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Danske HF & VUC’s Generalforsamling  
samt temadag om ’VUC som uddannelsespartner’  
Tirsdag den 5. april 2022 kl. 10:00 – 16:00 
 
 

 
 
 
Velkommen til VUC’s generalforsamlinger og temadag 
 
Vi glæder os til at se så mange medlemmer som muligt til dette års generalforsamlinger i 
Danske HF & VUC samt Danske HF & VUC (Bestyrelserne). Generalforsamlingerne afhol-
des på Nyborg Strand tirsdag den 5. april, og vi byder herefter velkommen til en spæn-
dende temadag med oplæg og debat for alle deltagerne.  
 
Det overordnede tema for eftermiddagens oplæg og debat er ’VUC en uddannelsespart-
ner’. Kom og hør inspirerende cases fra to VUC’er samt de lokale og regionale aktører, 
som de har etableret partnerskab med for at løse konkrete og lokale samfundsudfordrin-
ger i fællesskab. Ledelseskonsulent ph.d. Manon de Jongh vil desuden gøre os klogere på 
hvordan man kan praktisere samskabelse i den offentlige sektor med fokus på at løse 
konkrete samfundsmæssige udfordringer. 
 
Venlig hilsen 
Ulla Koch, fmd. for Danske HF & VUC, bestyrelserne 
Pernille Brøndum, fmd. for Danske HF & VUC 
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Tidspunkt Aktivitet 

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

Kl. 10.00 
 

Generalforsamling i Danske HF & VUC 
 

Sideløbende med generalforsamlingen i Danske HF & VUC holdes gene-
ralforsamling i Danske HF & VUC (Bestyrelserne).  

Kl. 12.00 Frokost 

Kl. 13:00 Velkommen til temaeftermiddag 
Ved Ulla Koch, formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne) 
og Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC. 

Kl. 13.05 Kommunalt samarbejde i Lolland 
Ved Holger Schou Rasmussen (A), borgmester for Lolland kommune og 
Martin Lasse Hansen Sieben, Direktør for VUC Storstrøm. 
 

Holger Schou Rasmussen og Martin Lasse Hansen Sieben fortæller om 
deres kommunale samarbejde i Lolland kommune for at sikre et godt 
tilbud til kommunens borgere på trods af store udfordringer med at ud-
byde almene voksenuddannelser i små afdelinger i landdistrikter.   

Kl. 13:50 Fra VUC til velfærdsuddannelse 
Ved Annegrete Juul, dekan på Københavns Professionshøjskole og Anita 
Lindquist Henriksen, rektor på KVUC. 
 

Annegrete Juul og Anita Lindquist Henriksen fortæller om deres samar-
bejde for at styrke optaget fra VUC til professionsuddannelser med 
henblik på at bidrage til at løse rekrutteringsudfordringer til hovedsta-
dens velfærdsuddannelser. 

Kl. 14:35 Pause med kaffe og kage 

Kl. 14:50 Uddannelsespartnerskaber og samskabende processer 
Ved Manon de Jongh, ledelseskonsulent ph.d. i organisationspsykologi 
 

Hvordan vi kan praktisere samskabelse mellem relevante aktører i nær-
miljøet med fokus på at løse konkrete og lokale samfundsmæssige ud-
fordringer? Hvilke potentialer, udfordringer og opmærksomheder vil vi 
kunne møde i sådanne samskabende processer? Og hvordan kan vi 
håndtere disse? Det er spørgsmål som disse, Manon de Jongh vil gøre 
os klogere på og styrke os i. 

Kl. 16:00 Tak for i dag 
Ved Ulla Koch, formand for Danske HF & VUC, bestyrelserne 
og Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC. 
 

Vi slutter dagen af med et glas vin, øl eller vand og lidt snack. 
 


