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Andengenerationsreformerne og uddannelse – VUC som middel  
Danske HF & VUC’s Årsmøde - onsdag den 28. april kl. 10:00-12:15 

 

 
 

 

Velkommen til VUC’s Årsmøde 2021 
 

Årsmødet går online! Selvom vi ikke kan mødes fysisk, er der lagt op til en spændende 

formiddag med masser af debat, når vi samles til VUCs Årsmøde. 

 

Uddannelse er afgørende for sammenhængskraften, udviklingen i samfundet og den 

danske velfærdsmodel. Vi skal have alle med. Det er en stor og vigtig opgave den nye 

kommission for andengenerationsreformerne står overfor. Hvordan kan VUC og en-

keltfagssystemet bidrage hertil? Disse spørgsmål vil vi debattere med en række aktu-

elle beslutningstagere, repræsentanter og debattører. Debatten vil blive modereret af 

studievært, redaktør og foredragsholder Clement Kjersgaard. Vi har arrangeret et tæt-

pakket program, og glæder os til at se jer alle til en spændende formiddag. 

 

Venlig hilsen 

Ulla Koch, fmd. for Danske HF & VUC, bestyrelserne 

Pernille Brøndum, fmd. for Danske HF & VUC  



 

  2 

Tidspunkt Aktivitet 

Kl. 10.00 Velkommen til VUC Årsmøde 2021 
Ved Ulla Koch, formand for Danske HF & VUC, bestyrelserne 
og Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC. 

Kl. 10.15 
 

Fakta om enkeltfagssystemet  
Hvad ved vi om enkeltfagssystemet? Hvad er dets styrke? Hvem har 
glæde af det? Hvordan kan vi sikre bedre betingelser for dets udbre-
delse? Disse spørgsmål har vi inviteret vidende og kompetente perso-
ner til at gøre os klogere på. Hør interessante indspark fra kursister, 
rektor for HF & VUC Nord, Lene Yding og chefanalytiker hos Arbejderbe-
vægelsens Erhvervsråd, Mie Dahlskov Pihl.  
 
Moderator: Tue Sanderhage, direktør for Vestegnen HF & VUC 

Kl. 10.40 Pause 

Kl. 10.45 Debat om andengenerationsreformerne og uddannelse 
Uddannelse er afgørende for sammenhængskraften, udviklingen i sam-
fundet og den danske velfærdsmodel. Vi skal have alle med. Det er en 
stor og vigtig opgave den nye kommission for andengenerationsrefor-
merne står overfor. Hvordan kan VUC og enkeltfagssystemet bidrage 
hertil? Vi zoomer ind på tre områder, hvor VUC kan være med til at 
spille en nøglerolle: Integration, beskæftigelse og et Danmark i balance.  
 
Hør interessante indspark fra:  
Medlem af Kommission for 2. generationsreformer Per B. Christensen, 
samfundsdebattør og direktør for LØFT Khaterah Parwani, stifter af 
Danmarks videnscenter for Integration Rasmus Brygger, direktør for 
Vestegnen HF & VUC Tue Sanderhage, formand for Landdistrikternes 
Fællesråd Steffen Damsgaard, liberal debattør Christina Egelund,  
formand for Danske Professionshøjskoler Stefan Hermann, direktør for 
VUC Storstrøm Martin Hansen Sieben, chefanalytiker hos Arbejder- 
bevægelsens Erhvervsråd Mie Dahlskov Pihl, beskæftigelsesminister og 
minister for ligestilling Peter Hummelgaard (S), næstformand i Fag- 
bevægelsens Hovedorganisation Nanna Højlund, senior Learning  
manager hos Danish Crown Lis Korsbjerg og rektor for HF & VUC Fyn 
Stig Holmelund Jarbøl. 
 
Clement Kjersgaard styrer debatten.  

Kl. 12.00 
  – 12.15 

Tak for i dag! 
Ved Ulla Koch, formand for Danske HF & VUC, bestyrelserne 
og Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC. 

 


