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Ny Viden om 
Erhvervsuddannelser

På årets NVE-konference præsenteres den nyeste viden om erhvervsuddannelser  
på baggrund af erfaringer, udviklingsprojekter og forskning fra hele landet.

Konferencens tema i år er: Overgange: Ind i og igennem erhvervsuddannelserne

Gennem plenumoplæg, workshops og dialogfora vil der for alle erhvervsuddannelsernes 
interessenter være mulighed for at reflektere over og diskutere de udfordringer og mulig-
heder, der knytter sig til elevers veje gennem erhvervsuddannelserne.

Konferencen henvender sig til alle erhvervsuddannelsernes interessenter; erhvervsskoler, 
produktionsskoler, professionshøjskoler, forskningsinstitutioner, faglige udvalg etc.

Læs mere om workshops og tilmeld dig konferencen på: www.phmetropol.dk/nve

Pris for at deltage i hele arrangementet er kr. 3.999,- inkl. moms. Det er også muligt at 
deltage en enkelt dag, se nærmere på tilmeldingssiden.

Vel mødt!

Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Metropol inviterer til 
deltagelse i NVE konferencen 2.-3. marts 2017 i DGI-byen.

Kontakt
Katrine Kruse, NCE 

kakr@phmetropol.dk, telefon 51 63 27 89



Torsdag den 2. marts 2017

> 9.00-10.00 – Ankomst og morgenmad

> 10.00-10.15 – Velkommen v/ Katrine Kruse, NCE

> 10.15-11.00 – Fra en smal sti til hovedvej – om bedre veje til erhvervsuddannelserne 
v/ Rektor Stefan Hermann, Metropol

Siden januar 2016 har Stefan Hermann været formand for Ekspertgruppe om bedre veje til en ungdomsuddannelse som har det 
formål, at komme med anbefalinger til regeringen om hvordan de unges uddannelsesadfærd kan målrettes, så elevernes behov 
i højere grad tilgodeses og den unges vej gennem ungdomsuddannelserne ikke forsinkes af frafald og dobbeltuddannelse. De 
unge skal vælge korrekt første gang og vælge ungdomsuddannelser, der fører dem over i job eller videre uddannelse. 

Stefan vil i sit oplæg fortælle om ekspertgruppens arbejde, samt hvilke anbefalinger han mener, har stor betydning for er-
hvervsuddannelserne. Der vil være særligt fokus på, hvor erhvervsuddannelserne spiller en afgørende rolle, så de ikke alene 
fremover kan imødekomme de ambitiøse mål, men også indtage en mere fyldig rolle i det danske uddannelsessystem og i 
omverdens oplevelse af erhvervsuddannelserne.

> 11.00-11.15 – Kaffe

> 11.15-12.30 – Workshops 
WS 1: Ind i: Om brobygning – Hvordan skal broen bygges?
WS 2: Ind i: Parat til Uddannelse
WS 3: Igennem: Fra GF2 til hovedforløb – Hvordan klarer eleverne overgangskravene?
WS 4: Igennem: Elever i korte uddannelsesaftaler 
WS 5: Ud af: Fra eud – om overgangen til videre uddannelse
WS 6: Ud af: Entreprenørskab– et mind-set, der bygger bro mellem overgange fra start til slut 

> 12.30-13.30 – Frokost

> 13.30-14.15 – Permeability in Swiss VET 
v/ Head of Area Antje Barabasch, Swiss Federal Institute of Vocational Education and Training (SFIVET)

The large majority of young adults in Switzerland passes through vocational education and training programs and collects their 
first work experience during their apprenticeship. In order to ensure the provision of higher qualified workers with the skills 
needed for jobs with more responsibilities the vocational education and training system offers a large variety of possibilities for 
higher VET qualifications. The highly permeable educational system with an emphasis on VET pathways and work experience 
as well as sufficient job opportunities at the labour market enable individuals to master job transitions successfully. 

The presentation will introduce the VET system in Switzerland with a particular emphasis on its permeability. Issues, such as the 
systemic architecture, welfare, recognition of prior learning, career guidance as well as costs and benefits will be addressed in 
order to provide a deep insight into the school-to-work transition of young adults.

