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Interview: ”Anvendelsesorientering giver rigtig god mening!”
Udviklingsprojekt: Supervision løfter lærerkollegie ud af den private praksis
VUC deler viden 2017
To nye projekter er skudt i gang!
VUC Uddannelsespris 2017 gik til VUC Storstrøm
Fik du set videoformidling af VUC Videnscenters projekter?

Interview: ”Anvendelsesorientering giver rigtig god
mening!”
Syv VUC’er deltager for øjeblikket i et FoU-program igangsat af Undervisningsministeriet, som
sætter fokus på at udvikle og afprøve nye praksisrettede elementer i avu’s læreplaner.
Forsøgenes grundtese er, at en mere praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning kan
øge avu-kursisters udbytte af undervisningen og fremme deres interesse for videre
uddannelse. Vi har set nærmere på, hvordan det går med forsøgene på to af landets VUC’er.
Naturvidenskabslærer Christina Ena Skovgaard fra VUC Aarhus og pædagogisk konsulent fra
VUC Storstrøm, Jannie Nielsen, fortæller om, hvordan læreplansforsøgene i hhv.
naturvidenskab og matematik udfolder sig i praksis.



Læs interviewartiklen her.

Udviklingsprojekt: Supervision løfter lærerkollegie ud
af den private praksis
På VUC Roskilde er man på tredje år optaget af et udviklingsprojekt, hvor kollegial supervision
og nye feedback-praksisser gør små underværker. Projektets erfaringer peger på, at
supervision som udviklingsmetode er en yderst målrettet kompetenceudvikling, der sætter
kerneopgaven i fokus og gør undervisning til noget, man er fælles om. 

Projektet har været medvirkende til at åbne både lærerne som fagpersoner og
klasseværelserne som læringsarenaer op. Såvel lærere, ledere, vejledere som TAP’ere har
deltaget i projektet, der er støttet af Kompetencesekretariatet. 

Tværgående Udviklingskoordinator Lis Eilertzen fra VUC Roskilde og konsulent og
erhvervspsykolog Anne Karin Smidt fortæller om projektets metode og resultater her.

VUC deler viden 2017
Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 5. oktober 2017, for der afholder VUC Videnscenter sin
årlige konference ’VUC deler viden’. Stedet er Nationalmuseet i København, Prinsens Palæ, Ny
Vestergade 10, 1471 København K og tidspunktet er kl. 10-16.00.

I år sætter vi fokus på datadrevet udvikling. Vi skal høre oplæg om, hvordan data kan være
motor for udvikling og nytænkning af organisationen, og hvorfor det er en god idé at samle,
systematisere og bruge data. Vi skal også kritisk reflektere over brugen af data i
uddannelsesudvikling og kompetenceudviklingsøjemed. Vi ser på form og substans, mål og
midler i udvikling baseret på data. 

Der vil være to inspirerende plenumoplæg samt workshops af to omgange, og så vil vi stille et
lille, men insisterende spørgsmål: Hvad ved I egentlig? - hvad har I data på, og på hvilket
grundlag agerer I typisk i det daglige?

Kom og bliv inspireret, forhåbentlig lidt klogere og måske også en lille smule irriteret – på den
gode måde! 
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To nye projekter er skudt i gang!

Udviklingsprojekt om hf-læreres skrivevejledning til kursister
I samarbejde med Nationalt Videnscenter for Læsning har VUC Videnscenter på vegne af HF &
VUC København Syd og HF&VUC FYN modtaget bevilling på ca. 400.000 kr. fra
Kompetencesekretariatet til at gennemføre projektet: Styrket skriftlighed på hf – VUC-læreres
vejledningskompetencer mht. kursisters skriveudvikling. 

På baggrund af reformen og indsatser om ny skriftlighed i alle fag er projektets formål at
klæde VUC-lærere bedre på til at yde skrivevejledning til kursisterne ved store skriftlige
opgaver. Hensigten er, at lærerne kan få flere kursister til at bestå med bedre resultater i en
række skriftlige eksamener. Projektet løber over en to-årig periode. 

Mere info om projektet kan fås hos Ida Marie Behr, imb@vuc.dk. 

Projekt om frafaldstruede kursister og bedre fastholdelse
En række VUC’er deltager netop nu i spændende forskningsprojekt ved DPU/Aarhus
Universitet, som sætter fokus på personlige beslutningsprocesser i relation til frafald. Formålet
er, at skolerne med udgangspunkt i viden om disse beslutningsprocesser kan styrke
fastholdelse i uddannelse. 

Projektet hedder ”På sporet: Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelsesfrafald
for unge voksne” og vil blive udført af en projektgruppe bestående af professor Bjarne
Wahlgren, lektor Kristina Mariager-Anderson, lektor Vibe Aarkrog og videnskabelig assistent
Susanne Gottlieb. 

De deltagende VUC’er er: VUC Aarhus, VUC&hf Nordjylland, HF&VUC FYN, HF og VUC
København Syd, Vestegnen HF&VUC, VoksenUddannelsescenter – Frederiksberg, VUC Lyngby,
KVUC.

Projektet er støttet af VELUX Fonden med 4,28 mio.

VUC Videnscenter vil følge projektet, formidle undervejs og hjælpe med at udbrede den viden,
der genereres i projektet. Se mere om projektet her. 
 

VUC Uddannelsespris 2017 gik til VUC Storstrøm
Projektet ”Liv og Læring” på VUC Storstrøm blev valgt som dette års vinder af VUC
Uddannelsespris. Prisens tema i år var Professionelle læringsfællesskaber med fokus på,
hvordan de kan gøre en forskel. 

De seks medarbejdere fra VUC Storstrøm, som var indstillede til prisen modtog på VUC’s
årsmøde d. 6. april prisen, som ud over hæderen består af 25.000 kr. Projektet er særligt
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målrettet unge under 30, der hverken er i job eller uddannelse, og som har brug for ekstra
støtte for at gennemføre et uddannelsesforløb.

”Liv og Læring” er blevet udviklet i et tæt samarbejde mellem VUC Storstrøm i Nykøbing og
Guldborgsund Kommune. Og konceptet har haft så gode resultater, at det nu kopieres i flere af
de omkringliggende kommuner i området. 

Se pressemeddelelsen her. 

'Liv og Læring' følges af Center for Ungdomsforskning (CEFU) som indsamler erfaringer fra de
involverede i uddannelsesprojektet med henblik på at dokumentere projektets muligheder og
deltagernes udbytte.

Fik du set videoformidling af VUC Videnscenters
projekter?
VUC Videnscenter har i en række video formidlet noget af den viden, som er genereret i
udviklings- og forskningsprojekter i og om VUC de sidste 3-4 år. 

Videoerne kan ses her.
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