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Netværksmøde for Pædagogisk Ledelse 2022 
 
 
Årets tema:                                                     
Fasthold mening og skab  
motivation i en krisetid.  
Hvordan holder vi fokus på  
kerneopgaven i en krisetid? 
 
Onsdag den 6. april kl. 9:30 – 15:40.  
HF & VUC Fyn lokale 310, Odense 

 

Fasthold mening og  
se potentialer 
 

 
 

Kl. 9:30  Ankomst samt kaffe/the og morgenbrød 
 

Kl. 10:00 Velkomst samt lidt om netværket og dette års tema. 
 Ved Susanne Murning, VUC Videnscenter & Simon Frejvald Andersen, HF 
& VUC FYN 
Vi hilser på hinanden. Dagens program præsenteres, dette års tema moti-
veres og kobles til gode pointer fra sidste års netværksmøder.  
 

Kl. 10:30 Bring uddannelse ud til borgeren 
Ved Tue Sanderhage, direktør Vestegnen HF & VUC 
 
Hør om hvordan de på Vestegnen HF & VUC arbejder med at bringe ud-
dannelse ud, dér hvor borgeren er. Dette foregår i tæt samarbejde med 
lokale aktører, som er i kontakt med borgere, der vil kunne få glæde af 
vores uddannelser. Der samarbejdes med jobcenteret, boligområder, 
kommunen etc. om den fælles agenda at gøre vejen til VUC’s uddannel-
ser kortere og mere tilgængelig for borgere, som ikke selv finder deres 
vej til VUC. En central pointe med at etablere disse samarbejder er at vi i 
højere grad bør betragte os selv som uddannelsespartnere end som ud-
dannelsesleverandører. Hermed betones samarbejdet som et forplig-
tende partnerskab med fokus på kerneopgaven, nærhed og lokalitet. Et 
perspektiv som flugter godt med det politiske arbejde med at gøre 
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opmærksom på VUC som en central aktør i løsningen af udfordringer i vo-
res samfund: Integration, beskæftigelse, rekruttering og inklusion.  
 

Kl. 11:30 Drøftelse i grupper: Hvordan bringer vi uddannelse ud til bor-
geren, og hvem kan vi samarbejde med om dette? 
Vi deler refleksioner, erfaringer og viden om hvordan vi (kan) bringe ud-
dannelse ud til borgeren, og hvilke aktører vi (kan) samarbejde med om 
dette. Hvilke potentialer ser vi i dette? Hvilke barrierer og udfordringer 
ser vi, og hvordan vil vi kunne imødekomme disse?  

 

Kl. 12:00 Frokost 
 

Kl. 12:45 Tre konkrete bud på at se potentialer i krisetider 
Ved Claus Helbert Pedersen, Nordvestsjællands HF & VUC, Tina Slot  
Simonsen, HF & VUC København Syd & René Bugge Bertramsen, Susanne 
Djurhuus samt Michael Rubech Andersen, VUC Storstrøm 
 
Hør om tre konkrete bud på, hvordan vi ved at sætte fokus på kerneopga-
ven kan fastholde mening og se potentialer i nye måder at organisere os 
på. Måder som primært kommer kursisterne til gode, men som samtidigt 
giver os mulighed for at få meget ud af de ressourcer, vi har til rådighed. 
Nordvestsjællands HF & VUC fortæller om deres læringscentertimer som 
et bud på, hvordan man kan organisere undervisning for få kursister på 
mange forskellige niveauer. HF & VUC København Syd fortæller om sam-
arbejde og udvikling af standard materiale, som kan tilpasses den kon-
krete undervisning samt økonomisering af forberedelsestid. VUC Stor-
strøm fortæller om arbejdet med AVU som hybrid skole (vindere af VUC 
uddannelsespris 2021) med fokus på samarbejde mellem afdelingerne, 
onlineundervisning samt inddragelse af kursister og medarbejdere i ud-
viklingen af nye måder at undervise og organisere undervisning på. 
Efter hvert oplæg afsættes der tid til spørgsmål og fælles drøftelse. 

 

Kl. 14.15 Pause 
 

Kl. 14:30 Drøftelse i grupper: Hvad tager jeg med mig fra i dag? 
Ved Christine Nadja Suadicani, HF & VUC Nord & Preben Løvetofte,  
Kolding HF & VUC 
 
Hvilke tanker og ideer tager jeg med mig fra i dag? Hvordan korrespon-
dere de forskellige oplæg med de ledelsesmæssige udfordringer, som jeg 
står overfor? Hvad vil jeg sætte til handling, og med hvem? Vend dette 
med hinanden, del gode erfaringer og konstruktive bidrag.  

 

Kl. 15:30 Tak for i dag!  


