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Pædagogisk Ledelsesnetværksmøde den
21. marts – du kan lige nå at tilmelde dig
På netværksmødet sætter vi fokus på ’Strategisk selvledelse i
forandringstider - Ledelse af fællesskaber med fokus på motivation, trivsel
og opgaveløsning’. Vi står i VUC overfor store forandringer, som
uundgåeligt har stor betydning for vores medarbejdere. Sektoren tynges
af krav om økonomiske besparelser og effektiviseringer, og reformer



ændrer og stiller nye krav til vores uddannelser, undervisning, faglighed
og pædagogisk praksis. Forandringerne stiller ligeledes store krav til os
som pædagogiske ledere og mellemledere. Hvordan kan vi bedst muligt
udøve pædagogisk ledelse, når vi på den ene side alle skal løbe stærkere
og på den anden side skal motivere medarbejderne til at tænke nyt og i
udvikling, samt sikre bedst mulige rammer for deres trivsel og
motivation?

Vi får besøg af Michael Pedersen, lektor på CBS, som fortæller om
”Selvledelse og betydningen af vaner i forandringstider. Hvordan leder du
medarbejderne som allerede er i færd med at lede sig selv?”.

Herefter giver vi plads til refleksion, debat og dialog om hvordan vi kan
arbejde med strategisk selvledelse og ledelse af fællesskaber med fokus
på motivation, trivsel og opgaveløsning i vores konkrete kontekst. Vi
slutter dagen af med en omgang reflekterende team, hvor aktuelle
temaer, udfordringer og svære ledelsesbeslutninger kan drøftes med dine
kolleger i sektoren. 

Netværksmødet foregår på VUC Lyngby den 21. marts kl. 10 – 15:30.
Læs mere om program og tilmelding her – Bemærk, deadline for
tilmelding er i dag, den 14. marts.

Seminar om VEU-indsats for undervisere 
I forlængelse af den store interesse og opbakning ved det første VEU-
seminar afholdt for undervisere, lærere og ledere i november 2018,
inviterer vi nu til endnu et VEU-seminar. Dette seminar henvender sig
primært til undervisere med interesse for undervisning af ansatte i
virksomheder. Vi sætter på seminaret fokus på videndeling, god praksis
og udvikling af den pædagogiske praksis i undervisningen af ansatte i
virksomhederne. Formen og indholdet på VEU-seminaret er et oplæg, som
vil danne rammen for hele dagen. Herefter vil dagen være fyldt med
spændende workshops. Man kan nå at deltage i to workshops.

Seminaret afholdes på HF & VUC Fyn onsdag den 24. april kl. 9:30 –
15:00. Læs mere om program og tilmelding her.

Netværk for ledere af vejledning afholder
netværksdøgn den 26.-27. marts
Danske HF & VUC’s netværk for ledere af vejledning mødes tirsdag den
26. marts til onsdag d. 27. marts. Stedet er Fænø-Sund Konference,
Oddevejen 8, 5500 Middelfart. Netværksprogrammet består af emner,
som pt. optager vejledningsfeltet; fraværsreform, SPS-støtte og anden
støtte-tilbud, kursistsammensætning som følge af FGU,
uddannelsesplanlægning, lovgivning, kompetencer, onlinevejledning m.m.

https://danskehfogvuc.nemtilmeld.dk/3/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_SXyAkXvt5l7z0dnUXpUTEhEEN3H3RYCUY8sBDE5c4ib4Bg/viewform


– samt naturligvis styrkelse og vedligeholdelse af netværket.

Tilmeldingsfristen var den 11. marts. Har du spørgsmål til
netværksdøgnet eller blot vil høre mere om netværket, så skriv til Jørgen
Hvejsel Vest på JHV@vucnordjylland.dk.

VUC Årsmøde 2019 – der er nu åbent for
tilmelding
Danske HF & VUC, Lederne og Bestyrelserne, inviterer til VUC Årsmøde
2019, som finder sted torsdag den 11. april kl. 12:30 – 18:00 på
Hotel Nyborg Strand. 

