PROGRAM
Netværksmøde i forsker-praktikernetværket for erhvervsuddannelserne
Torsdag d. 4. juni 2009 kl. 9.30-15.00
Sted: DPU, Tuborgvej 164, København NV – lokale A403

Ny mesterlære – et godt alternativ?
Har ny mesterlære indfriet forventningerne?
Hvad kan ny mesterlære, som ’systemet’ ikke kan på grundforløbet?
Hvad kan der gøres for at forbedre det dårlige rygte grundforløbet synes at have?
Hvordan kan de positive erfaringer omkring praktikstedernes engagement i oplæring af elever i ny
mesterlære udbredes til at omfatte også elever på uddannelsens hovedforløb?
Hvorfor er billedet så forskelligt fra fag til fag ift. hvem, der vælger ny mesterlære? Hvad siger dette om
arbejdsgivernes rekrutteringspraksis, om elevernes motivation mv.?
Forsker-praktiker-netværket sætter fokus på ny mesterlære med afsæt i resultaterne fra et netop afsluttet
forskningsprojekt, der sammenligner hovedforløbselever, der er startet deres uddannelsesforløb enten i ny
mesterlære eller via grundforløbet.
Program:

9.30: Velkomst ved Centerchef Søren Kristensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik
9.40: Erfaringer fra Handelsskolen Sjælland Syd (v/udddannelsesvejleder Lone Elgkær og
teamleder Ruth Lawson-Smith)
10.15: Erfaringer fra TEC - Bil, fly og andre transportmidler (v/virksomhedskonsulent Paul Erik Bach)
10.30: Erfaringer fra HANSENBERG – Mad og mennesker (v/ faglærer Flemming Trier Andersen)
10.45: Kort pause
10.55: Lektor Ida Juul, DPU, "Ny mesterlære - et nødvendigt alternativ?"
11:45: Frokost
12.40: Workshop 1 + 2
13:20: Konsulent Jane Jakobsen, ”Potentialer i ny mesterlære”
14.00: Workshop 3 + 4
14.40: Opsamling på dagen
15.00: Farvel og tak for i dag

Effektiv workshopping
Formålet med de enkelte workshopper er selvfølgelig at udveksle erfaringer, men også at konkretisere
mulige handlingsrettede og perspektiverende tiltag både til forskning og praksis på baggrund af de
diskuterede problemstillinger i workshoppen. Der indledes med et kort oplæg, erfaringsudveksles kort og
præcist og afsluttes med en opsamling af ideer til videre arbejde.

Workshop 1: Fra ny mesterlære til hovedforløb – kommer der en ekstraregning? – v/
virksomhedskonsulent Paul Erik Bach og faglærer på hovedforløb Anders Grum-Schwendsen –
begge fra Bil, fly og andre transportmidler, TEC. Med afsæt i formiddagens oplæg og erfaringerne fra
hovedforløbet åbner Paul og Anders en debat om den individuelle vejledning fx ift. ny mesterlære og
skoleadgangsvejen, elevens kompetencer, elevens motivation og parternes samarbejde.
Workshop 2: Når de unge vælger v/ – Lektor Ida Juul, DPU.
Med afsæt i erfaringerne fra undersøgelsen "Fastholdelse og læring i ny mesterlære og i
skoleadgangsvejen", åbner Ida en debat om, hvorfor det er så forskelligt fra fag til fag ift. hvem, der
vælger ny mesterlære? Hvilken betydning har arbejdsgivernes rekrutteringspraksis, elevernes
motivation og uddannelsesvejledningen?
Workshop 3: Ny mesterlære – kan/skal vi fastholde eleverne? v/faglærer Flemming Trier
Andersen fra Mad til mennesker, HANSENBERG. Med afsæt i formiddagens oplæg og erfaringer
med frafald åbner Flemming en debat om læring, krav, forventninger, realiteter og skolens
opgave/rolle i samarbejdet om fastholdelse.
Workshop 4: Ikke bare lærling – ny mesterlærling. v/ Udviklingskonsulent Jane Jakobsen.
Med afsæt i erfaringerne fra undersøgelserne ”Ny mesterlære – stærkt gået” åbner Jane en debat
om de unge, deres mestre, skole-virksomhedssamarbejdet i ny mesterlære og hvordan de positive
erfaringer omkring praktikstedernes engagement i oplæring af elever i ny mesterlære kan udbredes
til uddannelsens hovedforløb.

Se Jane Jakobsens publikation ”Ny Mesterlære – stærkt gået. 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære
2008”
Se Ida Juuls publikation ”Fastholdelse og læring i ny mesterlære og i skoleadgangsvejen”

Praktiske oplysninger
Sådan finder du vej:

Med tog eller bus
Nærmeste station:
Emdrup Station med med S-tog (linje A).
Fra stationen er der ca. 5 minutters gang til DPU.
Buslinjer med stoppested i nærheden af DPU: 21, 42, 43 og 185.

Planlæg rejse: www.rejseplanen.dk
Med bil
Planlæg rute: www.krak.dk
Parkeringspladser på campus er markeret med "P" på kortet nedenfor.
Bemærk venligst, at det - især i forbindelse med større arrangementer på DPU - kan være
vanskeligt at finde en parkeringsplads.
Kort over campus

Du skal ind ad hovedindgangen fra Tuborgvej (her er receptionen) – lokale A403 ligger på 3. sal.
Vi serverer kaffe/te og en croissant ved mødestart.

Vel mødt til netværksmøde!

Med venlig hilsen
Lisbeth Magnussen
Informationskonsulent
Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE)
PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL
A: Rosenørns Allé 31, 1970 Frederiksberg C
T: 35 24 79 03
E: Lisbeth.Magnussen@delud.dk
W: www.delud.dk og http://phmetropol.dk

