Indbydelse til netværksmøde i forsker-praktikernetværket for erhvervsuddannelserne
Onsdag d. 22. september 2010 kl. 9.30-15.00
Sted: TEC, Stæhr Johansens Vej 7 – Frederiksberg

Kvalitet i erhvervsuddannelserne – hvordan og med hvilke effekter?

Det danske erhvervsuddannelsessystem nyder politisk bevågenhed i disse år fra OECD, EU og
regering og Folketing, bl.a. i kraft af Globaliseringsrådets strategier for Danmark i den globale
økonomi og målet om, at 95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse i 2015. Et fælles
tema for den megen bevågenhed er kvaliteten i de danske erhvervsuddannelser. Men hvad er
kvalitet? Hvordan defineres kvalitet i de politiske strategier for erhvervsuddannelserne og hvordan
søges kvaliteten i praksis sikret i erhvervsuddannelsessystemet?
Forsker-praktikernetværket rejser spørgsmålet om kvalitet i erhvervsuddannelserne ved at anlægge et
historisk, et aktuelt politisk, et forskningsmæssigt og et praktikerperspektiv på kvalitet og sikringen
heraf. Med resultater fra nyligt gennemført phd-projekt om erhvervsskolers evalueringspraksis og
beretninger fra skoler vedrørende deres praksis i kvalitetssikringsarbejdet lægges der således op til
diskussion af, hvordan kvalitet i uddannelser kan sikres og med hvilke effekter for skoler, lærere og
elever.

Du bedes tilmelde dig via e-mail senest d. 1. september til Lisbeth Magnussen, limg@phmetropol.dk
Tilmeldte deltagere vil få yderligere praktiske oplysninger sammen med bekræftelse.
Se også www.forsker-praktiker.delud.dk
Med venlig hilsen
Lisbeth Magnussen
Informationskonsulent
Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE)
PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL
A: Rosenørns Allé 31, 1970 Frederiksberg C
T: 72 48 70 21
E: limg@phmetropol.dk
W: http://phmetropol.dk/nce

Program

09 –
09.30

Ankomst og morgenkaffe

9.45 -

Kvalitet i et politisk-historisk perspektiv:

Velkomst

Kvalitet i erhvervsuddannelserne har i de sidste 20 år været et væsentligt indsatsområde, hvor
ikke mindst FoU har spillet en vigtig rolle i udviklingen af skolernes kvalitetssikringsstrategier. De
politisk-strategiske rammer for kvalitetsudvikling af EUD har i løbet af perioden undergået en
lang række forandringer, hvor ikke mindst inspirationen fra EU og arbejdet med den europæiske
kvalitetssikringsreferenceramme (CQARF) har sat sine aftryk på national kvalitetstænkning. I
formiddagens oplæg bliver der sat fokus på den nuværende ramme for kvalitetsudvikling af EUD
samt hvordan denne har udviklet sig siden 1990'erne med fokus på DELs (nu NCE) rolle i
skolernes arbejde med kvalitet.
Hvordan udvikles kvaliteten i erhvervsuddannelserne?
Gunvor Krarup Vedstesen, Chefkonsulent, Undervisningsministeriet

Implementering af de nationale strategier for kvalitetssikring og -udvikling af EUD: et
historisk perspektiv med særligt fokus på DELs rolle i koblingen mellem politik og
skolernes praksis
Hans Jørgen Knudsen, Chefkonsulent, NCE, Metropol

12.15 -

Frokost

13.00 -

Kvalitet i et forsker-praktikerperspektiv
Fra nyligt gennemført PhD-projekt om evalueringspraksis i erhvervsuddannelserne fremlægges
resultater på, hvordan en erhvervsskole arbejder med kvalitet i uddannelser og undervisning ved
brug af elevtilfredshedsmålinger. Undersøgelsen fokuserer på lederes, faglæreres og elevers
oplevelse af og syn på den form for kvalitetsarbejde. Som kvalitetschef på Tradium i Randers vil
Anne Birthe Mortensen herefter fortælle om sine erfaringer med kvalitetssikring og -udvikling.
Ved således at lade forskning møde praksis inviteres deltagerne til diskussioner om brugen og
virkningerne af kvalitetsredskaber som f.eks. elevtilfredshedsmålinger og benchmarkings på
tværs af skoler.
Nanna Friche, Videnskabelig assistent, Aalborg Universitet
Anne Birthe Mortensen, kvalitetsansvarlig på Tradium

14.30

Opsamling og networking
I opsamlingen vil vi se på resultaterne af dagens oplæg og diskussioner og skabe plads til dialog
om forskellige udviklingsperspektiver. Opsamlingen vil også give mulighed for at danne nye
bekendtskaber og potentielle samarbejdsrelationer.

Vel mødt til netværksmøde!