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 slutter dagens program af med en festmiddag med underholdning og
uddeling af VUC Uddannelsesprisen 2019. Vi glæder os til at se jer på
årsmødet. Læs mere om program og tilmelding her.

CeFU’s netværkskonference den 27. marts
– du kan stadig nå at tilmelde dig
Konferencen har titlen ”Unges mestringskompetence, uddannelseslyst,
motivation og relation til fagprofessionelle. Et indblik i CeFU’s aktuelle
forskning”.

CeFU skriver blandt andet om konferencen: Vi dykker ned i tre aktuelle
forskningsprojekter, som på hver deres måde præsenterer og analyserer
unges deltagelse i uddannelse. Til konferencen sætter vi et samlet fokus
på, hvad der skaber lyst og motivation for at deltage i undervisningen og
hvilke redskaber undervisere benytter sig af. Oplæggene vil komme
omkring erhvervsuddannelserne, HF og den Kombinerede
Ungdomsuddannelse/FGU. Foruden oplæg får du mulighed for at netværke
og bringe dine erfaringer til bordet, når vi skal ”Date en forsker”.

Konferencen er gratis og forbeholdt for medlemmer af Foreningen Center
for Ungdomsforskning. Danske HF & VUC kan som medlem af CeFU sende

mailto:JHV@vucnordjylland.dk
https://vuc.dk/nyheder/vuc-aarsmoede-2019/


10 deltagere, og derefter koster deltagelse 500 kr. pr. person. De 10
pladser fordeles efter først-til-mølle-princippet og tilmelding sker ved
henvendelse til Rebecca Mandrup Hoeck på rmh@learning.aau.dk. Angiv
venligst navn samt medlemsorganisation ved tilmelding. Frist for
tilmelding er fredag den 22. marts. Bemærk at framelding efter
tilmeldingsfristen medfører betaling af udgifter til forplejning.

Læs mere om konferencen her.

Voksenpædagogisk forum inviterer til den
årlige forårskonference
Årets konference sætter fokus på, hvordan digitaliseringens
potentialer og udfordringer ser ud fra et voksenpædagogisk
perspektiv. På dagen adresseres spørgsmål som: Hvad indebærer det at
uddanne myndige voksne i en tid, hvor digitalisering fylder stadig mere i
privatliv, arbejdslivet og samfundslivet? Hvilke potentialer og udfordringer
skal voksenpædagogikken håndtere, når voksenuddannelserne
digitaliseres? Og hvad kræver det af underviserne? Hvad er de
pædagogiske potentialer og begrænsninger i forskellige
læringsteknologier, som udvikles og vinder frem netop nu? Der bliver med
oplæg fra keynotes, dialog i plenum og i workshops stillet skarpt på og
reflekteres over digitaliseringens potentialer, faldgruber og forudsætninger
i forhold til at skabe gode voksenpædagogiske læringsmiljøer.

Det er muligt at deltage i to af de mange spændende workshops på
dagen. På workshops præsenteres og diskuteres konkrete erfaringer og
eksempler fra forskellige sektorer. I kan bl.a. høre mere om HF & VUC
Fyns nye 2-årige HF BITE (Bæredygtighed, Internationalisering, Teknologi
og Etik), som netop tænker Teknologi ind som en central del af
uddannelsen. 

Voksenpædagogisk Forum er et tværsektionelt netværk bestående af både
praktikere, forskere, uddannelsespolitiske parter m.fl. VUC Videnscenter
er repræsenteret i forummet, som fungerer som skæringspunkt for
drøftelser om udvikling af voksenpædagogik, voksenuddannelse og -
læring.
Konferencen foregår på UC Syd Campus Kolding, torsdag den 25. april. 

Læs mere om program og tilmelding her. 

