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KONFERENCE
1. marts 2017

Kolding



Den gode erhvervsuddannelse!?

Indhold

• Motivation, engagement og refleksion i undervisningen 
• Digitalisering af jobprofiler og undervisningen i erhvervsuddannelse
• God ledelse af og i erhvervsuddannelse
• Dannelse i erhvervsuddannelse
• Udvikling af lærersamarbejdet
• Talent i erhvervsuddannelse
• Det gode lærerarbejde
• Praksisnær, fleksibel og effektfuld kompetenceudvikling af lærere og ledere
• Elevens gode erhvervsuddannelse

Program

09.30- 10.00  Ankomst, kaffe og velkomst

10.00- 10.30  Alexander von Oettigen: Dannelse i erhvervsuddannelser

10.30 - 10.50  Thomas Rørvang: Hvad er en god erhvervsuddannelse og hvad kan den bruges til?

10.50 - 11.30  Arnt Louw:  

  Den gode undervisning i erhvervsuddannelse – motivation, engagement og refleksion

11.30 - 11.45  Pause

11.45 - 12.25  Martin Eggert Hansen: Digitaliseringen, jobprofiler og erhvervsuddannelse 

12.25 - 13.15  Frokost

13.15 – 13.35  Flemming Olesen: Talent og talentspor

13.35 – 13.55  Brian Sångren: Praksisnærhed, krop, sanser og refleksion

13.55 - 14.35  Susanne Mortensen: God ledelse i og af erhvervsuddannelse

14.35 - 14.50  Pause 

14.50 - 15.10  Torben Størner, EPUC: Praksisnær kompetenceudvikling af lærere og ledere

15.10 - 15.50  Pernille Hjermov EVA: Lærersamarbejdet på erhvervsskolerne 

15.50- 16.00   Afslutning

Erhvervsuddannelsesreform, lov 409, talentspor, prak-
sisnær undervisning, teamsamarbejde, knap økonomi, 
dimensionering, nye uddannelser...
Der er nok at se til på erhvervsskolerne. Vi har brug for 
at stoppe op en gang og se på, hvorfor vi er sat i ver-
den. Brug for at se på hvad god erhvervsuddannelse er.

Det gør vi så - EPUC og UC Syd.  Vi belyser, hvad der 
skal til og hvad der gør gode erhvervsuddannelser. 
På konferencen fokuserer vi på vinkler ved god 
erhvervsuddannelse set fra forskellige stole og det er 
lykkedes os at samle en række kompetente aktører.



Arnt Louw -  lektor, Ph.d. på Center for  
Ungdomsforskning, Aalborg Universitet
Han har forsket i erhvervsuddannelser i en årrække. 
Med udgangspunkt i praktiske eksempler på under-
visning i erhvervsuddannelse lægger Arnt Low op til 
diskussion om, hvordan skolerne kan udvikle elevernes 
motivation, engagement og refleksion i undervisnin-
gen.

Martin Eggert Hansen  
– chefkonsulent på Teknologisk Institut 
Han præsenterer eksempler på ”digitale jobprofiler”. 
De digitale jobprofiler viser, hvordan digitaliseringen 
ændrer indhold, arbejdsopgaver og kompetencebehov 
i vidt forskellige job - fra mælkebønder til elektrike-
re, automekanikere, industrielle designere og ejen-
domsfunktionærer. På baggrund af jobprofilerne giver 
Martin Eggert Hansen nogle bud på, hvilke digitale 
kompetencer, der vil blive vigtige i fremtiden og som 
erhvervsuddannelserne må have fokus på.
 
Susanne Mortensen – kvalitets- og udviklingschef 
på Technical Education Copenhagen
Hun har i forskellige stillinger beskæftiget sig med le-
delse og udvikling på TEC. Hun lægger særlig vægt på 
pædagogisk ledelse og lederens rolle med at skabe en 
sammenhængskraft i udvikling og drift. 
På konferencen kommer Susanne Mortensen blandt 
andet ind på, hvad værdier betyder for ledelse af og i 
erhvervsuddannelse, og hvordan der kan skabes sam-
menhæng mellem skolens strategi og medarbejderes 
dagligdag på skole.