> 14.15-14.45 - Årets DEP-opgaver 
v/ repræsentant fra bedømmelsesudvalget

Igen i år præmieres de tre bedste afgangsprojekter fra Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik. Vinderne udvælges blandt 
afgangsprojekter fra alle dele af landet og afspejler dermed mangfoldigheden blandt opgaverne fra 2016. Projekterne repræ-
senterer på hver deres måde opgaver, som indeholder indsigtsfulde teoretiske analyser, refleksioner over udfordringer i og 
perspektiver på fornyelse af lærerarbejdet. Derudover er opgaverne illustrative billeder på lærerarbejdet ude på erhvervsuddan-
nelserne.

Læs mere om Årets DEP-opgave på www.depopgave.dk, hvor du også kan finde de nominerede afgangsprojekter.

> 14.45-16.00 - WORKHOPS – 2. runde
WS 1: Ind i: Om brobygning – Hvordan skal broen bygges?
WS 2: Ind i: Samarbejde om de unge - Parat til Uddannelse
WS 3: Igennem: Fra GF2 til Hovedforløb – Hvordan klarer eleverne overgangskravene?
WS 4: Igennem: Elever i korte uddannelsesaftaler 
WS 5: Ud af: Fra eud – om overgangen til videre uddannelse
WS 6: Ud af: Entreprenørskab– et mind-set, der bygger bro mellem overgange fra start til slut

Læs mere om de enkelte workshops på phmetropol.dk/nve

> 16.00 - Praxis byder på hvidvin i foyeren

> 18.00 - Middag

Program for dagene



Professionshøjskolen Metropol

Tagensvej 18
2200 København N

www.phmetropol.dk

Fredag den 3. marts 2017

> 9.00-9.15: Velkommen tilbage v/Katrine Kruse

> 9.15-10.00: Videre uddannelse, bredere inklusion eller højere beskæftigelse? Erhvervsuddannelsernes 
dilemmaer i nordisk perspektiv.
v/ Professor Christian Helms Jørgensen, RUC

Vi skal have gode erhvervsuddannelser – helst i verdensklasse. Men gode til hvad? Uddannelsespolitikken har skiftet 
mellem at prioritere forskellige mål for erhvervsuddannelserne. I den seneste reform med et skifte fra at uddannelser-
ne skal være meget inklusive til at uddannelserne skal være mere eksklusive. På nogle områder ligner det pendulbe-
vægelser, for eksempel i skiftet mellem brede og smalle grundforløb. Oplægget argumenterer for at disse pendul-
bevægelser er udtryk for nogle underliggende dilemmaer, som de danske erhvervsuddannelser deler med de andre 
nordiske lande. Spørgsmålet er så, om vi kan lære noget af den måde de andre lande håndterer disse dilemmaer. 

> 10.00-10.15: Kaffe

> 10.15-11.45: Dialogforum
På årets NVE-konference vil vi gennemføre dialogforum inden for tre givne emner. Formålet er at hvert forum skaber 
en debat over det givne emne, hvor deltagerne er aktive og får mulighed for at spille ind med egne erfaringer og ide-
er på løsninger. Hvert forum vil tage udgangspunkt i 2-3 korte oplæg, som vil skitsere problemstillinger, som derefter 
vil være til fri debat. 

1. Ind i erhvervsuddannelserne – Lektor, Ph.d. Arnt Vestergaard Louw, CEFU

2. Igennem erhvervsuddannelserne med EUX – Adjunkt, Ph.d. Peder Hjort-Madsen, NCE

3. Ud af erhvervsuddannelserne – hvor blev de af? Lektor Karin Løvenskjold Svejgaard, NCE

> 11.45-12.30: Ny Viden om Erhvervsuddannelser
v/ Docent Peter Koudahl, Metropol, NCE

Den seneste reform af erhvervsuddannelserne har naturligt nok sat sit præg på udviklingen indenfor feltet. Det gælder 
i allerhøjeste grad, hvad angår dagligdagen på landets erhvervsskoler. Også når det handler om forsknings- og udvik-
lingsprojekter inden for feltet, har reformen sat sit præg. I dette oplæg vil Peter Koudahl gøre status over konferencen 
og de spørgsmål diskussioner og debatter har rejst. Desuden vil han gøre status over forsknings- og udviklingsaktivi-
teter i relation til erhvervsuddannelserne og deres øjeblikkelige status. Endelig vil han pege på fremtidige behov for 
Ny viden om erhvervsuddannelserne.

> 12.30: Frokost

Tilmeld dig direkte på phmetropol.dk/NVE 
hvor du også vælger workshops mv.


