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Nyt om interne arragementer - bemærk
nye datoer og steder
VUC Verdensmålsforum – den 18. maj på HF & VUC
Kolding
Vi har fundet en ny dato og et nyt sted for afholdelse af det første møde
i VUC Verdensmålsforum. Vi krydser fingre for, at Danmark er genåbnet
til maj, og satser på at vi kan holde mødet den 18. maj på HF & VUC
Kolding, kl. 10-14:30.
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling adresserer det 21. århundredes
grundlæggende globale udfordringer. Der stilles store krav til os alle om at
tænke og agere anderledes, hvis vi skal nå målene. Uddannelserne har
her en helt central rolle.

VUC Verdensmålsforum, er et forpligtende fællesskab for VUC-ledere på
alle niveauer, som arbejder med eller påtænker at arbejde med
verdensmålene på deres konkrete skole. Formålet med VUC
Verdensmålsforum er at styrke sektorens og skolernes arbejde med
at verdensmålene bliver en naturlig del af undervisningen, integreres i
den daglige drift og inddrages i den strategiske udvikling. Medlemmerne
deler viden og erfaringer, udvikler og videreudvikler konkrete
praksisser og målsætninger, og sikrer synliggørelse af arbejdet med
verdensmålene på VUC. Fokus på mødet er etablering af forummet;
idégenerering samt fastsættelse af rammer og pejlemærker, og
handlingsmål.
Vi overrækker også VUC Uddannelsespris 2020. Vi fik ikke mulighed for
at gøre dette på vores årsmøde. Men vinderne er fundet, og de skal
hyldes. Temaet for prisen er i år ’Uddannelse for en bæredygtig
fremtid’ – som passer så fint med dette møde.
Vi har for en sikkerheds skyld også booket lokale m.m. til dette møde den
3. september samme sted, hvis Danmark ikke er genåbnet i maj. Så
sæt et kryds i kalenderen begge dage. Hvis vi bliver nødt til at rykke
mødet, vil I få deltagergebyret retur, eller få tilbudt at overføre gebyret til
deltagelse i september. Læs mere om mødet og tilmelding her.

Hvad kendetegner VUC-kulturen? Hør om
analyserne - den 3. juni på Aarhus HF & VUC eller
den 4. juni på KVUC
Vi beskriver ofte vores kultur som noget helt særligt og anderledes end på
de øvrige ungdoms-/voksenuddannelser, og som centralt 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. Danske HF & VUC har derfor bedt Center for
Ungdomsforskning (CeFU) på Aalborg Universitet om at undersøge VUCkulturen.
Analysen dækker alle tre uddannelser: HF2, HFe og AVU, og empirien er
indsamlet på tre 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 er på kursister, som har afbrudte uddannelser med i bagagen.
Anne Görlich og Oliver Tafdrup fra Center for Ungdomsforskning vil
både give os analyser af det empiriske materiale samt illustrative
eksempler fra kursisterne selv og udstikke bredere og mere overordnede
pejlemærker for inkluderingen af unge med udfordringer i
uddannelsessystemet.
Vi ville have offentliggjort hovedpointerne og centrale analyser fra

undersøgelsen på årsmødets den 3. april 2020. Vi håber nu, at Danmark
vil være genåbnet, og vi er tilbage til noget der minder om ’normalen’ til
juni – og inviterer til to temaeftermiddage – den 3. juni i Aarhus og
den 4. juni København, begge steder fra kl. 12:30-15:30. Viser det
sig, at vi stadig ikke kan samles på dette tidspunkt, pga. COVID19,
finder vi et alternativ efter sommerferien. I vil i så fald enten få
deltagergebyret retur, eller få tilbudt at overføre gebyret til den nye dato.
Vi er ved at få det sidste på plads med tilmelding, så hav tålmodighed en
lille uge endnu. Læs mere og tilmeld jer her.

