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VUC Årsmøde 2020 
 
Velkommen til VUC Årsmøde 2020. Det politiske forståelsespapir mellem regeringen, SF, Radi-
kale Venstre og Enhedslisten sætter en retning for uddannelsespolitikken de kommende år. Vi 
skal satse på uddannelse, bekæmpe den stigende ulighed, fremme integrationen og styrke vo-
res velfærd lyder det blandt andet.  
 
Ordene er store og rummer meget af det, vi i VUC altid har vægtigt højt. Hvordan kan VUC fort-
sat bidrage til og blive bedre til at øge den sociale mobilitet gennem uddannelse? Hvorfor er 
det vigtigt – for den enkelte og for samfundet? Hvilke barrierer møder vi? Hvordan kan der 
skabes bedre betingelser for at vi sikrer kvalitetsuddannelse til alle – uanset bopæl, social bag-
grund, alder, etnicitet, køn etc.? Det er spørgsmål som disse, vi vil blive klogere på og diskutere 
på dette årsmøde. 
 
Vi glæder os til at se jer på årsmødet. 
 
Venlig hilsen  
Ulla Koch, fmd. for bestyrelserne i Danske HF & VUC 
Pernille Brøndum, fmd. for Danske HF & VUC  
 
 

Torsdag den 2. april 2020, Hotel Nyborg Strand 
 

Tidspunkt Aktivitet 
 

Kl. 10.00 – 12.30 Generalforsamling i Danske HF & VUC (kun adgang for medlemmerne) 
 

Kl. 12.30 – 13.30 
 

Frokost 

Kl. 13.30 –  Velkommen til VUC Årsmøde 2020 
Ved Ulla Koch, formand for bestyrelserne i Danske HF & VUC 
 

Kl. 13.30 – 14.00 Visioner for VUC-området 
Ved Pernille Rosenkrantz-Theil, børne- og undervisningsminister 
 

Kl. 14.00 – 16.00 Oplæg og debat: Hvad ved vi om social mobilitet og uddannelse? 
Hvordan er sammenhængen mellem social mobilitet og uddannelse? 
Det vil tre kompetente og vidende oplægsholdere komme med hvert 
deres indspark til. Nanna Højlund (næstformand, Fagbevægelsens Ho-
vedorganisation) sætter fokus på basale færdigheder som afgørende 
for den enkeltes samfundsintegration. Lars Olsen (forfatter og sociolog) 
sætter fokus på muligheden for at skifte spor og uddanne sig senere i li-
vet som afgørende for social mobilitet. Endelig vil Helene Pristed Niel-
sen (lektor, Aalborg Universitet) give os indblik i bevægelsesmønstre i 
Danmark og Norden, og betydningen af at der tilbydes uddannelse i 
hele landet, hvis vi skal have alle med. 
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Tidspunkt Aktivitet 
 

 
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til og debattere med op-
lægsholderne.  
 
Moderator er Politikens uddannelsesredaktør Jakob Fuglsang.  
 

Kl. 16.00 – 16.30 Pause 
 

Kl. 16.30 – 17.30 Debat med politikere om social mobilitet og uddannelse.  
Vi trækker indsigterne fra eftermiddagens oplæg om social mobilitet og 
uddannelse ind i en politisk debat. Hvordan kan der sikres bedre ram-
mer for efteruddannelse og opkvalificering af basale færdigheder (her-
under VEU)? Hvordan sikrer vi uddannelsestilbud til dem som ikke har 
gået den lige vej, men har brug for at komme tilbage på sporet, ind på 
sporet eller at skifte spor? Hvordan sikrer vi opretholdelsen af et paral-
lelt og fleksibelt uddannelsessystem for unge og voksne i hele landet? 
Dette vil blive debatteret i et panel med Astrid Carøe (SF), Jens Joel (S), 
Henrik Dahl (tbc) og Jens Henrik Thulesen Dahl (tbc). 
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til og debattere med pane-
let. 
 
Moderator er Politikens uddannelsesredaktør Jakob Fuglsang.  
 

