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Skriftlighedsprojektet – afslutning samt
temadag
VUC Videnscenter har i samarbejde med Nationalt Videnscenter for
Læsning (NVL), HF & VUC Fyn samt HF & VUC KBH Syd aktuelt et projekt
om ’Styrket skriftlighed på hf’, som sætter fokus på VUC-læreres
skrivevejledning i forbindelse med store skriftlige opgaver. Hensigten er,
at få flere kursister til at bestå med bedre resultater i en række skriftlige
eksamener. Projektet er tilrettelagt som et aktionslæringsprojekt, hvor de
deltagende lærere arbejder med en række skrivedidaktiske tiltag, og
afprøver og udvikler metoder for opgavestilning, stilladsering af
skriveprocessen og nye former for respons på kursisternes tekster.

Projektet er støttet af Kompetencesekretariatet, og løber fra maj 2017 til
oktober 2019. Læs mere om projektet her.
Projektet afsluttes med en temadag for hele sektoren, som afholdes på HF
& VUC Fyn den 26. september. Der har været stor tilslutning til dagen, og
vi har derfor besluttet at gentage arrangementet den 29. oktober –
samme tid og sted. Se nedenfor under ’interne temadag, seminarer og
netværksmøder i efteråret’. Der vil i efteråret blevet lavet en værktøjsbog,
hvor underviserne, der har deltaget i projektet, deler ud af gode
didaktiske greb, modeller og praktiske øvelser som kan bruges direkte i
undervisningen. Bogen laves i samarbejde med Peter Lützen fra Nationalt
Videncenter for læsning, og vil blive publiceret på både deres website, og
på VUC Videnscenters website.

Nyt projekt om VUC-kulturen igangsættes
Danske HF & VUC igangsætter i samarbejde med Center for
Ungdomsforskning (CeFU) på Aalborg Universitet en kvalitativ analyse af
VUC-kulturen. Vi beskriver ofte vores kultur som noget helt særligt og
anderledes end på de øvrige ungdoms-/voksenuddannelser, og som
central for vores eksistensberettigelse; at vi med vores særlige kultur
rummer mennesker, som af forskellige årsager ikke rummes på andre
ungdomsuddannelser. Fortællingen er stærk internt i sektoren, men når vi
bliver bedt om at beskrive den for udenforstående mangler vi eksempler
og dokumentation. En undersøgelse af VUC-kulturen kan både bidrage til
omverdenens forståelse af vores arbejde, og den opgave vi løfter, og
bruges som et vigtigt redskab i videreudviklingen af den pædagogiske
praksis i sektoren, og på de enkelte VUC’er.
Analysen vil dække alle tre uddannelser: HF2 (2-årig HF), HFe (enkeltfags
HF) og AVU (almen voksen uddannelse), og empirien vil blive indsamlet
på 3-4 VUC’er fordelt jævnt i landet, så vi får en repræsentativ dækning.
Der er tale om en kvalitativ undersøgelse bestående af fortællinger fra
kursister om deres oplevelser af det særlige ved VUC. Fokus vil særligt
være på kursister som har afbrudte uddannelser med i bagagen – afbrudt
erhvervsuddannelse eller gymnasialuddannelse (mens det for AVU også
kan være afbrudt grundskole).

Nye perspektiver og bæredygtige
løsninger på uddannelsesfrafald blandt
unge voksne
En række VUC’er deltager i et 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 udføres af en projektgruppe
bestående af professor Bjarne Wahlgren, lektor Kristina MariagerAnderson, lektor Vibe Aarkrog og videnskabelig assistent Susanne
Gottlieb. VUC Videnscenter følger projektet, og hjælper med at udbrede
den viden, der genereres i projektet. Læs mere om projektet her.
Projektet afsluttes med en konference på DPU i København den 28.
november 2019. Læs mere om program og tilmelding her.

Interne temadage, seminarer og
netværksmøder i efteråret
Temadag: Styrk skriftligheden på HF – Faglæreren som
skrivevejleder
Dato: Den 26. september 2019 og den 29. oktober 2019
Tid: Kl. 10.00-15.00
Sted: HF & VUC Fyn, Kottesgade 6-8, 5000 Odense
Pris: Gratis
Tilmeldingsfrist: Den 16. september (for deltagelse den 26. september),
og den 21. oktober (for deltagelse den 29. oktober). Tilmeld dig her.
VUC Videnscenter og Nationalt Videnscenter for Læsning inviterer til
temadag om skriftlighed og skrivevejledning i alle fag på HF. I projektet
”Styrket skriftlighed på hf” har faglærere på HF & VUC FYN og HF & VUC
KBH Syd i samarbejdet med Nationalt Videncenter for Læsning arbejdet
med at lette overgangen fra det mundtlige til de skriftlige formater, som
eleverne på sigt skal mestre. Det handler bl.a. om at integrere små
skriveøvelser i undervisningen så ofte som muligt, at lære eleverne at
planlægge og revidere samt at give dem gode stilladser for egen
skrivning. Det handler også feedbackformer, om at give gode eksempler,
at læreren i højere grad viser frem for (kun) at forklare, og at læreren
selv er aktivt skrivende i undervisningen. Læs mere om projektet her.
Kom og hør om de mange gode erfaringer, og få gode didaktiske greb,
modeller og praktiske øvelser som kan bruges direkte i undervisningen.
Der er stor interesse for temadagen, og arrangementet den 26.
september er allerede overbooket og flere er på venteliste. Vi har derfor
besluttet at holde arrangementet igen den 29. oktober kl. 10 til 15 hos
HF & VUC Fyn. Tilmeldingen til denne anden temadag vil dog først være
åben i næste uge – så hold øje her, og læs mere om arrangementet her.

