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Program for konferencen
08.30 Velkomstkaffe og morgenmad
09.15 Tak for tre år med eksperimenter på kanten
v/Birgitte Degnegaard, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden,
Randi Brinckmann Wiencke, næstformand, Uddannelseslaboratoriet og
Dorrit Sørensen, projektchef, Uddannelseslaboratoriet
09.45 Midt i et nyt uddannelsesparadigme?
v/Hanne Leth Andersen, rektor, Roskilde Universitet
Hvor går vejen mod fremtidens uddannelser? Har vi behov for et helt nyt
uddannelsesparadigme – fra erhvervsuddannelser til ph.d., hvor der er plads til
at tænke anderledes, udfordre vanetænkningen, eksperimentere mm. som
forudsætning for tidssvarende uddannelser og i sidste ende et dynamisk,
udforskende og vitalt videnssamfund?
10.30 Pause
10.45 Besøg udviklingslaboratorierne
Udviklingslaboratorierne er de arbejdsrum, hvori uddannelseseksperimenterne
er udviklet og gennemført. På besøg i udviklingslaboratorierne kan du blive klogere
på de områder, der fanger din interesse. Du blive præsenteret for de vigtigste fund,
metoder og værktøjer udviklet her, og du går forhåbentlig inspireret derfra med
konkrete input til nye veje, der fortsat kan udfordre og nytænke vores erhvervs- og
professionsrettede uddannelser.
11.55 Udforsk eksperimentlandskabet
I eksperimentlandskabet kan du frit udforske og hente information om de mange
eksperimenter, der er præsenteret i alle udviklingslaboratorierne. Du kan også
besøge vores Metode- og analyseland lige uden for auditoriet i stueetagen eller
gå i biografen på 1. sal.
12.30 Frokost

13.05 Debat: Erhvervsrettet dannelse – dannelsesforståelse til reality check
v/ David Meinke, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden, Jan Bisgaard,
ph.d.-stipendiat, Uddannelseslaboratoriet, Stefan Hermann, rektor, Professionshøjskolen
Metropol og Stina Vrang Elias, administrerende direktør, Tænketanken DEA
Hvordan kan vi gentænke dannelsesafsættet og indfange de erhvervsrettede
strømninger, der i høj grad sætter retning for vores erhvervs- og professionsrettede
uddannelser fra EUD til Ph.d.? Er vores dannelsesforståelse blevet fastlåst og
dermed reduceret til at være lig med boglig/ akademisk og kulturel viden? Og har
fokuseringen på fag og kompetence været med til at skygge for den dannelsesforståelse,
der ligger indlejret i håndværk, profession og erhverv? Deltag i debatten og vær med til at give
begrebet Erhvervsrettet dannelse mening, fylde, retning og udfordring.
13.55 Ledelse af samarbejdsdrevet innovation – eksperimenter som driver
v/Jacob Torfing, professor, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet
Den bedste innovation opstår som oftest på tværs. Mellem skoler, faggrene og hierarkier.
Men hvordan får man komplekse samarbejder om innovation og eksperimenter til at fungere?
Hvad er udfordringerne? Og hvordan leder man samarbejdsdrevet og tværgående innovation?
Samarbejdsdrevet innovation skaber behov for nye former for ledelse, og for udvikling af en
organisationskultur, der understøtter eksperimenter og læring. Jacob Torfing ser i sit oplæg
nærmere på behovet for offentlig innovation og argumenterer for, at innovation bedst fremmes
gennem samarbejde mellem forskellige offentlige og private parter.
14.35 Pause
14.45 Eksperimenter og udviklingslaboratorier - et metodisk bud på veje til forandring
v/Camilla Hutters, forskningsleder, CeFU, Aalborg Universitet og
Dorrit Sørensen, projektchef, Uddannelseslaboratoriet
For at håndtere de mange forandringer bliver uddannelser nødt til at eksperimentere. De må
arbejde innovativt, afprøvende, systematisk og vidensbaseret med at udvikle ny praksis, som
gør det muligt at håndtere forandringerne og sikre, at uddannelserne også fremadrettet kan
løse deres opgaver med at uddanne, danne og kvalificere fremtidens arbejdskraft.
Uddannelseslaboratoriet har i tre år arbejdet med at udvikle et metodisk koncept, som gør det
muligt for uddannelser at arbejde systematisk og innovativt med at gennemføre uddannelses
eksperimenter. Med udgangspunkt i modellen ’Eksperimenthjulet’ bliver du præsenteret for
resultaterne af dette udviklingsarbejde.
15.20 Afslutningstale
v/Lone Hansen, formand, Uddannelseslaboratoriet og
Dorrit Sørensen, projektchef i Uddannelseslaboratoriet
15.30 Tak for i dag!
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Nu skal Uddannelseslaboratoriets mange resultater og eksperimenter for alvor
ud og virke. Uddannelseslaboratoriets
projektchef Dorrit Sørensen bød velkommen til afslutningskonference den
8. oktober 2014.
- I dag er en helt særlig dag. I dag rundes
en projektrejse af. Men det er også en
dag, som åbner op for det videre arbejde
med uddannelseseksperimenter og udviklingslaboratorier.
”Vi åbner med et metodisk koncept,
åbner med en masse fantastiske resultater, der skal ud og leve på uddannelsesinstitutionerne og åbner ikke mindst
med en ambition om, at vi skal bruge
alt det her i udviklingen af fremtidens
uddannelser.”