Voksenpædagogisk Forum konference om
”Voksenlæring til et grønt, konkurrencedygtigt og
socialt bæredygtigt Norden” – den 13. maj 2020,
HF & VUC Fyn i Odense
Bæredygtighed og grøn omstilling er for alvor kommet på dagsordenen.
Det stiller krav om forandring og skaber behov for ny viden og nye
kompetencer. Hvilken rolle kan og skal voksen-, efter- og
videreuddannelsessystemet spille i denne virkelighed? Det er spørgsmål
som disse, vi vil blive klogere på og debattere på Voksenpædagogisk
Forum forårskonference, som i år foregår den 13. maj på HF & VUC Fyn.
VUC Videnscenter tager aktiv del i planlægning og afholdelse af
konferencen, og sikrer herved at VUC også er godt repræsenteret. Vi har i
år gode folk med både i paneldebatten og i workshop. Kom og bliv
klogere, og del viden og erfaringer med gode kolleger i sektoren og fra
andre organisationer, der arbejder med voksenlæring, -pædagogik og uddannelse.
Vi er selvfølgelig opmærksom på den usikre situation og arbejder
sideløbende med alternative muligheder for gennemførelse. Hvis
konferencen flyttes til ny dato, overføres betalt gebyr til den dato. Betalt
gebyr tilbageføres også, hvis dette ønskes. Endelig beslutning om
gennemførelse tages d. 14.4.20. Derefter vender vi tilbage med yderligere
information, tilbagebetaling mm. Læs mere om konferencen og tilmelding
her.

’Er uddannelse nøglen til social mobilitet?’ – VUC
deler Viden, den 30. september
Vi er lige ved at være klar med invitation, program og tilmeldingslink til
VUC Videnscenters årlige konference ’VUC deler Viden’. Temaet er i år
social mobilitet og uddannelse, og vi kan allerede nu røbe, at vi har fået
sammensat et spændende program med stærke oplægs- og
workshopholdere. I vil bl.a. kunne høre og gå i dialog med Jens Peter
Thomsen (VIVE), Lars Olsen, Marianne Høyen (DPU), Helene Pristed (AU),
Peter Lützen (KP), Mette Pless (AU), Aydin Soei, Lars Ulriksen (KU) samt
et panel med repræsentanter fra forskellige organisationer og politikere.
Konferencen afholdes den 30. september kl. 10:00 – 16:00 på Severin

kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Hvis I ikke allerede har sat
kryds i kalenderen, så gør det nu. Invitation, program og tilmeldingslink
vil blive sendt ud efter påsken.

Gode links om virtuel undervisning og
distanceledelse i en COVID19-tid
Vi har her samlet en række gode links, som I vil kunne lade jer inspirere
af og finde støtte til i en tid, hvor e-læring og distanceledelse ikke
længere er et valg, men er blevet en nødvendighed. Flere af jer har
sikkert allerede været forbi flere af disse links. Måske I har brug for at
genbesøge dem, måske nye er dukket op, og måske det blot at rart at få
dem samlet.
EMU – Danmarks læringsportal har samlet en række gode råd til
undervisning i forbindelse med COVID19. Der linkes videre til de
forskellige uddannelser; gymnasiale uddannelser, AVU, FVU etc. Under
hvert link er der gode råd til hvordan man som underviser kan
forberede, gennemføre og evaluere virtuel undervisning og
læringsaktiviteter på afstand, samt gode råd til lederens rolle i forhold til
undervisning hjemmefra. Se linket her.
EMU har også samlet en liste med links til de mange forlag, som stiller
digitale læremidler gratis til rådighed i denne tid. Leverandørerne af
digitale læremidler og læringsplatforme har udvidet support, så spørgsmål
til mulige aftaler og indhold kan rettes til dem. På listen med eksempler
på forlag og ressourcer står også Københavns VUC (KVUC) som tilbyder
andre VUC’er og gymnasier midlertidig adgang til didaktiserede
onlineforløb og øvelsesressourcer, adgang til KVUC’s platforme (Moodle
og Edaptio) samt sparring med onlinelærere fra KVUC. Læs mere her.
HF & VUC Fyn har været med til at udvikle en læringsportal om digital
undervisning. Her kan alle undervisere søge inspiration i eksemplariske
digitale undervisningsforløb, kurser i diverse it-værktøjer og generel viden
om virtuel undervisning. I kan finde læringsportalen her, og læse et
interview med Lars Zimsen, afdelingsleder for fjernundervisning, her. Og
følg i øvrigt med på Danske HF & VUC’s hjemmeside og Facebook, hvor vi
løbende poster nyheder om undervisningen ude på de enkelte skoler.
Uddannelsesinstitutioner kan finde svar på ofte stillede spørgsmål om
coronavirus på uvm.dk/corona. Her kan I også finde udsendte breve om
COVID19 samt nyheder og lovgivning i forbindelse med COVID19. Børneog Undervisningsministeriet opdaterer løbende denne side med relevant
information. I kan finde information samt spørgsmål og svar vedrørende