Netværksmøde: Ledelse af pædagogisk udvikling og praksis – med
fokus på motivation, deltagelse og faglig progression. Dagmøde
samt døgnseminar
Dato: Den 10. oktober 2019
Tid: Kl. 10.00-16.00
Sted: HF & VUC Fyn, Kottesgade 6-8, 5000 Odense
Pris: 800 kr. inkl. moms
Tilmeldingsfrist: Den 30. september
Samt
Dato: Den 30.-31. januar 2020
Tid: Torsdag kl. 10.00 – fredag kl. 13.00
Sted: Sinatur Storebælt i Nyborg
Pris: 3200 kr. inkl. moms
Tilmeldingsfrist: Den 20. december
Pædagogisk Ledelsesnetværk blev etableret i 2016, og består af
pædagogiske ledere og mellemledere på VUC, som mødes to gange om
året for at diskutere og dele viden om temaer, der fylder i vores hverdag
med kolleger i sektoren. I år prøver vi at designe netværket lidt
anderledes, idet der vil være et gennemgående tema for året, og forårets
møde bliver et døgnseminar. På såvel dagmødet i efteråret som på
døgnseminaret i januar inviterer vi spændende og relevante
oplægsholdere, sikrer god tid til viden- og erfaringsdeling samt udvikling
af konkrete arbejdsfællesskaber. Årets tema er Motivation og deltagelse
hos kursister og lærere - hvordan sætter vi retning?
På netværksdagen d. 10. oktober har vi inviteret adjunkt Anne Görlich,
Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet som vil fortælle om
hvad der har betydning for kursisternes motivation, deltagelse og faglige
progression. Anne Görlich har i sin forskning særligt fokus på udsatte og
sårbare unge, som har vanskeligt ved at få fodfæste i
uddannelsessystemet.
I sit arbejde sætter hun fokus på den kompleksitet, der kendetegner disse
unges situation. Hvem er de unge, hvilke barrierer oplever de og hvilke
veje peger frem? Hvordan oplever, og håndterer, disse unge krav om
uddannelse, præstationer og employability? Uddannelsestillid og
motivation er helt centrale begreber i arbejdet med at støtte disse unge.
Anne har for nyligt arbejdet med motivation og deltagelse på
Frederiksberg HF, hvor hun bl.a. sætter fokus på samspil mellem lærer og
elever, samt hvordan rummet, artefakter og følelser spiller ind på dette
samspil.
Programmet for døgnseminaret er endnu ikke helt på plads, men vi vil i
løbet af september måned offentliggøre dele af programmet. Det er muligt
at tilmelde sig begge arrangementer i en samlet pakke til en favorabel

pris. Læs mere om netværksmøderne og tilmelding her.

God praksis-seminar: Studieaktivitet, læringsmiljø og
gennemførelse
Dato: Den 31. oktober 2019
Tid: Kl. 10.00-15.00
Sted: HF & VUC Fyn, Kottesgade 6-8, 5000 Odense
Pris: 575 kr. inkl. moms
Tilmeldingsfrist: Den 22. oktober
VUC Videnscenter inviterer undervisere og ledere på alle VUC’erne til
God praksis seminar. Formålet med seminaret er at dele god praksis og
erfaringer med hinanden om specifikke, aktuelle temaer. Temaet for
efterårets God praksis seminar er Studieaktivitet, læringsmiljø og
gennemførelse. Vi har inviteret Kristina Mariager-Anderson, lektor på
DPU, til at komme og fortælle om resultater fra forskningsprojektet ’At
blive på sporet: Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på
uddannelsesfrafald for unge voksne’. Flere VUC’er deltager i projektet,
herunder VUC Lyngby, som vil fortælle om deres arbejde i projektet. Kom
også og hør vinderne af VUC uddannelsesprisen 2019 fortælle om deres
indsatser for øget fremmøde og faglige fællesskaber i tæt samarbejde
mellem undervisere og vejledere på to hf-pakker. Endelig vil Susanne
Murning dele ud af elevperspektiver, analyser og opmærksomhedspunkter
fra sin forskning hos Center for Ungdomsforskning. Vi giver god tid til
spørgsmål, samtaler og refleksioner over hvordan vi som skole, ledere og
undervisere kan bidrage med skabelsen af gode læringsmiljøer, øget
studieaktivitet og gennemførelse. Seminaret afholdes på HF & VUC Fyn
den 31. oktober. Læs mere og tilmeld dig her.

