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Velkommen til VUC’s Årsmøde 2022 
 

 

 

Kære deltagere i VUC’s Årsmøde 2022 

Efteråret 2022 står i folketingsvalgets tegn – uanset hvornår valget ender med at blive afholdt. En 

kommende regering står over for en række udfordringer på beskæftigelses- og undervisningsområ-

det. Hvordan sikrer vi, at borgerne har de kvalifikationer, som fremtidens arbejdsmarked efterspør-

ger? Og hvordan sikrer vi at også unge og voksne med psykiske diagnoser kommer godt videre i ud-

dannelse? Det er nogle af de spørgsmål, vi sammen med Clement Kjersgaard vil debattere på års-

mødet med politikere, beslutningstagere og meningsdannere. Vi indleder dagens debatter med 

give stemme til dem, som det hele handler om: unge og voksne som VUC spiller en afgørende rolle 

for. Nanna Højlund (FH) vil give os et aktuelt indblik i, hvor vi står i forhold til VEU-trepart, herunder 

en evt. ny trepartsaftale for voksen- og efteruddannelsesområdet. 

Vi glæder os til at se jer til en indholdsrig dag på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg. 

 

Venlig hilsen 

Ulla Koch, fmd. for Danske HF & VUC (Bestyrelserne) 

Pernille Brøndum, fmd. for Danske HF & VUC 
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VUC Årsmøde 2022 

Program – onsdag den 12. oktober 2022 

Kl. 12:00 Frokost 

Kl. 13:00 Velkommen til VUC Årsmøde 2022 

Ved Ulla Koch, formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)  

og Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC 

Kl. 13.15 Kursisters perspektiver på VUC  

 Hør kursister fortælle om deres perspektiver på VUC, og hvilken betydning VUC spil-

ler i deres videre vej til uddannelse og beskæftigelse.  

Kl. 14:00 VEU-trepart – Hvor står vi, og hvor skal vi hen?  

Ved Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) 

Kl. 14:30 Pause 

Kl. 15:00 Paneldebat om rekruttering til fremtidens arbejdsmarked og inklusion i uddannel-

sessystemet 

Vi zoomer ind på to aktuelle samfundsmæssige udfordringer, hvor VUC kan spille en 

nøglerolle: rekruttering til fremtidens arbejdsmarked, og herunder til øget beskæfti-

gelse i velfærdsinstitutionerne, samt inklusion i uddannelsessystemet og i samfundet 

som helhed. Vi har inviteret en række politikere og meningsdannere til at komme 

med deres bud på hvordan VUC kan være en del af løsningen, for den enkelte og for 

samfundets skyld. 

  
Hør bl.a. borgmester for Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen, næstformand i 

FH, Nanna Højlund, adm. direktør i Dea, Stina Vrang Elias, uddannelses- og integra-

tionschef i Dansk Arbejdsgiverforening, Jannick Bay, professor og centerleder i  

Center for Ungdomsforskning, Noemi Katznelson, socialrådgiver, Maj Thorsen, rek-

tor på KVUC, Anita Lindquist, direktør fra UCL, Charlotte Høy Worm, forkvinde for 

DGS, Madeleine Steenberg Williams og direktør ADHD-foreningen, Camilla Louise 

Lydiksen debattere hvordan vi sikrer rekruttering til fremtidens arbejdsmarked og 

inklusion i uddannelsessystemet. 

 

Clement Kjersgaard vil moderere debatten. Der vil være mulighed for at stille spørgs-

mål til og debattere med paneldeltagerne. 

Kl. 17:00 Tak for i dag! 

Ved Ulla Koch, formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne) og  

Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC 

Dagen afsluttes med socialt samvær over en forfriskning og lidt snack. 

Kl. 18:45-  Festmiddag  

med uddeling af VUC Uddannelsesprisen 2022 og underholdning. 
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VUC Årsmøde Dag II – Torsdag den 13. oktober 2022 
(Kun for medlemmer af Danske HF & VUC) 

 
Kl. 9:10  Velkommen til Årsmødets dag II 
 Ved Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC 
 
Kl. 9:15 Fremtidens ledelse – ledelse for og af fremtidens voksenuddannelse 

Ved Cand. Psych. Anne Thybring, Agora 
 

Anne Thybring vil introducere os til fremtidens ledelses- og organisationsformer, og give os ind-
spark til hvordan vi kan gentænke vores organisationer og styrke ledelse gennem tillid og decentra-
lisering af beslutningskraft. Det ligner medbestemmelse, delegering og involvering, men er mere 
radikalt. Hierarkier og formelt funderet magt erstattes i dette nye ledelsesparadigme af selvorgani-
serende enheder, hvor alle har den magt, de har brug for, for at kunne gøre deres arbejde godt. 
Her sættes formålet over alt andet – både bureaukratiske regler og egne præferencer. 
 
Anne vil give os et indblik i hvordan man kan arbejde med frisættende ledelse, hvilke fordele og 
faldgruber der følger med sådan en ledelse- og organisationsform, rydde en række misforståelser 
af vejen samt vise eksempler på hvordan danske organisationer får frihed og flotte resultater til at 
gå hånd i hånd. Sammen vil vi blive klogere på fremtidens ledelse – ledelse for og af fremtidens 
voksenuddannelse.  

 
Kl. 10:30 Pause    
 
Kl. 10:45 Workshops 1-4. 
 