Kl. 17.30 – 18.00 Dagens faglige program sluttes af med socialt samvær over en forfrisk-
ning og lidt snacks  
 

Kl. 18.45 –  Festmiddag med uddeling af VUC Uddannelsesprisen 2020 og  
underholdning 
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Fredag den 3. april 2020  
(Kun for medlemmer af Danske HF & VUC) 
 

Tidspunkt Aktivitet 
 

Kl. 09.00 – 09.45 Generalforsamling i VUCLF 
For medlemmer af VUC Lønforening 
 

Kl. 09.45 – 10.00 Pause 
 

Kl. 10.00 – 11.00 Elefanten i rummet – mod til at sætte ord på det usagte. 
Ved ph.d. og organisationspsykolog cand.psych. Lotte Svalgaard 
  
Vi kender det alle sammen. Vi sidder i en gruppe eller til et møde og dis-
kuterer et emne eller en problematik. Men neden under samtalen kører 
der en ’undertekst’, som ingen sætter ord på – fordi det er for ubehage-
ligt, potentielt konfliktfyldt eller tabubelagt. Dette fænomen er et eksem-
pel på ’elefanten i rummet’. Den mærkes af de fleste, og hvis vi ikke 
handler på den, går det ud over vores samarbejde og vores opgaveløs-
ning. Den skaber afstand, splid og dårlig energi. Og den får os til at brokke 
os i korridorerne, frem for at engagere os i de møder eller samtaler, hvor 
’elefanten’ er med.  
 
Lotte Svalgaard viser gennem eksempler og spørgsmål til refleksion, hvor-
dan elefanten bør behandles, til gavn for både arbejdsglæde, kreativitet 
og produktivitet. Vi vil bl.a. høre om dobbelt opmærksomhed, mindful 
undgåelse og handling og få gode greb og konkrete strategier til at igang-
sætte og mobilisere engagement, dér hvor vi er. 
 

Kl. 11.00 – 11.15 Pause 
 

Kl. 11.15 – 12.30 Tema 1: Hvad er den særlige VUC-kultur? 
Ved adjunkt Anne Görlich og videnskabelig assistent Oliver Tafdrup, Cen-
ter for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet Campus København 
 
Hvad kendetegner VUC-kulturen, og hvordan opleves den af kursisterne 
på VUC i dag? Dette har Anne Görlich og Oliver Tafdrup undersøgt ved 
brug af kvalitative interviews og workshops med kursister på tre VUC’er 
(Hf2, Hf-e samt AVU). Fokus har særligt været på kursister, som kommer 
på VUC med afbrudte uddannelsesforløb bag sig. Vi vil få et indblik i  
hovedpointerne fra undersøgelsen i form af dybdegående analyser af det 
empiriske materiale samt illustrative eksempler fra kursisterne selv. Ende-
lig vil de to forskere på baggrund af analyserne og en omfangsrig viden på 
området, udstikke bredere og mere overordnede pejlemærker for inklu-
deringen af unge med udfordringer i uddannelsessystemet. 
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Tidspunkt Aktivitet 
 

 
Tema 2: Nu eksploderer væksten i VEU – hvad gør du og dit VUC? 
Ved erhvervschef Flemming Nielsen VUC Storstrøm og chef for uddan-
nelse og erhverv Simon Mou Skogberg HF &VUC Nord 
 
Markedet for almen efteruddannelse vokser og potentialet er stadig 
stort. Er dit VUC med i ”festen”, kan I håndtere væksten, eller er I i gang 
med forberedelserne til en større satsning på VEU? På workshoppen for-
midler vi læringspointer fra projektet Kompetenceboost, som handlede 
om kvalificering og kvalitetsudvikling i organisering og udførelse af VEU-
aktiviteter i Nordjylland, på Fyn og på Sjælland. Deltagerne på workshop-
pen får indblik i metoder til håndtering af vækst i VEU og får til sidst et til-
bud om hjælp til selvhjælp i udviklingen af egne VEU-aktiviteter.  
 

Kl. 12.30 – 13.30 Frokost og afrejse 
 

 