Tak for tre
år
med
Udviklingen,
eksperimenter
derpå
skal
ud
kanten
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og virke

Sådan lød indledningen og opfordringen i
velkomsten fra Uddannelseslaboratoriets
projektchef Dorrit Sørensen, da dørene
blev åbnet til afslutningskonference den
8. oktober 2014 - en smuk efterårsdag i
Søhuset konferencecenter i Hørsholm.
Uddannelseslaboratoriet har i tre år arbejdet med at udvikle et metodisk koncept,
som gør det muligt for uddannelser at
arbejde systematisk og innovativt med at
gennemføre uddannelseseksperimenter.

- Nu skal udviklingen og alt det, som
Uddannelseslaboratoriet med udviklingslaboratorier og uddannelseseksperimenter
har sat i gang, ud og virke og bidrage til at
sætte retning for fremtidens uddannelser.
- Vi er 14 partnere, som har knoklet med
at skabe mening omkring uddannelseseksperimenter og udviklingslaboratorier.
Det er lykkedes på trods af masser af
udfordringer undervejs, siger Dorrit Sørensen.

Stor tak til alle involverede

En varm velkomst blev rundet af med en
stor tak til alle de involverede.
”Tak til alle partnere for at vi sammen
har gjort det muligt og har samarbejdet
på tværs. Tak til TEC og Metropol for at
huse projektet. Tak til Region Hovedstaden og tak til EU’s Socialfond for at
have mod til at bevillige penge til projektet. Tak til alle projektkoordinatorer
for at hænge ved – også i komplicerede
samarbejder på tværs. Og ikke mindst
tak til projektteamet for en engageret
indsats.”

Det vigtige udviklingsarbejde

Uddannelseslaboratoriet har de seneste
tre år været med til at sætte retning for
ny praksis. Da projektet startede havde vi
ikke nogen formel. Nu er der udviklet et
metodisk koncept, som gør det muligt for
uddannelser at arbejde systematisk og
innovativt med at gennemføre uddannelseseksperimenter.

Dorrit Sørensen
Projektchef for
Det erhvervsrettede
uddannelseslaboratorium
7

En dag med
fremtidens
uddannelser

Reportage:
Det var kulminationen på 3 års dialog,
udvikling og ikke mindst hårdt arbejde,
der fandt sted, da Udannelseslaboratoriet åbnede dørene for afslutningskonferencen den 8. oktober i Søhuset
i Hørsholm. 230 gæster debatterede,
udvekslede erfaringer og skuede mod
fremtiden sammen.
Undervejs i løbet af dagen hændte det, at
man glemte at man var taget til Hørsholm
i embedsmedfør. Solen var gavmild den
dag, og den var ikke svær at få øje på,
når man vendte sig mod de store ruder i
Søhusets østlige del. Fra morgenstunden
bredte der sig en duft af kaffe i entréhallen, og allerede omkring kl 8 begyndte de
første gæster at dukke op. Hver gæst blev
tjekket ind og fik udleveret en konferencemappe med tilhørende billetter til work
shops.
Efterhånden som flere gæster tjekkede ind
fyldtes pladserne ved morgenmadsbordene i den lyse hal og der blev hilst på kryds
og tværs. Dagen var dårligt begyndt før
dialogen fyldte Søhuset og der blev summet om fortid og fremtid.
Dagens program begyndte rigtigt, da
svage trommer begyndte at kunne høres
overalt. Det viste sig at være samlingskaldet. Dagens gæster strømmede nu mod
auditoriet.

