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proces og indhold tager form hen ad vejen og påvirkes af de lærere, ledere, studerende 
og elever, som deltager.

Inspiration til innovationsmiljøer 
Uddannelseslaboratoriet arbejder ud fra en eksperimenterende tilgang og udvikler 
løbende nye metoder og materialer, som kvalifi ceres gennem uddannelseseksperimen-
terne. Den erfaring og viden vi får, kan bruges af andre som inspiration til at etablere 
nye uddannelseslaboratorier eller andre innovationsmiljøer. 

Partnerskab sikrer viden, kvalitet og forankring
Med en bred kreds af partnere sikrer vi os de rette idéer og viden til at skabe kvalitet i 
eksperimenterne. Vi sikrer også, at ny viden og nye eksperimenterende metoder forank-
res hele vejen rundt i uddannelsessystemet.

• Region Hovedstaden og Den Europæiske Socialfond har bevilget penge til projektet
• Teknisk Erhvervsskole Center og Professionshøjskolen Metropol har taget initiativ til 

projektet
• Projektet varer i 3 år – fra januar 2012 til oktober 2014

Vil du høre mere om Uddannelseslaboratoriet?
www.uddannelseslaboratoriet.dk

Dorrit Sørensen, projektchef
doso@phmetropol.dk
Tlf.: 72 48 70 09

Signe Marie  Viborg, kommunikations- 
og projektmedarbejder
smv@tec.dk
Tlf.: 25 45 31 22

Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium
Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium er et forandringsprojekt, der udvikler in-
novative løsninger på udfordringer, der knytter sig til erhvervsrettede uddannelser – fra 
erhvervs- til professionsuddannelser. Både i forhold til læring, undervisning, organisation 
og ledelse.

Hvordan skaber vi nye løsninger?
Uddannelseslaboratoriet vil forsøge at skabe nye veje til et mere fl eksibelt, innovativt og 
brugerdrevent uddannelsessystem. Uddannelseslaboratoriet vil være med til at nytænke 
og udfordre måden vi, som uddannelsesinstitutioner, tænker og udvikler uddannelse på. 
Grundideen i projektet er, at vi skal være meget mere nysgerrige og undersøgende for at 
kunne skabe nye og bedre løsninger, der svarer på de behov, som elever, studerende og 
aftagere stiller.

Uddannelseseksperimenter sætter retning
Uddannelseslaboratoriet gennemfører uddannelseseksperimenter, der skaber resultater, 
som sætter retning for videre udvikling. Arbejdet med uddannelseseksperimenterne skal 
fremme undervisernes, vejledernes og ledelsens evne til at arbejde mere åbent og in-
novativt. Gennem eksperimenter skal vi kunne give fl ere svar på en uddannelsespraksis, 
der fremmer fremtidens kompetencer og skaber fremtidens uddannelsesinstitutioner. 

Uddannelsesksperimenterne udfolder sig inden for 5 tematiske programmer:
1. Kompetencer i verdensklasse 

– om talent, innovation og fag og faglighed på nye måder
2. Nye samspilsformer mellem uddannelse og erhverv 

– om nye samarbejdsformer mellem virksomheder og uddannelse
3. Den eksperimenterende organisation 

– om organisationsudvikling og ledelse
4. Education on demand 

– om uddannelser med afsæt i brugernes og aftagernes behov
5. Nye karriereveje 

– om samspil mellem uddannelsesvalg og beskæftigelsesmuligheder

Uddannelseseksperimenter i praksis 
Eksperimenterne foregår i samspil mellem de partnere, som er i projektet. De foregår i 
praksis sammen med elever og studerende, med virksomheder og kollegaer imellem. Ud-
dannelseseksperimenterne gennemføres i fi re faser i et eksperimenthjul. 

De, der gennemfører uddannelseseksperimenterne ser løbende på, hvordan de virker 
og justerer dem undervejs med henblik på implementering og spredning. Det kan også 
være, at et uddannelseseksperiment ikke viser nogen ny retning og skal droppes. Både 

Vi investerer i din fremtid
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