Viden, visioner og virksom praksis
- forsker-praktikernetværkskonference om fastholdelse i
erhvervsuddannelserne
Torsdag d. 19. november 2009 kl. 9.30 – 16.00
i Bella Center, Center Boulevard 5, Kbh. S
Konferencen henvender sig til alle interessenter på erhvervsuddannelsesområdet

Program:
9.30 – 10.00: Ankomst, indskrivning og morgenmad
10.00 – 10.05: Velkomst ved chefkonsulent Lisbeth Magnussen, Nationalt Center for
Erhvervspædagogik
10.05 – 10.15: Om samspillet mellem forskning og praksis. Chefkonsulent Vibe Aarkrog,
Undervisningsministeriet
10.15 – 10.45: Frafald og fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse - Status og
perspektiver
Frafaldet på erhvervsskolerne skal ned, siger regeringen. Vi gør hvad vi kan, siger
skolerne... Hvad er op og ned på frafaldsproblematikken i de danske
erhvervsuddannelser? Med udgangspunkt i en undersøgelse af, hvordan frafald og
fastholdelse af elever tager sig ud, når der korrigeres for elevgruppens sociale
sammensætning, vil oplægget lægge op til en diskussion af, hvilke forskellige
betingelser erhvervsskolerne står i i forhold til frafald og fastholdelse, når der tages
højde for elevgruppens sociale sammensætning, regionale arbejdsmarkedsforhold
etc. Desuden præsenteres det mest omfattende projekt om frafald og fastholdelse
af elever i erhvervsuddannelse, støttet af det Strategiske Forskningsråd (projektet
løber indtil udgangen af 2012).

Lektor Peter Koudahl, DPU og forskningsassistent Britt Larsen, AKF
10.45 – 11.20: Konkrete erfaringer med fastholdelse. Eksempler fra SOSU, det tekniske og
det merkantile område:
Koordinator for grundforløbene og konsulent Birthe Lassen Hansen,
Randers Social- og Sundhedsskole
Afdelingschef Simona Corda, EUC Syd
Uddannelseschef Rikke Skov-Nielsen, Handelsskolen København NORD
11.20 – 11.35: Pause
11.35 – 12.25: Workshopper: Nyt fra forskningen – i dialog
I alt fire workshopper (se beskrivelse nederst i programmet). Ved tilmelding
bedes man oplyse 1. og 2. prioritet.

12.30 – 13.30: Frokost
13:35 – 14.05: Fastholdelse - en virksomhedsvinkel

Gode eksempler på forbedret samarbejde mellem elev, skole og virksomhed inden
for anlægsgartnerfaget, hvor man
1. Afprøver e-portfolio - både i praktikken, på skoleopholdene og i skolepraktikken
2. Finder inspiration til videreudvikling af prøver og evalueringsmetoder
3. Drager nytte af de unges egne medier, fx mobiltelefon, billeder og lyd

Jan Mogensen, Det faglige uddannelsesudvalg for anlægsgartneri og
afdelingsleder Uve Jessen, OK grøn anlæg
14.05 – 14.35: Grundforløbspakker - udfordringer og muligheder
EVA fremlægger resultaterne af evalueringen af grundforløbspakker og peger på
nogle opmærksomhedspunkter for det videre arbejde.

Evalueringskonsulenterne Pernille Hjermov og Katrine Strange, Danmarks
Evalueringsinstitut
14.35 – 14.50 Pause
14.50 – 15.50: Frafald og læringskultur
Der bliver lavet meget pædagogisk udvikling for at forhindre frafald, bl.a. i form af
grundforløbspakker. Oplægget har fokus på erfaringerne med udvikling og
gennemførelse af en grundforløbspakke, og det vil blive diskuteret hvorfor netop
denne pakke har givet gode resultater. Udgangspunktet for denne diskussion vil
være at pædagogisk udvikling der skal mindske frafaldet fra
erhvervsuddannelserne, må tage udgangspunkt i en ændring af læringskulturen i
stedet for at fokusere på isolerede pædagogiske ’værktøjer’.

Lektor Michael Svendsen Pedersen, RUC og faglærer/uddannelses- og
erhvervsvejleder Laila Hansen, Selandia.
15.50 – 16.00: Afrunding på dagen

Workshop 1
Forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD
- handler om eleverne og deres møde med erhvervsuddannelsernes grundforløb. Projektet udføres af Center
for Ungdomsforskning for Danske Erhvervsskoler og stræber bl.a. efter at supplere anden forskning på området
med en tilgang, der ikke først og fremmest handler om frafald og de frafaldstruede elever, men som undersøger,
hvad et godt skoleliv er for forskellige EUD-elever.
Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning, DPU
Workshop 2
Analyse- og prognoseprojektet Bedre samspil mellem skolepraktik og ordinær virksomhedspraktik i
erhvervsuddannelserne
Skolepraktik har siden 1990 været et element i EUD, men er hidtil anset som en nødløsning, der kompenserer
for manglen på ordinære praktikpladser. Både konjunkturelle og strukturelle forhold gør, at der fremover vil være
behov for skolepraktik i en eller anden form. Hvordan kan skolepraktik indtænkes bedre i uddannelserne ud fra
disse vilkår? Der lægges op til diskussion af hvordan skolepraktik kan indgå i erhvervsuddannelserne som et
aktiv med særlige styrker. Deltagerne opfordres til at bidrage med erfaringer og forslag til nytænkning af
skolepraktikken.
Ida Juul, DPU og Christian Helms, RUC
Workshop 3a
Forskningsprojektet Frafald og fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse
I denne workshop er der mulighed for at gå mere i dybden på baggrund af plenumoplægget. Her er det centrale
deltagernes input: Hvor er de vigtigste knaster og hvem har de bedste ideer?
Peter Koudahl, DPU
Workshop 3b
Forskningsprojektet Frafald og fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse
I denne workshop er der mulighed for at gå mere i dybden på baggrund af plenumoplægget. Her er det centrale
deltagernes input: Hvor er de vigtigste knaster og hvem har de bedste ideer?
Britt Larsen og Torben Pilegaard Jensen, AKF

Praktiske oplysninger:
Tilmelding kan ske her
Husk venligst at oplyse, hvilket workshopnummer du har som hhv. 1.
og 2. prioritet
Tilmelding senest d. 2. november 2009.
Pris for hele arrangementet inkl. forplejning: 1.050 kr. Afmelding efter
2.11.09 medfører fuld betaling.
Information om konferencestedet, se her
Yderligere info fås hos Lisbeth Magnussen, NCE
Lisbeth.Magnussen@delud.dk, tlf. direkte 3524 7903
www.forsker-praktiker.dk