Workshop 1: Kære brevkasse, jeg har et dilemma…. 
Ved Styregruppen for Netværk for Pædagogisk ledelse 
 
Vi zoomer ind på ledelsesmæssige udfordringer i håndteringen af de mange dilemmaer, man som 
leder kan støde på i arbejdet med motivation, innovation, fællesskabelse etc. i organisationen i en 
krisetid. Hvordan skaber vi robuste organisationer og formår at balancere mellem krise og håb, 
pres og nytænkning, forankring og forandring, stabilisering og udvikling etc.?  
 
Styregruppen for VUC’s Netværk for Pædagogisk ledelse vil facilitere dialogen, og vende genkende-
lige dilemmaer i en form som vi kender fra brevkassen Sara og Monopolet. Styregruppen har ind-
samlet dilemmaer fra Netværk for Pædagogisk Ledelses døgnmøde i august – et panel vil vende 
nogle af de dilemmaer som involverer (stort set) hele organisationen. Deltagerne er desuden vel-
komne til at medbringe dilemmaer, som de ønsker at vende med gode kolleger fra andre VUC’ere.  
 
Workshop 2: Små og store skridt for en bæredygtig skole 
Ved arbejdsgruppen bag VUC Verdensmålsforum 
 
Mange VUC’er arbejder med FN’s verdensmål og uddannelse for bæredygtig udvikling. 21 VUC’er 
er medlemmer af VUC Verdensmålsforum, hvor vi deler viden og erfaringer om, og finder inspira-
tion til, skolernes arbejde med verdensmålene og uddannelse for bæredygtig udvikling. Skolerne er 
meget forskellige steder i dette arbejde. Fælles for flertallet er at det går langsomt fremad, og at 
der er brug for inspiration til hvordan de gode intentioner omsættes til konkrete handlinger. I for-
længelse heraf udfordres alle af et centralt spørgsmål: Hvordan får vi hele organisationen med i 
skolens arbejde – hvordan får vi alle med på rejsen, så verdensmålene og bæredygtig udvikling  
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bliver en naturlig del af undervisningen, driften og den strategiske udvikling. Hvad gør vi allerede? 
Hvilke faser har vi foran os i vores rejse mod at blive en bæredygtig skole? Miljømæssigt, socialt, 
økonomisk og kulturelt. Dette skal vi sammen blive klogere på i denne workshop. 
 
Workshop 3: Hvorfor er praksisfaglighed så svært? 
Ved Lene Madsen, uddannelseschef Aarhus Hf & VUC, Lena Søllingvraa Lindblad, rektor for Randers 
HF & VUC og Mads K. Andersen, rektor på Aarhus Business College, EUD/EUX 
 
HF’s særlige profil beskrives som professionsrettet og praksisorienteret, da uddannelserne retter 
sig mod konkrete professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser og den faglige fordybelse 
på HF betoner fagenes muligheder i relation til videre uddannelse og job. I de seneste rapporter fra 
følgeforskningsprogrammet til gymnasiereformen konkluderes det imidlertid at hf-uddannelsen 
fortsat har en del udfordringer med reformens intentioner om en professionsrettet og praksis- 
orienteret profil. Hvordan skaber vi en fælles forståelse af praksisfaglighed? Hvilke organisatoriske 
rammer skal der til for at styrke praksisfagligheden?  
 
Vi lægger op til fælles diskussion om det politiske pres ved bl.a. at se på de nye måltal og krav om 
resultater på erhvervsuddannelserne for at forberede os på de mulige konsekvenser af rapporter-
nes konklusioner. Hvad kan vi lære af andre uddannelsers arbejde med praksisfaglighed og kan vi 
give et fælles bud på, hvordan vi kan styrke hf-uddannelsernes toning mod velfærdsuddannelserne, 
tilbyde gode praktik- og projektforløb og udvikle faglige anvendelsesorienterede forløb. Der vil 
være små dryp med ideer fra skolerne undervejs til et samlet idekatalog med kontaktpersoner efter 
workshoppen. 
 
Workshop 4: Hvordan kan vi gå mere lærende og nysgerrig til vores brug af data? 
Ved Jacob Jensen, Head of Analytics, Syddansk Universitet, Anita Lindquist, rektor for KVUC samt 
Vera Buus Nielsen, økonomi- og administrationschef HF & VUC Fyn 
 
Vi skal sammen blive klogere på, hvordan vi kan arbejde mere datainformeret, og gå mere lærende 
og nysgerrig til vores brug af data. Hvad er det vi ønsker data om? Hvad ønsker vi at bruge data til? 
Kvalitetssikring? Problemløsning? Udfordre omverdens fortællinger om os? Styrke kendskabet til 
vores kursisters valg og bevægelser? Jacob Jensen, head of analytics vil fortælle os om, hvordan de 
bruger data til udviklingen af Syddansk Universitet og dele ud af sin viden om og erfaringer med  
betydningen af at man som institution forholder sig til ovenstående spørgsmål.  
 
Jacob vil desuden give os indblik i hvordan vi bl.a. med visualisering af tal kan få hele organisatio-
nen til at interessere sig for, være nysgerrig på og bidrage med ideer til hvordan vi kan handle på 
tallene. Herefter vil Anita Lindquist og Vera Buus Nielsen facilitere dialog mellem deltagerne om 
hvilke data vi skal give mere opmærksomhed, hvordan og med hvilke formål. Hvad er det vi ledel-
sesmæssigt er nysgerrige på? Hvilken institution vil vi gerne være? Hvilke vidensbehov vil fylde 
mest for os i fremtiden? 
 
Kl. 12:00 Frokost 

 