Hæfte skal understøtte
anvendelsesorienteret undervisning på
VUC
Med et hæfte, der udkommer den 27. marts 2019, ønsker Danmarks
Evalueringsinstitut (EVA) at understøtte og inspirere arbejdet med

mailto:rmh@learning.aau.dk
https://www.cefu.dk/emner/nyt-fra-cefu/aktivitetskalender/27-marts-netvaerkskonference-unges-mestringskompetence,-uddannelseslyst,-motivation-og-relation-til-fagprofessionelle.aspx
https://events.au.dk/voksenpaedagogiskforum2019/foraarskonference-2019.html


anvendelsesorienteret undervisning på VUC. Hvad vil det sige at lave
anvendelsesorienteret undervisning, og hvad betyder begrebet egentlig?
EVA giver et bud på en definition, og kommer også med forslag til en
række arbejdsspørgsmål, undervisere kan bruge som afsæt for en fælles,
faglig refleksion og dialog om, hvordan I hos jer praktiserer
anvendelsesorienteret undervisning, og hvor der er potentiale for at
udvikle praksis. Med hæftet i baghånden er det ønsket, at det kan styrke
arbejdet med anvendelsesorienteret undervisning på en måde, som gør
undervisningen mere vedkommende og meningsfuld for kursisterne.

Hæftet offentliggøres på EVA’s hjemmeside onsdag den 27. marts 2019. 
 Hold dig opdateret med de nyeste udgivelser, redskaber og analyser fra
EVA ved at tilmelde dig EVA’s nyhedsbrev om voksen- og
efteruddannelsesområdet her: https://www.eva.dk/tilmeld-nyhedsbrev.

Nyt fra sekretariatet
Danske HF & VUC søger en konsulent, som skal være med til at styrke
sektorens profil og øge kendskabet til de danske HF & VUC’ers
uddannelsespolitiske rolle og opgaver. Ansøgningsfristen er på mandag
den 18. marts – se her. Send gerne videre i jeres netværk. Måske I
kender én, som vil finde stillingen interessant. Personen vil få de bedste
kolleger, centralt i København ;o)

Kalender

Dato Arrangement Evt. tilmelding

21.
marts
2019

Pædagogisk Ledelsesnetværk:
Forårsmøde om strategisk ledelse i
forandringstider

Lyngby HF & VUC, Nybrovej 114,
2800 Kgs. Lyngby

Link til tilmelding

26.-27.
marts
2019

Netværk for ledere af vejledning

Fænø-Sund Konference, Oddevejen
8, 5500 Middelfart

Tilmelding er afsluttet.
Henvendelse til Jørgen Hvejsel Vest:
jhv@vucnordjylland.dk

11. - 12.
april
2019

VUC Årsmøde, Hotel Nyborg Strand,
Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Link til tilmelding

2. maj
2019

Udvalget for kompetenceudvikling
afholder 'God praksis-seminar' på
VUC Fyn, Kottesgade 6-8, 5000
Odense C

Tilmelding er endnu ikke åben.

https://www.eva.dk/tilmeld-nyhedsbrev
https://vuc.dk/stilling/danske-hf-vuc-soeger-en-konsulent-til-kommunikationsindsatsen/
https://danskehfogvuc.nemtilmeld.dk/
https://www.conferencemanager.dk/vuc2019


Nyhedsbrevet er skrevet og udgivet af VUC Sekretariatet og udkommer hver 14. dag. 
Redaktør: Morten Brock, mob@vuc.dk

9. maj
2019

Avu-censormøde, Munkebjerg Hotel Link til tilmelding

15. maj
2019

Bestyrelsesmøde i Danske HF &
VUC, VUC Sekretariatet, Ny
Vestergade 17, 1471 København K

13. - 16.
juni.
2019

Folkemøde på Bornholm -
bestyrelsen deltager

19. - 20.
sept.
2019

Repræsentantskabsmøde i Danske
HF & VUC for øverste ledere, Hotel
Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000
Fredericia

Tilmelding er endnu ikke åben.

23. - 24.
jan.
2020

Repræsentantskabsmøde i Danske
HF & VUC for øverste ledere

Sinatur Hotel Haraldskær, Skibet
141, 7100 Vejle

Tilmelding er endnu ikke åben.

2. - 3.
april
2020

VUC Årsmøde 2020

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2,
5800 Nyborg

Tilmelding er endnu ikke åben.
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