Tre år med eksperimenter på
kanten

Anne Skare, der er partner hos Future
Navigators var dagens moderator, og hun
åbnede ballet så alle var med. Hun introducerede dagens program og overlod
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herefter scenen til Birgitte Degnegaard
fra Center for Regional Udvikling i Region
Hovedstaden. Hun gjorde der hurtigt klart,
at ”… det her er en takketale!” Birgitte
Degnegaard fortalte om baggrunden for
oprettelsen af Uddannelseslaboratoriet.

”organisationsmodel,
I har fundet en

der er ambitiøs, unik
og et eksempel til
efterfølgelse

Hun fortalte hvordan man fra Regionens
side have været optaget af at få løst de
udfordringer ungdomsuddannelserne
står overfor. Det handlede om at få opfyldt 95%-målsætningen, at knække frafaldskurven, at sikre god undervisning og
ikke mindst at få et godt ungemiljø ude på
skolerne. Birgitte Degnegaard roste Uddannelseslaboratoriets indsats og resultater og sagde bl.a.: ”I har fundet en organisationsmodel, der er ambitiøs, unik
og et eksempel til efterfølgelse”.
Birgitte Degnegaard sluttede af med at
sætte et nyt mål op. Det handlede om at
få endnu flere til at bruge det metodiske
koncept, Eksperimenthjulet, for som hun
sagde: ”Vi kan ikke lade guld ligge og
flyde på gaden…”.
Hun gav herefter stafetten videre til Randi
Brinckmann Wiencke, som er næstformand for Uddannelseslaboratoriet.
Randi Brinckmann Wiencke, der til hverdag er Dekan på Professionshøjskolen
9

Metropol, skuede fremad. Hun koncentrerede sig om, hvordan de på Metropol
kunne bruge eksperimenterne og eksperimenthjulet fremover.
Randi Brinckmann Wiencke fortsatte med
at understrege vigtigheden af at dele den
viden, der er blevet genereret over de
seneste 3 år og opfordrede til, at det blev
fundamentet for dagens drøftelser. Hun
sluttede af med budskabet om, at folk i
uddannelsesverdenen hele tiden bør have
fokus på, at man sådan set ikke er i gamet
for ens egen skyld, men for at uddanne
nogle dimittender, der skal ud og løfte en
praksis udenfor i verden til et endnu højere kvalitetsniveau end det er i dag: ”… Og
det synes jeg er det fornemmeste formål man kan have!”.
Endelig kunne Dorrit Sørensen, projektchefen for Uddannelseslaboratoriet igennem 3 år, tage mikrofonen og sige tak.
Dorrit Sørensen gav udtryk for at dagen
selvfølgelig handlede om at skue fremad,
men tog sig også tid til at huske processen og det hårde arbejde. ”Vi havde ikke
nogen formel, da vi startede, vi havde
ikke noget koncept. Vi kunne ikke sige
at vi bare ville gøre sådan som nogle
andre har gjort” huskede hun om begyndelsen i januar 2012. Men hårdt arbejde
og 14 partnere, der alle har lagt personligt
engagement i projektet har fået Uddannelseslaboratoriet derhen, hvor man ønskede
at det skulle være.
Slutteligt rettede Dorrit dog også fokus på
det essentielle i at holde fast i at eksperimentere fremover. Meget udviklingsarbejde kan ende med at strande, beskrev hun,
fordi man for hurtigt tænker, at man skal
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have gang i noget nyt. ”Udviklingen, den
skal ud og virke!”

”nogenVi havde
ikke
formel, da vi

startede, vi havde
ikke noget koncept.
Vi kunne ikke sige at
vi bare ville gøre
sådan som nogle
andre har gjort

Midt i et nyt uddannelsesparadigme?

