PROGRAM
Netværksmøde i forsker-praktikernetværket for erhvervsuddannelserne
Onsdag d. 23. september 2009 kl. 9.30-15.00
Sted: DPU, Tuborgvej 164, København NV – lokale A403

Skolepraktik i national og international belysning
Vi har denne gang valgt at kaste internationalt lys på skolepraktikken ved at inddrage erfaringer fra Tyskland
og Sverige. Det kan forhåbentlig være både øjenåbnende og inspirerende i en dansk kontekst.
I dansk sammenhæng mangler der forskning på dette felt, og det bliver derfor vigtigt at formulere
forskningstemaer. Lærere fra både det tekniske og det merkantile område giver input på baggrund af deres
erfaringer med skolepraktikken.
Vi sætter bl.a. fokus på forskellige måder at organisere skolepraktik på og dermed på de læringspotentialer,
der er her, som også har relevans for det ordinære system. Man kan også stille spørgsmålet, om
skolepraktikken giver mulighed for en fagligt bredere uddannelse. Kan SIMU-konceptet i større udstrækning
tages i anvendelse i de tekniske uddannelser? Giver skolepraktikken bedre muligheder for at reflektere over
praksis? Og hvad er det i det hele taget for elementer, som generelt kan være med til at styrke skolevirksomhedssamspillet?

Program:
9.30:

Ankomst og kaffe

9.40:

Velkomst ved Centerchef Søren Kristensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik

9.45:

Dr. Peter Wordelmann, indtil for nylig ansat i Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB),
”Skolepraktiklignende tiltag i Tyskland”
Det tyske erhvervsuddannelsessystem bygger ligesom det danske på
vekseluddannelsesprincippet. Derfor er det interessant, at en stor del af en eleverne – 15 % –
i de grundlæggende erhvervsuddannelser i Tyskland faktisk ikke indgår nogen
lærlingekontrakt med en virksomhed, men uddannes i skolepraktiklignende ordninger eller
forlagt undervisning. Hvorfor er dette tal så højt, og hvordan italesætter man dette forhold?

10.30: Pause
10.40: Torsten Lindum Poulsen, Byggeriets Uddannelser og Klaus Mønster, Københavns Tekniske Skole,
”Nyt syn på skolepraktikken?”
o skolepraktikken som muligt oplæringsrum for praktikvirksomhederne.
o uddannelsesplanlægning mellem skole og praktikvirksomhed med inddragelse af
skolepraktik.
o skolepraktik som kvalitetssikring af virksomhedspraktikken?
11.15: Kort prioritering af indhold ift. danske forhold (ved bordene)
12.00: Frokost

12.55: Ulla Karin Sundqvist Nilsson, ekstern ekspert for Skolverket, Regionförbundet Östsam, Linköping,
“Overvejelser i forbindelse med udvikling af lærlingeuddannelser i det svenske
erhvervsuddannelsessystem”
I Sverige har man et skolebaseret ungdomsuddannelsessystem, hvor man opererer med et
enhedsgymnasium, der også integrerer de grundlæggende erhvervsuddannelser. Traditionelt
består tilknytningen til arbejdsmarkedet under uddannelsen af korte praktikophold på
forskellige virksomheder, men i de senere år er uddannelserne kommet under pres med
henblik på at udvikle sig i retning af et vekseluddannelsessystem som man kender det fra
Danmark og Tyskland. Hvad er begrundelserne for at søge i denne retning, og hvordan ser
man på mulighederne for at implementere et sådant system?
Ulla Karin Sundquist Nilsson er erhvervsuddannelsesekspert, og er af Skolverket blevet bedt
om at udarbejde en redegørelse om muligheden for at introducere vekseluddannelser i en
svensk kontekst.
13:30: Kort prioritering af indhold ift. danske forhold (ved bordene)
13.40: Kirsten Jensen og Linda Oldenburg Nissen, SIMU-Center – Aabenraa
“Simu – en ‘naturlig’ tilgang til erhvervslivet?”
SIMU-Center leverer værktøjer, som skaber en virkelighedsnær ”omverden” for eleverne i en
SIMU-virksomhed.
SIMU-Konceptet understøtter uddannelser inden for handel, service og administration og
bygger på princippet om learning-by-doing. Uddannelsen foregår i såkaldte SIMUvirksomheder, som fungerer præcis som virkelige firmaer. Herved styrkes faglige-,
personlige-, sociale-, og IT kompetencer da alt foregår i en vedkommende og tværfaglig
sammenhæng.
Perspektiver på skolepraktikken ud fra SIMU-erfaringer (se også www. SIMU.dk)
14.10: Dialog ved bordene på baggrund af tema og oplæg, om de udfordringer, EUD-systemet står over for.
14.40: Pause
14.50: Opsamling på dagen (fra bordene)
15.00: Farvel og tak for i dag

Dagen gennemføres som et dialogseminar, der giver plads til, at man løbende og i mindre grupper kan dele
erfaringer og indsigt, diskutere de udfordringer oplæggene rejser og stille nysgerrige spørgsmål. Dialog
handler om at forstå hinanden på tværs af faggrænser, forskellige roller og mål. I dialogen undersøger vi
sammen. Vi lytter, bidrager og bygger videre på den fælles tænkning, med det formål at generere viden og
opsamle nye ideer til videre arbejde for både forskere og praktikere.

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

