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Vi glæder os til at se mange af jer onsdag d. 13. november til inspirationsdagen i Kolding. Der er 

stadig ledige pladser til arrangementet. 

Vi har inviteret en række oplægsholdere til at sætte spot på dagens tema. Undervejs omsætter vi 

viden fra oplæggene til skolernes egen praksis via workshops. 

Lisbeth Nørgaard, direktør på SOSU Esbjerg og formand for Danske SOSU-skoler

Lisbeth Nørgaard er på 11. år direktør for Social- og sundhedsskolen Esbjerg. Hun har i en årræk-

ke været en del af Danske SOSU-skolers bestyrelse, inden hun i 2019 blev formand i foreningen. 

Lisbeth vil byde velkommen og sætte fokus på, hvordan de individuelle uddannelsesforløb udfor-

drer skolernes tilrettelæggelse og didaktiske gennemførsel af undervisningen. 

Ulla Nistrup, pædagogisk konsulent på VIA University College

Ulla har medvirket i mange forskningsprojekter omkring RKV samt voksne og unges læring.  

Hun var implementeringskonsulent i Udvikling af forskningsbaseret viden, der kan anvendes i 

implementering af EUD-reformen, som sætter fokus på elever med individuelle uddannelsesforløb 

og omlægning af læringsrum (link). Ullas oplæg skal bidrage med grundlæggende viden om de 

pædagogiske og didaktiske principper der kan understøtte tilrettelæggelsen af de individuelle 

læringsforløb. 

Michael Andersen, chefkonsulent hos Danmarks Evalueringsinstitut

Michael har i mange år beskæftiget sig med analyser og evalueringer af voksen- og efteruddan-

nelse (VEU) med særligt fokus på fleksibel tilrettelæggelse af uddannelse og undervisning herun-

der e-læring og blended learning. På inspirationsdagen vil afsættet for oplægget være EVA´s nye 

rapport om digitale læringsformer, som Michael vil koble til den aktuelle udfordring, som SOSU 

skolerne står overfor (link).

Pernille Brems, Rockwool Fondens Interventionsenhed 

Pernille er ansvarlig for at sikre, at fondens interventioner omkring blandt andet frafald på 

ungdomsuddannelserne kan forankres og skaleres til hele landet, når de har demonstreret effekt 

(link). Dette oplæg skal give os en kort indføring i fondens arbejde omkring god uddannelses-

start, og hvordan opstart kan bruges til at skabe grobund for et stærkt fagligt fællesskab mellem 

eleverne på EUD. Dette er særligt relevant i arbejdet med elever, der har individuelle uddannel-

sesforløb. 

Der vil være morgenmad 

fra kl. 9.30, og programmet 

starter kl. 10.00. 

For praktisk information 

og tilmelding se invitatio-

nen (link)

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/udvikling-af-forskningsbaseret-viden-der-kan-anvendes-i-implementering-af-eudreformen(2bf5b4d1-6a4d-47ed-9777-60649ea73652).html
https://www.eva.dk/voksen-efteruddannelse/erfaringer-digitalisering-veu-0
https://www.rockwoolfonden.dk/projekter/ungdomsuddannelse/
https://www.conferencemanager.dk/individuelleuddannelsesforloebkolding

