VUC Årsmøde 2019
Velkommen til VUC Årsmøde 2019. Med afsæt i de aktuelle forandringer i VUC-sektoren specifik, og i uddannelsessektoren mere generelt stiller vi skarpt på Fremtidens uddannelser - og
VUC’s fremtidige placering i uddannelseslandskabet. Hvordan løfter vi den store samfundsmæssige opgave at sikre kvalitetsuddannelse til alle, samt adgang til læring gennem hele livet?
Anden halvdel af eftermiddagens program indeholder to workshops, hvor vi går tættere på
vores ledelse af uddannelsesinstitutionerne – i en tid med forandring. Hvordan kan vi sikre en
bæredygtig økonomi med blik for balance mellem de tre bundlinjer; økonomisk, social og miljømæssig? Hvordan kan vi skabe god ledelse i en stadig mere kompleks hverdag præget af
mange paradokser?
Vi glæder os til at se jer på årsmødet.
Venlig hilsen
Ulla Koch, Danske HF & VUC - Bestyrelserne
Verner Rylander-Hansen, Danske HF & VUC - Lederne

Torsdag den 11. april 2019, Hotel Nyborg Strand
Tidspunkt

Aktivitet

Kl. 12.30 – 13.30

Frokost

Kl. 13.30 – 13.40

Velkommen til VUC Årsmøde 2019
Ved Ulla Koch

Kl. 13.40 – 15.00

Debat om indretningen af fremtidens uddannelser og institutioner
Hvad er VUC uddannelsespolitiske projekt, hvordan skal stregerne tegnes
i fremtidens institutionspolitiske landskab, og hvad kan VUC selv gøre for
at påvirke udviklingen. Det skal debatteres til årsmødet i et panel med
Lars Goldschmidt (næstformand DEG), Tomas Kepler (formand GL), Trine
Bramsen (S) og Jens Henrik Thulesen Dahl (DF). Moderator er Politikens
uddannelsesredaktør Jakob Fuglsang.

Kl. 15.00 – 15.30

Pause

1

Tidspunkt

Aktivitet

Kl. 15.30 – 17.00

Workshops
1: Vi tager økonomien tilbage – og gør den mere bæredygtig
Ved Jørgen Steen Nielsen, journalist ved Information
Økonomien er taget fra os. Vi forstår den ikke, og vi har ikke magt over
den. Det er den oplevelse, mange mennesker i dag deler. Det er ikke bare
et demokratisk problem – det er også et problem, fordi dagens vækstøkonomi og økonomiske politik er på kollisionskurs med planetens bæreevne, samtidig med at den synes at skabe social ulighed og sociale konflikter, fordi ressourcer og økonomiens resultater ikke fordeles retfærdigt.
Jørgen Steen Nielsen vil fortælle om dagens udfordringer og konflikter
omkring økonomien og tale om, hvordan konturerne af en ny bæredygtig
økonomi ser ud, og hvordan vi kan bevæge os frem mod den, hvad enten
vi kalder den grøn økonomi, ligevægtsøkonomi eller ’doughnut økonomi’.
Oplægget og efterfølgende dialog kan inspirere til, hvordan vi i uddannelsessektoren generelt, og VUC-sektoren mere specifikt, kan tage økonomien tilbage – og gøre den mere bæredygtig.
2: Paradoksledelse – og ledelse mellem tvivl og handling
Ved Lotte Lüscher, psykolog, Clavis Erhvervspsykologi
Ledelsen af vores institutioner rummer større og større kompleksitet. Vi
skal kunne navigere i noget, hvor løsningen ikke findes én gang for alle.
Vores hverdag er fyldt med paradokser. Hvordan kan vi som ledere skabe
både forandring og stabilitet. Trivsel og effektivitet. Fleksibilitet og regelsæt. Nytænkning og procedurer. Tage ledelsesmagten på os samtidigt
med at vi indgår i ligeværdig dialog med vores medarbejdere.
Lotte Lüscher vil introducere os for begrebet paradoksledelse, og hvordan
vi med fordel kan omfavne kompleksitet som lederopgavens grundlag,
frem som noget, der skal reduceres og eksekveres. Gennem cases og
praktiske øvelser vil vi blive klogere på, hvordan vi som ledere kan bevare
handlekraften i en hverdag fyldt med paradokser, kompleksitet, modsætningsfyldte krav og ambivalens. Lotte Lüschers senest bog ’Lederen mellem tvivl og handling’ er kåret som årets ledelsesbog 2018.

Kl. 17.00 – 18.00

Dagens faglige program sluttes af med socialt samvær over en forfriskning og lidt snacks

Kl. 18.45 –

Festmiddag med underholdning
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