EUD-temakonference:
Hvordan sikrer EUD-reformen et kvalitetsløft?
Tirsdag den 1. november 2016
Forsker-praktikernetværket for erhvervsuddannelser og EUD-udvalget ved Danske Erhvervsskolerog Gymnasier inviterer til EUD-temakonference på First Hotel Copenhagen i København SV.

Tid:

1. november 2016 kl. 9.00-16.15

Sted:

First Hotel Copenhagen
Sluseholmen
Molestien 11
2450 København SV

Pris:

1.280 kr. ekskl. moms (1.600 kr. inkl. moms)

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsformularen - klik her.
Tilmeldingsfrist er mandag den 24. oktober (lige efter efterårsferien) og sker efter først til
mølle princippet.
Du bedes ved din tilmelding vælge 3 workshops i prioriteret rækkefølge.

Afmelding: Skal ske skriftligt til Julie Kastoft-Christensen på jukc@phmetropol.dk og vil efter den 24.
oktober 2016 medføre fuld betaling.

Kontakt:

Ved spørgsmål om konferencen kan du kontakte Katrine Kruse, Metropol/NCE via mail
kakr@phmetropol.dk eller telefon 7248 7324.

Program:
08.30

Registrering og morgenkaffe

09.00

Velkommen / Hvordan ser reformen ud fra skolernes side?
V/ Katrine Kruse fra Forsker-praktikernetværket og Formand for EUD-udvalget Ole Heinager

09.30

Hvad er ideen med erhvervsuddannelsesreformen?
V/ Kontorchef Signe Tychsen Philip fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

09.45

Hvordan fungerer erhvervsuddannelsesreformen?
V/ Niels Matti Søndergaard og Nanna Friche, KORA og Pernille Hjermov, EVA
KORA og EVA følger i perioden frem til 2020 erhvervsuddannelsesreformen gennem et stort
følgeforskningsprojekt. Projektet har fokus på reformens effekter, implementering, og hvordan
de enkelte indsatsområder fungerer. I oplægget vil vi redegøre for forskningsprojektets
design, resultaterne af baselinemålingen for grundforløb og hovedforløb samt hvilke
diskussioner, disse giver anledning til. Endelig ser vi frem mod den første reformevaluering,
der kommer omkring årsskiftet 2016/2017, og hvilke fokuspunkter der vil være i den.

10.15

Og hvordan har EUD-reformen det?
V/ Elsebeth Melgaard, SOSU C og Mette Tram Pedersen, Selandia
Opponenter på KORA og EVAs oplæg.

10.45

Pause

11.00

Første runde workshop
1. Hvordan påvirker de fysiske rammer og de sociale relationer elevernes læring og trivsel?
2. Eux, talentspor og højniveaufag
3. Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed – erhvervsuddannelsesudbuddets geografiske
spredning i de danske landdistrikter – hvad betyder det for de unge?
4. IT som transferværktøj – udfordringer og muligheder
5. Hvad med EUV?
6. Praksisnær differentiering
7. Trepartsaftalen

12.30

Frokost

13.30

Ny reform – nye lærerroller?
V/ Peder Hjort-Madsen og Peter Koudahl, Metropol/NCE
Med den seneste reform af erhvervsuddannelserne blev der foretaget en række
opstramninger. Det gælder fastlæggelsen af grundforløbene til 20 uger, afskaffelse af
muligheden for at forlænge grundforløbene og højnede krav til grundfagsundervisningen.
Opstramningerne har betydet, at mange lærere har måttet organisere deres arbejde på nye
måder for at opfylde de øgede krav. Det gælder også i forhold til planlægning, gennemførelse
og evaluering af undervisningen - og det gælder lærernes samarbejde.
I dette oplæg præsenteres de foreløbige resultater af et forskningsprojekt om reformens
konsekvenser for lærernes arbejde. Det empiriske materiale er hentet fra to afdelinger på en
større erhvervsskole.

14.00

Pause

14.15

Anden runde workshop
1. Hvordan påvirker de fysiske rammer og de sociale relationer elevernes læring og trivsel?
2. Eux, talentspor og højniveaufag
3. Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed – erhvervsuddannelsesudbuddets geografiske
spredning i de danske landdistrikter – hvad betyder det for de unge?
4. IT som transferværktøj – udfordringer og muligheder
5. Hvad med EUV?
6. Praksisnær differentiering
7. Trepartsaftalen

15.45

Fremtidens erhvervsuddannelsessystem
V/ Lars Goldschmidt, Rise and Shine
Til slut vil Lars Goldschmidt binde en sløjfe på dagen - vende blikket fremad og give et bud
på, hvordan fremtidens erhvervsuddannelsessystem kommer til at se ud, og hvordan
Danmark kommer i land med at sikre arbejdsmarkeds behov for dygtige faglærte i fremtiden.

16.15

Farvel og tak for i dag.

