FORUMlOO%
Invitation til konference om
Læring i ungdomsuddannelserne
Den 17. maj 2017 kl. 9.30 – 15.15
Sted: Next Uddannelse København, Julius Thomsens Gade 5, Frederiksberg

Vi lever i en tid, hvor mange unge oplever det at tage en ungdomsuddannelse som uoverskueligt.
På den ene side er der fortsat mange unge, der ikke tager en ungdomsuddannelse, og hvor deres vej ind i
ungdomsuddannelserne bliver mødt af forskellige barrierer.
Og på den anden side gør skolerne meget for at skabe de bedst mulige rammer og betingelser for, at de unges motivation kan skærpes. Samtidig yder skolerne en stor indsats for, at indholdet i uddannelserne er
tidsvarende og vedkommende.
I denne højaktuelle tid, hvor vi venter spændt på, hvilke initiativer anbefalingerne fra Stefan Hermann-udvalget vil udmønte sig i, har Forum100% valgt at sætte fokus på læring i ungdomsuddannelserne.
Vi sætter fokus på de temaer, vi kan være fælles om. Temaet om Læring i ungdomsuddannelserne flugter
med formålet i Forum100% om at udvikle ny viden om læring inden for ungdomsuddannelserne og formidle viden og praktisk erfaring mellem de forskellige aktører på området.
Til at kaste lys over temaet har vi fået et lille udsnit af uddannelsesinstitutioner til at dele deres viden med
os.
Hør f.eks. om, hvilken læring der er kommet ud af, at Rybners´ fokus ligger på udviklingen af en fælles
standard for læringsforløb i det enkelte team.
Og hør Nærum Gymnasiums præsentation af deres Professionelle læringsfællesskaber, hvor de øger kvaliteten af elevernes læring i en ny NAG-didaktik. Vi er nysgerrige efter at høre, hvad der ligger bag begrebet
”løfteevnen”.
Birgitte Simonsen, som er en af forskerne på Forum100%´s Karaktergivningsprojekt, giver en status på projektet og resultaterne fra den netop afholdte midtvejskonference.
First Robotics Competition finder sted i Las Vegas i april. Hør Rasmus Andersen, der er civilingeniør og underviser på Svendborg Tekniske Gymnasium, fortælle om konkurrencen, som eleverne deltager i.
Karin Eckersberg fortæller om Læsning som fastholdelsesstrategi, hvor de unges læsefærdigheder styrkes,
så de bliver bedre rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Konferencen indledes af Annette Vilhelmsen, der er direktør for Tietgen og har arbejdet med ungdomspædagogik i mere end 10 år, før hun blev medlem af folketinget og minister. Hun har skrevet to antologier om
unge. Annette Vilhelmsen taler om Vilkår og perspektiver for ungdomsuddannelserne.

FORUMlOO% er et tværsektorielt og uafhængigt forum for ungdomsuddannelserne, som arbejder for, at alle unge kan få den uddannelse, der
matcher deres evner og forventninger til gavn for den enkelte og samfundet.

FORUMlOO%

Læring i ungdomsuddannelserne
Konference den 17. maj 2017
Kl. 9.30 – 15.15
9.30-10.00

Ankomst og kaffe

10.00-10.15

Velkomst ved formanden for Forum100%, UU-centerchef Peter Schantz
og facilitator Allan Kruse, direktør Svendborg Erhvervsskole

10.15-.10.45

Vilkår og perspektiver for læring i ungdomsuddannelserne
ved Annette Vilhelmsen, direktør Tietgen, cand.pæd. i pædagogik og tidligere minister.

11.45-11.00

Pause

11.00-11.30

Læsning som fastholdelsesstrategi
ved Karin Eckersberg, intolearning.dk

11.30-12.15

Omlagt undervisning ved Peter Amstrup, Dorte Vestergaard Christensen
og Anne Mette Hede Jensen, Rybners i Esbjerg

12.15-12.45

Frokostpause

12.45-13.15

Karaktergivning i ungdomsuddannelserne
ved professor Birgitte Simonsen, Simonsen & Illeris

13.15-14.00

Professionelle læringsfællesskaber på NAG
ved rektor Niels Hjølund Pedersen, Nærum Gymnasium

14.00-14.15

Kaffepause

14.15-14.30

Undersøgelse: hvad skal Forum100% arbejde med?

14.30-15.15

First Robotics Competition
ved Rasmus Andersen, civilingeniør og underviser, Svendborg Tekniske
Gymnasium

Sted:

NEXT Uddannelse København, Julius Thomsens Gade 5, 1974 Frederiksberg C

Pris:

Ikke medlemmer: 1.200 kr. inkl. moms
Medlemmer: 950 kr. inkl. moms

Tilmelding

Tilmelding foregår via linket i mailen senest 10. maj 2017

FORUMlOO% er et tværsektorielt og uafhængigt forum for ungdomsuddannelserne, som arbejder for, at alle unge kan få den uddannelse, der
matcher deres evner og forventninger til gavn for den enkelte og samfundet.

