
Målgruppe
Pædagogiske ledere og mellemle-
dere på VUC.
 

Netværket
Pædagogisk Ledelsesnetværk blev 
etableret i 2016, og består af pæ-
dagogiske ledere og mellemledere 
på VUC, som mødes to gange om
året for at diskutere og dele viden 
om temaer, der fylder i vores hver-
dag med kolleger i sektoren. 

I år prøver vi at designe net-
værksmøderne lidt anderledes, 
idet der vil være et gennemgå-
ende tema for året, og forårets 
møde bliver et døgnseminar. På 
såvel dagmødet i efteråret som på 
døgnseminaret i januar inviterer vi 
spændende og relevante oplægs-
holdere, sikrer god tid til viden- og 
erfaringsdeling samt udvikling af 
konkrete arbejdsfællesskaber.

Årets tema
Motivation og deltagelse hos kursi-
ster og lærere - hvordan sætter vi 
retning? 
 
Datoer
• 10. oktober kl. 10-15 

(HF & VUC FYN, Odense)

• 30.- 31. januar  
torsdag kl. 10 - fredag kl. 13 
(Sinatur, Nyborg) 

NETVÆRKSMØDE

Ledelse af pædagogisk udvikling og praksis
- med fokus på motivation, deltagelse og faglig progression

Torsdag den 10. oktober kl. 10-15
HF & VUC FYN, Kottesgade 6-8, 5000 Odense C

Oplægsholder: Anne  Görlich



Motivation i oktober
På netværksdagen den 10. oktober 
har vi inviteret adjunkt Anne Gör-
lich, Center for Ungdomsforskning, 
Aalborg Universitet, som vil fortæl-
le om hvad der har betydning for 
kursisternes motivation, deltagelse 
og faglige progression. Anne Gör-
lich har i sin forskning særligt fokus 
på udsatte og sårbare unge, som 
har vanskeligt ved at få fodfæste i 
uddannelsessystemet. 

I sit arbejde sætter hun fokus på 
den kompleksitet, der kendetegner
disse unges situation. Hvem er de 
unge, hvilke barrierer oplever de
og hvilke veje peger frem?

Hvordan oplever og håndterer dis-
se unge krav om uddannelse, præ-
stationer og employability? 

Uddannelsestillid og motivation er 
helt centrale begreber i arbejdet 
med at støtte disse unge. Anne har 
for nyligt arbejdet med motivation 
og deltagelse på Frederiksberg HF, 
hvor hun bl.a. sætter fokus på sam-
spil mellem lærer og elever, samt 
hvordan rummet, artefakter og fø-
lelser spiller ind på dette samspil.



HVAD
ville lærerne
 sige, hvis ...

HOS OS
prøver vi
i år, at ...

Vi vil bruge oplægget som grund-
lag for videre diskussion og viden-
deling:

• Hvad gør vi hver især for at ska-
be og vedligeholde en motive-
rende og deltagende kultur på 
skolen?

• Hvordan kan vi forstå medar-
bejdernes motivation?

• Hvilke tanker og ideer om le-
delse af pædagogisk praksis 
giver oplægget anledning til? 

Dagen slutter med en præsenta-
tion af programmet for januars 
seminar. 

 

 
 
 
 



Priser og tilmelding
• Dagsmøde i oktober 

⸰ 800 kr.
⸰ tilmelding senest 30. sept. 

• Døgn-internat i januar
⸰ 3.200 kr.
⸰ tilmelding senest 20. dec.

• Samlet pakke: 
Dagsmøde + døgninternat
⸰ 3.700 kr.
⸰ tilmelding senest 30. sept.

Tilmelding kan ske via: 
https://danskehfogvuc.nemtilmeld.dk/

Sinatur Hotel StorebæltDen 30. - 31. januar 2020

https://danskehfogvuc.nemtilmeld.dk/13/

