema. På nuværende tidspunkt foreligger der udviklingsdesign
for alle fire skoler, hvoraf de to designs er konfirmeret og i gang. Den første fælles startkonference blev afholdt i
starten af august 2014. De sidste to designs skal udformes endeligt, efter at kulturanalyserne er på plads.
Kulturanalyserne forventes at være færdige i starten af oktober 2014, hvorefter lærerne skal i gang med de forslåede
interventioner.
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Klynge 2: Udvikling af nye didaktiske greb i relation til emner som arbejdsformer, klasseledelse, mediedidaktik og
flersprogsdidaktik (forskere Steen Beck, Nikolaj Frydensberg Elf og Helle Winum)
I denne klynge er der fokus på udvikling af nye didaktiske greb i relation til emner som arbejdsformer, klasseledelse,
mediedidaktik og flersprogsdidaktik. De deltagende skoler er Hf & VUC FYN, VUC Skive-Viborg, VUC Vest og VUC
Nordvestsjælland Nord. På baggrund af et kulturanalytisk studie i foråret 2014 (som har udmøntet sig i en
delrapport) og to værksteder, hvor lærerne har udviklet konkrete aktionsdesigns, arbejdes der i efteråret med at
implementere ideerne i undervisningen. Forskerne kommer på besøg på skolerne i tre omgange: første gang i
september, anden gang i november, og sidste gang i december 2014, hvor aktionerne evalueres. Ideen er, at
aktionerne løbende justeres i kraft af de erfaringer, lærerne gør sig og de diskussioner, forskernes observationer og
interviews med kursister og lærere giver anledning til.
Klynge 3: Nutidens lærerarbejde, lærerrefleksion og lærersamarbejde i relation til konkrete projekter (forskere
Lars Frode Frederiksen og Dion Rüsselbæk Hansen)
I denne klynge arbejdes der med et aktionsanalytisk perspektiv i forhold til emner som nutidens lærerarbejde,
lærerrefleksion og lærersamarbejde i relation til konkrete projekter. Klyngens arbejde er for alvor gået i gang i
august 2014. I august måned har de to forskere været på VUC Aarhus og Vestegnens HF og VUC, og i september skal
fortsættes studierne på VUC Roskilde. I november og december 2014 afholdes to internater på SDU med skolerne.
Her sættes fokus på nyere forskning i lærerprofessionen, og der lægges op til, at lærerne sammen skal arbejde
aktionsanalytisk med deres praksisser med afsæt i de analyser, forskerne lavede i august-september.
Publicering:
I løbet af efteråret 2014 publiceres det kulturanalytiske studie fra Klynge 2 i serien Gymnasiepædagogik, SDU. I
august 2015 publiceres en bog med artikler om de tre klyngers arbejde på Unge Pædagogers Forlag. VUC
Videnscenter vil løbende rapportere fra projekterne i nyhedsbrevet.

Status på to store 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. Der vil løbende blive formidlet resultater fra projekterne og forskningsrapporter med de
endelige resultater fra projekterne udkommer i 2015.
1. Forskning i ledelsesudvikling på VUC
Det første forskningsprojekt er etableret i samarbejde med Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS) ved Syddansk
Universitet og gennemføres af Dion Rüsselbæk Hansen og Lars Frode Frederiksen.
Følgeforskningsprojektet har til hensigt at genere forskningsbaseret viden om ledelsesudviklingsforløbet. Der sættes
ved hjælp af observationsstudier fokus på, hvilke tematikker, problemstillinger og perspektiver, der tages fat i på
forløbet, og hvad det synes at afstedkomme af ny input og viden for de deltagende ledere. Derudover er fire
deltagende ledere udvalgt til at indgå i en interviewundersøgelse, som er rettet mod deltagernes oplevelser af
forløbet og deres vurderinger af, hvad de har/ikke-har fået ud af forløbet.
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Resultater og pointer fra forskningsprojektet vil blive formidlet i en bog samt på en formidlingskonference i efteråret
2015.
2. Læring i praksis – vejen til bedre lederskab
Det andet forskningsprojekt er etableret i samarbejde med Center for Virksomhedsudvikling og -Ledelse ved
Copenhagen Business School (CBS) og gennemføres som en del af Poula Helths ph.d.-projekt.
Forskningsprojektet har til formål at undersøge effekten af ledelsesudviklingsforløbet. Projektet bidrager således
med ny viden om og etablerer generaliserbar indsigt i, hvordan skoleledere og organisationer gennem
ledelsesudvikling bedst rustes til at udfolde et nyt ledelsesrum og samtidig fremme læring for VUC’s kursister.
Resultater og pointer fra forskningsprojektet vil blive formidlet i en rapport samt på en formidlingskonference i
efteråret 2015.

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 efteråret 2014.

Ny bog: ”VUC – målgrupper, pædagogik og udvikling”
VUC Videnscenter har skrevet et anbefalende forord til bogen ”VUC – målgrupper, pædagogik og udvikling”, der
udkommer på forlaget Systime i løbet af efteråret 2014.
Læs mere her.

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 lektor Malou Juelskjær fra Aarhus Universitet, der taler om skolearkitektur, skolekultur og
skoleledelse
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·
·
·
·

Høre arkitekt Martin Roal fortælle om sine konkrete erfaringer med skolebyggeri
Få ny viden når VUC’er fortælle om deres overvejelser om netop skolebyggeri, skoleudvikling og nye
læringsmiljøer
Få endnu mere viden om VUC Videnscenter
Møde andre udviklingsorienterede mennesker fra VUC – og vidensdele med dem!

Udførligt program og link til tilmelding udsendes i løbet af september 2014.

Nyt om midler til udvikling
Udbud af fondsmidler fra Fonden for Entreprenørskab
Et nyt udbud af fondsmidler er skudt i gang, og der kan søges om midler til projekter på bl.a.
ungdomsuddannelserne. Fokusområderne er bl.a. udvikling af nye fag og kurser, efteruddannelse af undervisere og
strategisk forankring af entreprenørskab. Ansøgningsfristen er den 15. september 2014.
Læs mere her
Kompetencesekretariatet udbyder ekstra runde med fondsmidler i foråret
Der kan ansøges i en pulje på 5 millioner kr. til kompetenceudviklingsprojekter målrettet akademikere i staten.
Næste ansøgningsfrist er den 1. oktober 2014.
Læs mere her

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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