Efter morgenens intro, blev det tid til et
fagligt oplæg. Rektor på RUC, Hanne Leth
Andersen, gav sine bud på hvordan vi finder vejen hen til fremtidens uddannelser –
og dermed fremtidens samfund, som hun
bemærkede. Første slide i Hanne Leth
Andersens præsentation havde et billede
af en mand, der hopper på hovedet ud i
luften. Og det var måske netop dét, der
var pointen med oplægget: at turde tænke anderledes og eksperimentere. Men
hun understregede også vigtigheden af at
beskæftige sig videnskabeligt og evidensbaseret fremtidens behov. Læs mere om
Hanne Leth Andersen og hendes oplæg
på side 15.
Pausen bød på mere solskin. De smukke
rammer indbød til en omgang frisk luft og
det blev benyttet. Snakken fortsatte med
udsigt over søen og med røde kinder.

Med klare hjerner og slukne halse, var det
blevet tid til at besøge udviklingslaboratorierne, hvor deltagerne havde mulighed for
at høre om resultater og erfaringer fra de
indsatser, der er gennemført eksperimenter indenfor. Læs mere om Udviklingslaboratorierne på side 20.
Herefter blev det tid til at udforske og
opdage. Eksperimentlandskabet fortalte
historierne om alle de eksperimenter, der
blev præsenteret i udviklingslaboratorierne. Der var også mulighed for at besøge
Metode- og analyselandet lige uden for
auditoriet. Her kunne man læse om Eksperimenthjulet og de andre byggesten,
det metodiske koncept, der er udviklet i
Uddannelseslaboratoriet. Desuden var der
indrettet biograf på 1. sal, hvor man kunne
læne sig tilbage og se film om Uddannelseslaboratoriet.

Dannelsesforståelse til reality
check

Efter en frokost, der ikke lod nogle ønsker tilbage, var det blevet tid til debat.
Anne Skare kunne byde velkommen til
David Meinke, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden, Jan Bisgaard,
ph.d.-stipendiat, Uddannelseslaboratoriet,
Stefan Hermann, rektor, Professionshøjskolen Metropol og Stina Vrang Elias,
administrerende direktør, Tænketanken
DEA. Panelet diskuterede dannelsesforståelsen i Danmark og hvordan man
kan gentænke den så man indfanger de
erhvervsrettede strømninger, der sætter
retningen for uddannelserne i højere og
højere grad. Se debatten her
Efter paneldebatten så Jacob Torfing, Professor ved Institut for Samfund og Globa11

Læs mere om metoden og Eksperimenthjulet her eller se Dorrits og Camillas
præsentation på side 16.
Lone Hansen, formand for Uddannelseslaboratoriet og direktør for TEC, sluttede
konferencen af. Hun beskrev hvordan hun
som formand sluttede et projekt af, men at
hendes rolle som direktør for TEC placerede hendes fokus på, hvordan metoden
kan leve videre. Hun understregede, at
der er så meget viden og så mange gode
resultater som alle skal tage med hjem, og
fortsatte: ”Den endelige succes for det
her er, at vi tager vores viden med og
gør den eksperimenterende metode til
praksis.”
lisering på RUC, nærmere på behovet for
offentlig innovation. Han argumenterede
for, at innovation bedst fremmes gennem
samarbejde mellem forskellige offentlige
og private parter.

Veje til forandring

Camilla Hutters og Dorrit Sørensen, der i
høj grad har været jordemødre for metoden, som er udviklet i Uddannelseslaboratoriet, præsenterede med udgangspunkt i
modellen ’Eksperimenthjulet’ resultaterne
af dette udviklingsarbejde: ”I de her tre
år har vi hele tiden været insisterende
på at kvalificere Eksperimenthjulet på
baggrund af de erfaringer vi har gjort i
praksis – ikke ved siden af driften eller
i kunstige innovationsmiljøer, men
lige præcis der hvor udfordringen var”
sagde Dorrit Sørensen. De fortsatte med
at skue mod horisonten. Camilla beskrev
hvordan eksperimenterne kan være med
til at myndiggøre både lærerne, eleverne
12

Uddannelseslaboratoriets 3 år har været fyldt med erfaringer og ny viden. Men
selvom projektet er nået sikkert i havn og
der kan sættes et punktum efter al det
gode arbejde, lever metoden, idealerne og
tankerne videre ude på institutionerne.
Find videoklip fra hele dagen her eller se
konferencefilmen her.

og de øvrige involverede ude på institutionerne, og hvordan metoden kan skabe et
fællesskab omkring udviklingen.

”ces Den
endelige sucfor det her er, at vi

tager vores viden med
og gør den eksperimenterende metode til
praksis.