Uddannelse for en bæredygtig fremtid –
portal og eksempler
VUC Videnscenter er i gang med at etablere en portal med relevant viden
om hvordan vi i VUC-sektoren kan sætte FN’s verdensmål på dagsorden
og arbejde med uddannelse for en bæredygtig fremtid. Det primære
formål med websitet er videndeling i sektoren, og sekundært at vise
omverden at VUC-sektoren også arbejder på at tænke verdensmålene ind
i visioner, strategier og praksisser på vores skoler. I vil her kunne hente
god inspiration til jeres videre arbejde med uddannelse for en bæredygtig
fremtid. Portalen bliver offentliggjort i efteråret 2019, og vil være på VUC
Videnscenters website på www.vuc.dk.
Portalen vil også indeholde gode eksempler på hvordan skoler og
uddannelser arbejder med FN’s verdensmål – i og udenfor VUC. Her har
VUC Videnscenter brug for viden fra jer! Skriv eller ring derfor endelig til

specialkonsulent i VUC Videnscenter, Susanne Murning, på smu@vuc.dk
eller tlf. 53544364 og fortæl hvordan I arbejder med FN’s verdensmål for
bæredygtig udvikling på jeres skole. Så vil VUC Videnscenter sørger for at
de gode erfaringer bliver delt i sektoren, og at der altid er god inspiration
at hente på portalen. Skriv endelig også hvis I har forslag til indhold,
noget I savner, ris og ros til portalen.

Har du et projekt VUC Videnscenter burde
vide om?
VUC Videnscenter formidler forskning, god praksis, udviklingsarbejde og
evalueringer om uddannelse og undervisning på VUC-området. Digitalt og
analogt. Videnscentret vil gerne fungere som en videnscentrifuge, der
skaber bedre fælles afsæt og mulighed for at vise den opgave vi løfter i
VUC-sektoren, samt understøtter og bidrager til udvikling af den
pædagogiske praksis i sektoren.
Hvis I fx på jeres VUC har et relevant projekt, der er sprængfuld af god
viden og erfaringer, der burde deles i/med VUC-sektoren, så send
specialkonsulent i VUC Videnscenter, Susanne Murning, smu@vuc.dk en
mail eller ring på tlf. 53544364.

Eksterne konferencer og seminarer
CeFU konference: Ny udsathed blandt unge.
Dato: Mandag den 25. november 2019
Center for Ungdomsforskning inviterer til konferencen ”Ny udsathed
blandt unge”.
Mange unge i Danmark trives og har det godt. Man fristes næsten til at
sige, at unge objektivt set aldrig har haft bedre muligheder end i dag.
Samtidigt ser vi paradoksalt nok også, at oplevelsen af mistrivsel,
udsathed og sårbarhed breder sig blandt et stort antal unge, ligesom at vi
fortsat kæmper med et vedholdende antal meget udsatte unge, som står
uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. På konferencen går
CeFU på jagt efter forståelser af udsathed blandt unge og tager
temperaturen på udsatheden i et af verdens rigeste og mest privilegerede
lande. Konferencen tager afsæt i et nyt stort, og vil danne ramme om
lanceringen af projektet første vidensprodukt – en interviewbog, hvor 11
forskere giver deres bud på, hvordan vi kan forstå udsathed blandt unge i
dag. Der vil være oplæg og debat med deltagelse af flere af bogens
forskere, ligesom vi vil inddrage perspektiver, erfaringer og synspunkter
fra unge, som selv har kæmpet med udsathed og mistrivsel. Læs mere
om konferencen her.

Danske HF og VUC har som medlem af Center for Ungdomsforskning 10
gratis pladser på konferencen. De 10 pladser fordeles efter først-til-mølleprincippet, og tilmelding sker per mail til konferencesekretær Johanne
Buus Mosegaard johannebm@learning.aau.dk.

Konference om ’Livslang læring i et arbejdsmarkedsperspektiv’
(EPALE) den 8. oktober i DGI-byen
Styrelsen for Forskning og Uddannelse inviterer i samarbejde med EUKommissionen og den Elektroniske Platform for Voksenlæring i Europa
(EPALE) til konference om ’Livslang læring i et arbejdsmarkedsperspektiv’
tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 9-16 i DGI-byen, København. Det er gratis
at deltage.
Tilmeldingsfristen er onsdag den 2. oktober. Læs mere om konferencen og
tilmelding her.
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