sundhedsfaglige forhold omkring coronavirus samt de seneste nyheder og
anvisninger fra de danske myndigheder på coronasmitte.dk.
Læs om gode råd og anbefalinger om online undervisning på
Evalueringsinstitut (EVA)’s website. Her kan I blandt andet læse om
professor og førende ekspert inden for digital læring, Gilly Salmons femtrins-model til, hvordan undervisere kan opbygge og understøtte læring i
digitale undervisningsforløb. Bl.a. gennem elevernes aktive arbejde med
stoffet og samarbejde med hinanden. Gilly Salmons pædagogiske
tænkning og tilgang til e-læring har været en væsentlig inspiration til
udviklingen af flere digitale læringsforløb inden for voksen- og
efteruddannelsesområdet i Danmark. Eller hent EVA’s plakat med syv
konkrete veje til, hvordan I kan forbedre de digitale læringsforløb hos jer.
Hvis I vil læse mere om dette kan I også hente et inspirationskatalog med
præsentation af syv tiltag, der kan øge kvaliteten i digitale læringsforløb.
Kataloget bygger på EVA’ undersøgelse af erfaringer med digitalisering i
voksen- og efteruddannelse (VEU). Det er ambitionen, at kataloget skal
inspirere institutioner i deres videre arbejde med at udvikle og opskalerer
digitale forløb.
EVA er også kommet med et nyt magasin med spændende læsestof for
jer med interesse for uddannelse og læring. Dette nummer indeholder
interessante interviews med seks forskellige uddannelsesforskere om
det omdiskuterede begreb; at lære at lære. Hvad vil det sige, er det
overhovedet relevant at have fokus på, og hvordan kan man i skole- og
uddannelsessystemet arbejde med at lære børn, unge og voksne at lære?
Læs hvad Jens Rasmussen, Lene Tanggaard, Kjeld Fredens, Lars Geer
Hammershøj, Thomas Illum Hansen og Louise Klinge har at sige om det
her.
Hvis I som ledere savner lidt inspiration til håndtering af distanceledelse,
findes der også flere gode links. At lede på distancen handler om meget
mere end at uddelegere opgaver på jævnlige videokonferencer. Uden det
fysiske nærvær transformeres lederrollen, og nye dynamikker opstår. Læs
mere her. ’Husk at værne om dig selv og giv plads til fleksibilitet hos dine
medarbejdere’, lyder det vigtigste budskab i håndtering af distanceledelse
fra Michael Uhrenholt, der er ledelsesrådgiver i Lederne. Læs her
Uhrenholts 7 gode råd til distanceledelse. Hvilke overvejelser gør
offentlige ledere sig under corona-krisen? Hvilke valg står de med? Hvilke
muligheder har de? Etikos har sammenfattet fire udbredte dilemmaer,
som er dokumenteret fra samtaler med ledere i løbet af uge 11 og 12
2020. Læs mere her.
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