Hun sluttede af med at pointere, at der
stadig er behov for at eksperimentere og
der er mange områder hvor innovation er
nødvendig: ”Jeg håber at vi kan tage
den her metode og erfaring med os og
huske at man kan godt skabe noget nyt
– også ved bare at tage det lille skridt”.
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Dagens
oplæg

Midt i et nyt uddannelsesparadigme?
Hanne Leth Andersen
Rektor, Roskilde Universitet
Hanne Leth Andersen gav på afslutningskonferencen sine bud på, hvor vejen mod fremtidens
uddannelser går. Er der behov for et helt nyt uddannelsesparadigme – fra erhvervsuddannelser til ph.d., hvor der er plads til at tænke anderledes, udfordre vanetænkningen, eksperimentere mm. som forudsætning for tidssvarende uddannelser og i sidste ende et dynamisk,
udforskende og vitalt videnssamfund? Hanne Leth Andersen bragte sin viden om universitetspædagogik, uddannelsesforskning og sprogdidaktik i spil, ligesom hun før har gjort i en lang
række artikler og i flere bøger. Se Hannes oplæg her
OM HANNE
Hanne Leth Andersen er rektor på RUC og professor i universitetspædagogik. Inden hun kom til
Roskilde Universitet i 2010, var hun direktør for Learning Lab på Copenhagen Business School. Hun
har siddet på administrative poster som studieleder og prodekan på Aarhus Universitet, hvor hun
også var professor, og hun er oprindeligt mag.art. og ph.d. i fransk fra Københavns Universitet.

Ledelse af samarbejdsdrevet innovation – eksperimenter
som driver
Jacob Torfing
Professor, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet
Den bedste innovation opstår som oftest på tværs. Mellem skoler, faggrene og hierarkier.
Men hvordan får man komplekse samarbejder om innovation og eksperimenter til at fungere?
Hvad er udfordringerne? Og hvordan leder man samarbejdsdrevet og tværgående innovation? Samarbejdsdrevet innovation skaber behov for nye former for ledelse, og for udvikling af
en organisationskultur, der understøtter eksperimenter og læring. Jacob Torfing så i sit oplæg
nærmere på behovet for offentlig innovation og argumenterede for, at innovation bedst fremmes gennem samarbejde mellem forskellige offentlige og private parter. Se Jacobs oplæg
her
OM JACOB
Jacob Torfing er professor i politik og institutioner og er ansat på Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet. Han forsker i politik, offentlig styring og forvaltning og er samtidig leder
af Center for Demokratisk Netværksstyring. Han er også en del af forskningsprojektet CLIPS, der
søger at fremme samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor.
14
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Eksperimenter og udviklingslaboratorier
– et metodisk bud på veje til forandring
Camilla Hutters
Lektor og forskningsleder, CeFU, Aalborg Universitet
Dorrit Sørensen
Projektchef, Uddannelseslaboratoriet
For at håndtere forandringer, bliver uddannelser nødt til at eksperimentere. De må arbejde
innovativt, afprøvende, systematisk og vidensbaseret med at udvikle ny praksis, som gør det
muligt at håndtere forandringer og sikre, at uddannelserne også fremadrettet kan løse deres
opgaver med at uddanne, danne og kvalificere fremtidens arbejdskraft.
Uddannelseslaboratoriet har i tre år arbejdet med at udvikle et metodisk koncept, som gør det
muligt for uddannelser at arbejde systematisk og innovativt med at gennemføre uddannelseseksperimenter. Camilla og Dorrit præsenterede med udgangspunkt i modellen ’Eksperimenthjulet’ resultaterne af dette udviklingsarbejde. Se Camillas og Dorrits oplæg her
OM CAMILLA OG DORRIT
Camilla Hutters er lektor, souschef og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning (CEFU), DPU,
Aalborg universitet. Camilla har arbejdet med metodeudviklingen i Uddannelseslaboratoriet.
Dorrit Sørensen er projektchef for Uddannelseslaboratoriet. Hun har en master i projektledelse, er cand.
pæd. i generel pædagogik og har arbejdet med erhvervsrettede uddannelser de seneste 15 år, senest i
Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Metropol.

