
Målgruppe
Mellemledere med ansvar for pædago-
gisk ledelse på VUC.
 

Årets tema
Fremtiden skaber vi sammen - ny iden-
titet, nye fortællinger, nye fællesskaber?

Datoer
• 31. januar kl. 10:00 - 15:40 

(Så du kan nå toget hjem) 
HF & VUC FYN, Odense

• 7. - 8. september  
torsdag kl. 10 - fredag kl. 13 
Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg 
(med udsigt og badebro)

Netværket
Pædagogisk Ledelsesnetværk blev etab-
leret i 2016, og består af pædagogiske 
ledere og mellemledere på VUC. Vi mø-
des to gange om året for at dele, diskute-
re, inspirere - og opbygge et fællesskab 
med kolleger i sektoren.  

Vi inviterer spændende og relevante op-
lægsholdere, sikrer god tid til viden- og 
erfaringsdeling, opbygger forpligtende 
arbejdsfællesskaber og skaber rammer 
for uformel networking.

Fremtiden skaber vi sammen
Efter de seneste år at have været sam-
let om håndteringen af de mange udfor-
dringer, vi står med som sektor, har vi nu 
brug for at se frem og måske begynde 
at definere en ny fortælling om VUC, en 
ny identitet og nye fællesskaber. Hvor er 
VUC på vej hen?

NETVÆRKSMØDE

Fremtiden skaber vi sammen
- ny identitet, nye fortællinger, nye fællesskaber?

Tirsdag den 31. januar kl. 10:00 - 15:40
HF & VUC FYN, Kottesgade 6 - 8, 5000 Odense C



Hvilke behov er der for VUC i fremtiden? 
Hvordan kan vi fortsat være en del af 
løsningen på en række samfundsmæssi-
ge udfordringer? Hvilken viden og hvilke 
færdigheder er der brug for på morgen-
dagens arbejds- og uddannelsesmarked, 
og hvordan kan vi forberede vores kur- 
sister og elever bedst muligt på dette?

Hvilke behov, udfordringer, potentialer 
og drømme for fremtiden vil definere 
VUC’s målgrupper, samarbejdspartnere, 
aftagergrupper etc.? 

Vi har været her før, og som Klinkby skri-
ver det i ”Historien om VUC”, er denne 
jævnlige identitetssøgen måske et sær-
kende ved vores sektor ”VUC fremstår 
som en kompleks og modsætnings-
fyldt størrelse, og kompleksiteten har 
medvirket til, at identitetsproblemet 
altid har optaget sektoren, og forment-
lig fortsat vil gøre det” (Erling Klinkby 
(2004), s. 8). Vi kan med stolthed sige, 
at vi nok er den mest omstillingspara-
te og innovative uddannelsessektor, 

som favner bredt og altid søger at være 
en del af løsningen på samfundsmæs- 
sige udfordringer, og helst sammen med 
andre. 

Hvor vi gennem de seneste årtier har set 
det som en central del af vores formål at 
tilpasse os samfundsmæssige behov – er 
det nu tid til at vi betragter os selv som 
en central aktør i skabelsen af fremtiden.

Det er tid til at give plads til drømme, håb 
og handling. Hvad er det for en fremtid 
vi ønsker – og hvordan kan vi være med 
til at skabe den? Det er spørgsmål som 
disse vi vil gå undersøgende til i det kom-
mende års møder i netværket. 

Vi vil på begge møder i netværket pri-
oritere god tid til viden-, praksis- og 
erfaringsdeling. Samt høre inspirerende 
og vidende oplægsholdere, som vil give 
os et godt grundlag for konstruktive re-
fleksioner og snakke i netværket. Ganske 
som vi plejer.



Sans for fremtiden
Vi har inviteret fremtidsforsker og chief 
futurist Anne Skare Nielsen fra Universal 
Futurist til at skyde temaet i gang på vo-
res dagsmøde tirsdag den 31. januar.

Anne Skare Nielsen har blandt andet 
skrevet bogen ’Fremtidssans’ og er kendt 
som en dygtig og inspirerende oplægs-
holder med speciale i at klæde deltager-
ne på til at se, mærke og bruge fremti-
den.

Verden bevæger sig så hurtigt, at det er 
en absolut nødvendighed at kunne me-
stre fremtiden. Ifølge Universal Futurist 
risikerer dem, der ignorerer fremtiden, at 
blive blæst omkuld og stå tilbage og føle 
sig som et offer. Fremtidssans er en af de 
bedste egenskaber du og din organisati-
on får brug for.

Spillereglerne til fremtiden ændrer sig. 
Vi er midt i overgangen mellem to må-
der at leve, arbejde og være sammen på. 
Hvis ikke vi forstår denne overgang og 
arbejder på at skabe fremtiden, så bliver 
vi i værste fald slået tilbage i livets spil.

Vi skal sammen bygge broen ’fra mere 
til bedre’ som et godt udgangspunkt 
for vores rejse ind den fremtid, vi skaber 
sammen.

Anne Skare Nielsen
skyder temaet i gang 
den 31. januar



Sinatur Hotel StorebæltDen 7. - 8. september 2023

Kreativitet og vanebrud
På døgnseminaret den 7.-8. september 
fortsætter vi vores arbejde med at skabe 
fremtiden sammen.

Vi har inviteret Lene Tanggaard, profes-
sor i pædagogisk psykologi på Aalborg 
Universitet, rektor på Designskolen i Kol-
ding og forfatter til en lang række bøger 
og artikler om kreativitet og læring.

Lene Tanggaard vil give os viden og kon-
struktive indspark til hvordan vi kan ud-
fordre gamle vane og veksle dem til kre-
ativ tænkning og skabe forandringer for 
at kreativiteten i det hele taget kan opstå 
og blive brugt på en ny måde.

Kreativitet skal læres, og er en central 
egenskab i fremtiden. Hvordan kan kre-
ativiteten inspirere og fremelske op-
findsomheden hos os selv og andre, og 
hvordan kan vi bevæge os fra idéer til 
nye ’produkter’ og praksisser? Det skal vi 
blive klogere på sammen.

PRiSER OG TILMELDING
Priser og tilmelding

Dagsmødet den 31. januar 2023
Pris: 1.125,- kr. pr. deltager

Døgnmødet den 7.- 8. september 2023
Pris: 3.575, kr. pr. deltager