Brian Sångren – lærer på Sosu Silkeborg
Han er uddannet fysioterapeut og har en Master i læ-
reprocesser fra Ålborg universitet med specialisering i 
didaktik og professionsudvikling.
Brian Sångren arbejder med det praksisnære og reflek-
sionen i undervisningen. Han vil på konferencen dis-
kutere det særlige ved erhvervsuddannelsernes under-
visning med det kropslige og sanselige og samspillet 
mellem teori og elevens erhvervspraksis. Desuden om 
det  gode ved lærerarbejdet i sosu-uddannelserne

Flemming Olsen
Gastronomfaglærer på Aarhus Tech
Han arbejder med undervisning, vejledning af nye læ-
rere og internationalt arbejde. Flemming Olsen har 
deltaget i udviklingen af talentsporet i gastronomud-
dannelsen. Han vil på konferencen berette om dette 
udviklingsarbejde og om erfaringerne med undervis-
ningen i talentsporet.

Thomas Rørvang – Medejer af  Rørvang Furniture
Thomas Rørvang vandt guld ved Skills 2014 og 2015 
i møbelsnedkeruddannelsen. Det kvalificerede til del-
tagelse i World Skills i august 2015 i Sao Paulo, Bra-
silien, med det bedste danske resultat nogensinde. Nu 
beskæftiger han sig med design, produktion og den 
daglige drift af virksomheden med 3 ansatte. På kon-
ferencen vil han berette om, hvordan han og andre 
opdagede hans talent, hvordan han har arbejdet med 
at udvikle det og hvad han bruger det til i dag, herun-
der hvordan talentudviklingen blev hjulpet og styret af 
Svendborg Erhvervsskole.

Pernille Hjermov – chefkonsulent på Danmarks 
Evalueringsinstitut - EVA
Hun har beskæftiget sig med evaluering af mange sider 
af erhvervsuddannelserne med en lang række projekter.  
EVA har lavet en  undersøgelse af teamsamarbejde på 
erhvervsuddannelserne. Reformen har skærpet kravet 
til lærernes samarbejde. De fleste lærere er i dag orga-
niseret i teams, men det kan være en udfordring at få 
skabt et fælles og relevant formål med samarbejdet, og 
mange teams savner en klar ansvarsfordeling. På kon-
ferencen peger hun på fem elementer, som kan styrke 
det faglige og pædagogiske udbytte af samarbejdet, så 
det i højere grad fokuserer på undervisningen og  på 
elevernes udbytte af den.

Alexander von Oettingen – prorektor ved UC Syd
Han er oprindeligt uddannet lærer, Ph.d og har en 
pædagogisk doktorgrad. Alexander von Oettingen 
har forsket i pædagogisk filosofi, uddannelsesfilosofi, 
teori-praksisproblemet, dannelsesteorier, skoleteori og 
almen pædagogik. På konferencen vil han diskutere 
dannelse versus uddannelse eller livet versus arbejde 
som to begrebspar, der ikke kan undvære hinanden og 
kan forstås som paradokser. 



Praktiske oplysninger
Tid og sted
1. marts kl. 9.30 - 16.00

UC SYD Campus Kolding
Dyrehavevej 116
6000 Kolding

Pris
1.700 kr.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist 11. februar 2017
Tilmelding via https://ucsyd.nemtilmeld.dk/88/w
  
Vi håber at se rigtig mange af jer lærere og ledere fra erhvervsskolerne. 
Andre interesserede er naturligvis velkommen.

Mange hilsner

UC Syd
Epuc – Erhvervspædagogiske udviklingscenter
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www.ucsyd.dk www.epuc.dk
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