16

17

OM DAVID
David Meinke er Specialkonsulent i Copenhagen-samarbejdet i Enheden
for Vækst og Kompetence, Region Hovedstaden. Han er tidligere projektleder for Dream Team – en tænketank hvor unge kommer med idéer
til, hvordan ungdomsuddannelserne bør indrettes set med deres øjne.
David Meinke har desuden forfatter til en række ungdomsromaner.

OM JAN
Jan Bisgaard er ph.d.-studerende i Uddannelseslaboratoriet, hvor han
gennemfører ph.d.-projektet ‘Praktikkens didaktik i de erhvervsrettede
uddannelser’.

OM STINA
Stina Vrang Elias er administrerende direktør i Tænketanken DEA,
der arbejder med sammenhængen mellem samfundets investeringer i
uddannelse, forskning og innovation og de danske vækst- og produktivitetsevner. Stina har arbejdet med uddannelsespolitik i 20 år og har en
baggrund i DI, EVA og Oxford Research A/S,. Stina er uddannet cand.
scient.adm. fra RUC med afstikkere til UC Davis og Uppsala Universitet.

Debat:
Erhvervsrettet dannelse dannelsesforståelse til
reality check
18

OM STEFAN
Stefan Hermann er rektor for Professionshøjskolen Metropol. Han har
skrevet adskillige artikler og bøger om uddannelsespolitiske, pædagogiske og sociologiske problemstillinger. Han har tidligere været vicedirektør
på kunstmuseet Arken, fuldmægtig i Kulturministeriet og chefkonsulent i
Undervisningsministeriet. Stefan er Cand.scient.pol på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet i 1999.

19

Udviklings-

laboratorier

På afslutningskonferencen fik deltagerne mulighed for at besøge udviklingslaboratorier. Udviklingslaboratorierne er de arbejdsrum, hvori uddannelseseksperimenterne er
udviklet og gennemført. På besøg i udviklingslaboratorierne blev deltagerne præsenteret for de vigtigste fund, metoder og værktøjer, der er udviklet inden for indsatsen og
gik inspirerede derfra med konkrete input til nye veje, der fortsat kan udfordre og nytænke vores erhvervs- og professionsrettede uddannelser.
Læs mere om de enkelte udviklingslaboratorier og de programmer og indsatser, som
knytter sig til udviklingslaboratorierne her
UDVIKLINGSLABORATORIET FOR PÆDAGOGISK OG
DIDAKTISK PRAKSIS: ERHVERVSRETTET INNOVATION
Program 1: Kompetencer i verdensklasse
Med indsatsen Erhvervsrettet innovation har det været målet
at styrke elever og studerendes innovations- og entreprenante
kompetencer. Centrale kompetencer i forhold til at styrke Danmarks fremtidige konkurrenceevne.
På mange uddannelser er det i dag et lovfæstet krav, at
elevernes kreativitet og innovative evner skal udvikles. I uddannelsesverdenen indebærer innovation, at uddannelsesinstitutionerne udnytter eksisterende viden eller nye ideer og opfindelser til at frembringe en fornyelse, der kan skabe værdi.

UDVIKLINGSLABORATORIET FOR PÆDAGOGISK OG DIDAKTISK
PRAKSIS: FAG OG FAGLIGHED PÅ NYE MÅDER
Program 1: Kompetencer i verdensklasse
Målsætningen for Fag og faglighed på nye måder har været at få uddannelsesinstitutionerne til at gentænke fag og faglighed i nye kontekster.
Udfordringen er generelt at få underviserne til at frigøre sig fra deres
faktultetsfaglighed og curriculumrettede undervisningstradition og fælles
skabe undervisningsforløb baseret på kompetencemål – i en længere periode end ét projekt. Dette fordrer, at uddannelsesinstitutionerne
undersøger, hvilke fag og fagligheder der sikrer, at elever og studerende
opnår de nødvendige kompetencer og hvilke slutkompetencer, der er vigtige på et globalt orienteret arbejdsmarked.
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UDVIKLINGSLABORATORIET FOR PÆDAGOGISK OG DIDAKTISK PRAKSIS: TALENT OG MOTIVATION
Program 1: Kompetencer i verdensklasse
Talentudvikling ses som en nødvendighed for på sigt at kunne bevare den danske konkurrenceevne på globalt plan. Talentudvikling
ligger højt på den uddannelsespolitiske dagsorden, og i de senere
år har der været stigende fokus på at gøre en ekstra indsats for
talenter i det danske uddannelsessystem. Der skal i højere grad
arbejdes systematisk og strategisk med talentudvikling i denne
kontekst. Det betyder, at de erhvervs- og professionsrettede uddannelser bør sætte særligt fokus på talentudvikling og undersøge,
hvordan et talentfokus kan medvirke til at udvikle uddannelserne.
Indsatsen Talent og motivation har fokuseret på udvikling og gennemførelse af talentfremmende forløb. Der har været fokus på at
udvikle metoder, modeller, værktøjer og koncepter til at gennemføre undervisningsforløb, hvor talenter udvikles.

UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER
Program 2: Samspil mellem uddannelse og erhverv
Kontakten til erhvervet er et vigtigt element i elever og studerendes læring
og fastholdelse. Det kræver adgang til kvalificerende praktikformer og en
høj grad af transfer mellem uddannelse og erhverv. Programmet Samspil
mellem uddannelse og erhverv har udfordret de eksisterende læringsformer
i forbindelse med samarbejde mellem uddannelse og virksomhed - eksempelvis via praktik. Udfordringen består samlet set i, at bevare fokus på, at
den unge er under uddannelse og ikke lade fokus hvile udelukkende på
produktion: Uddannelsessted og praktikvirksomhed repræsenterer to forskellige kulturer og læringsrum, som kan være vanskelige at forene.
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UDVIKLINGSLABORATORIET FOR LEDELSE OG STYRING
Program 3: Organisationer, der eksperimenterer
Overordnet har målet med Uddannelseslaboratoriet været at udvikle og udbrede
en ny eksperimenterende tilgang til de erhvervsrettede skolers ledelse, organisering og udviklingsarbejde. Herunder at udvikle et nyt organisations- og ledelseskoncept til uddannelsesorganisationer, som gentænker styring, kvalitet og udvikling på en måde, så det i højere grad understøtter en eksperimenterende tilgang.
Program 3: Den eksperimenterende organisation, har været rettet mod at understøtte og styrke den strategiske bevidsthed om fremtidens ledelsesudfordringer og
de kompetencer det kræver.

UDVIKLINGSLABORATORIET FOR KARRIERE
Program 5: Nye karriereveje
Program 5 Nye karriereveje bygger på en antagelse om, at
nye vejledningsformer i forhold til karriereveje styrker den
enkeltes motivation for at gennemføre uddannelsen – eller
alternativt til at foretage et kvalificeret omvalg. Herunder har
fokus været rettet mod tilrettelæggelse af individuelle uddannelses- og beskæftigelsesforløb – inden, under og efter
uddannelsen. Yderligere har der været fokus på de elever
og studerendes udvikling af karriereveje – ofte rettet mod en
uddannelse eller et job, der ikke findes endnu.
Programmet har arbejdet med udvikling og afprøvning af
nye former for uddannelses- og vejledningstilbud. De nye
former skal på den ene side støtte og udvikle den studerendes mobilitet og evne til at fastholde beskæftigelse, og på
den anden side kvalificere den studerendes interesser og
mål i forhold til at tage uddannelsen og muliggøre ændringer
i karriereplaner undervejs.
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Målet med Uddannelseslaboratoriet har
altid være at få praksissen til at leve videre
efter projektets afslutning. Den innovation
som eksperimenterne har skabt og den
værdi, der er kommet ud af dem, skal fortsat gro ude på uddannelsesinstitutionerne.
Og nye eksperiementfrø skal plantes og
sås fremover. For Uddannelseslaboratoriets mål handler i lige så høj grad om et
mindset og en metode til at skabe bæredygtig forandring som det handler om konkrete eksperimenter. Mindsettet omkring
at eksperimentere og lysten til at prøve
nye metoder af og gøre dem til hverdag er
altafgørende, hvis vi skal løfte fremtidens
uddannelser.

I centrum for målet om at den eksperimenterende tankegang skal leve videre, står
et værktøj, som kan hjælpe alle, der har
lyst til at arbejde videre. Eksperimenthjulet assisterer innovation og idéer på alle
niveauer ude i uddannelsesinstitutionen
og kan bruges som guide og metode for
processen.
Print hjulet ud og hæng det på opslagstavlen, del det med kollegaer, send det til netværket! Hjulet er eksperimentets brohoved
i fremtidens uddannelser.

hvad venter ude i

horisonten?
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